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Kuldsed tähed sporditaevas ja
säravad pärlid kultuuripõllul said
pika pai osaliseks
22.
jaanuaril
Väike-Maarja
seltsimajas toimunud kultuuri- ja spordigala, inspireerituna Georg Lurichist
ja Väike-Maarja valla motost, kandis nime
„Vaimu ja väega“, sümboliseerides seda,
et need kaks käivad alati käsikäes.
Nagu Georg Lurich tegelikult seda
tegigi. Olles väljaspool Eestit suure
rammumehena ja maadlejana tuntud,
oli Georg Lurich oma isikus väga hea
kooslus kultuuri ja spordi ühendusest, korraldades esinemisi ja pidusid, kus tema
sportlikke etteasteid ja
maadlusmatše pigem
kui kaasahaaravat lavakunsti käsitleti.
Ürituse
peakorraldaja,
Väike-Maarja
spordikeskuse
juhataja
Jane Kool märkis, et
Väike-Maarja vald on
rikas inimeste poolest,
kes oma loovuse, oskuste, nutikuse, andekuse, võimete ja töökusega on säranud
palju kaugemale oma valla piiridest,
loonud kohapeal võimalusi, et kogukonna elu oleks kirkam ja põnevam. „Meil on
palju inimesi, kes harrastades sportlikku
eluviisi enda elukvaliteedile kena kuldse
tärni lisavad. Palju inimesi, kes endal ja
teistel rinna rõõmsaks laulavad või kõiksugu ettevõtmiste ja tegevusega, pannes
sellesse oma hinge ja parimad oskused
ning soovid, muudavad meie koosolemise hetked emotsionaalseks ja värviliseks,“
lausus Kool üritust avades.
Teine ürituse eestvedaja, Rakke kultuurikeskuse juhataja Rene Põllumaa lisas, et üsna keeruline on tõmmata selget
piiri kultuuri ja spordi vahele ning tõdes,
et kas peakski. „Pigem käivad need kaks
suurema osa ajast käest kinni või siis üksteise kannul, toetades ja inspireerides,“
arutles ta.

TAMMEPUUST UNIKAALNE MEENE ON
INSPIREERITUD GEORG LURICHIST

Väike-Maarja valla kultuuri- ja spordigala
meene on inspireeritud moodsa maadluskunsti rajajast, Eesti maadlusspordi
isast, Georg Lurichist, kes oli ebatavaliselt intelligentne, haruldaselt leidlik
ja musikaalne, valdas mitte vähem kui
kümmet keelt ning rõõmustas kuulajaid oma klaveri- või akordionimänguga.
Ta oli osav malemängija ning kirjamees,
kirjutades raskejõustikualaseid
artikleid ning spordinovelle. Oli kirglik karskusliikumise pooldaja ja
inspireeriv kõnemees.
Väike-Maarja kihelkonnakooli
majas,
kus praegu asub
muuseum,
käis
Georg
tolleaegse
koolijuhataja
Jakob Tammega malet
mängimas. Nüüd sirgub selle maja ees Wiedemanni
keeleauhinna
laureaadi, president Lennart Meri istutatud tammepuu.
Ka gala meene on valmistatud tammepuust. Tamm on puude kuningas, jõu,
vägevuse ja pikaealisuse sümbol. Tamm
on püha hiiepuu, looduse ime, millel näib
olevat pistmist meie tervise, eluõnne,
püüdluste ja unelmatega. Tamm on ka
meie looduskaitse sümbol. Tammelehega
märgistame selle, mis meie meelest väärib hoidmist ja hoolt. Kõik eriliselt võimsad tammed saavad alguse vaid pisikesest
tõrust – kõik suur ja vägev siin ilmas saab
alguse millestki väga väikesest ja väetist.
Lurichist jäi jälg maailma kultuurilukku,
tema edu tagas imetlusväärne tahtejõud
ja tohutu töökus ning pühendumine.
Vaata, kes said kultuuri- ja spordigalal
tunnustuse lk 12 ja 13.

Jane Kooli sõnul on meil inimesi, kes ettevõtmistesse hingega parimad oskused panevad. Foto: Ain Liiva

Tubli töötaja on
heast ettevõttest
lahutamatu

Viru ringkonna
aasta
kodutütar on
Eliise Joonas
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Rene Põllumaa ütles, et kultuur ja sport käivad käest kinni või üksteise kannul.
Foto: Ain Liiva

30.

Siret Stoltsen giidina esinduslikku delegatsiooni võõrustamas. Foto: erakogu
ni saime kutse Peterburgi Krusensterni
prospekti avamisele ning sealt alates tuli
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Peterburi koorekiht käis Krusensterni radadel

jaanuaril külastas Kiltsi lossi üle pika aja suur reisibuss
naaberriigist, ekskursioonigrupp
Sankt-Peterburist. Grupis oli 35 inimest ja kõik nad olid
ülemaailmse peterburglaste klubi liikmed.
Ühesõnaga, kohal oli Peterburi tõeline
koorekiht: nimekad kunstnikud, professorid, direktorid, peaarstid, advokaadid jne.
Delegatsiooni tõi Eestisse Vladimir Dervenev, kes on ise kirjanik ja ajaloolane, Vene
Geograafiaseltsi liige ning ülemaailmse
peterburglaste klubi liige. V. Dervenev on
Kiltsi lossis käinud varasemaltki ning viimati möödunud aasta augustis. Tema kaudu jõudis Kiltsi lossi eksponaatide hulka ka
admiral Krusensternist jutustava mahuka
teose originaal. Aastal 2019 külastas ta
mõisa koos skulptor Maria Tretjakovskajaga, kes tegi Krusensterni prospekti avamise ürituseks Peterburis Adam Johann von
Krusensterni büsti.
Algselt on kontaktid Peterburiga tulnud
endiselt koolidirektorilt ja valla aukodanikult Lembit Keeruselt, kes suhtles tihedalt
Krusensterni suguvõsa järeltulija Alexei
Krusensterniga. Läbi Alexei Krusenster-

NÕUANDEID ELEKTRI
TEADLIKUMAKS TARBIMISEKS

tutvus V. Derveneviga.
Esindusliku delegatsiooni võtsid Kilt-

sis vastu direktor Merje Leemets, giidid
Siret Stoltsen ja Hanno Tamm ning vallavanem Indrek Kesküla. Juri Molodkovets
(kes on riikliku muuseumi Ermitaaž fotograaf-kunstnik, kodulehe haldaja ning
ajakirjade toimetuse liige) oli Kiltsi lossi
külastuse ajal kaks korda otse-eetris Ermitaaži kodulehel ning jälgijaid oli sel ajahetkel üle kolme tuhande. Vaadates linki
järgmisel päeval, olid numbrid muljetavaldavad, vaadatud oli enam kui 20 000
korda!
Kiltsi Põhikoolil on tänu Lembit Keeruse kontaktidele olnud aastaid tagasi
sõpruskool Peterburis. Peterburi kooliõpilased käisid meil Kiltsis Krusensterni
mõisaga tutvumas ja meie õpilased Peterburis Krusensterni radadel. Tänase kohtumise valguses on jällegi lootust uueks koolidevaheliseks koostööprojektiks. Kui see
viiruseaeg lõpeb ja reisimine saab hoo sisse, siis on meid Peterburis ilmselt mereteemaga seotud koolipere külla ootamas.
Siret Stoltsen ja Merje Leemets
Kiltsi kool

Spordiveteran
nopib tippvõistlustelt
säravaid
medaleid
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Vallavanema kuu

HEA TEADA

Riho Tell asus tööle Väike-Maarja
valla ehitusspetsialistina
Veebruarist asus Väike-Maarja valla ehitusspetsialistina tööle
endine Tapa vallavanem Riho Tell.
23 aastat avalikus sektoris töötanud Tell märkis, et asjaolud lihtsalt
langesid kokku. Tema otsis tööd ja Väike-Maarja Vallavalitsus ehitusspetsialisti. Töötingimused olid igati sobivad ja töökoht asub kodu lähedal.
Hirmu staažikas vallavanem uue ametikoha ees ei tunne. „Ma pole
kunagi ehitusspetsialistina töötanud, aga eks vallavanem on kokku
puutunud oma töös kõigega sünnist surmani ja kõik, mis seal vahepeal
toimub,“ sõnas Tell. „Midagi rabavat uut ei ole, aga uusi asju on juurde
õppida palju küll: ehitusregister ja sisulisemalt vastav seadusandluse
pool.“
Töösse sisse elades püüab uus ehitusspetsialist kohe kõigega paralleelselt tegeleda. „Tööpõld on lai ja igatahes huvitav,“ tunnistas ta.
Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla sõnul on Riho Telliga
olnud meeldiv kolleegidena töötada. „Mul on hea meel, et ta meie
meeskonnas otsustas kaasa lüüa. Väljakutseid meil jätkub ning juhul
kui vallavolikogu 2022. aasta eelarve vastu võtab, siis ootab uut ehitusnõunikku kohe kauaoodatud Väike-Maarja staadioni ehituse korraldamine.“
Arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem sõnas, et
konkurss ehitusspetsialisti leidmiseks oli vaevaline ja seda pikendati
korduvalt. Viimasel konkursil kandideeris kaks kandidaati.
„Paraku tuleb tõdeda, et hetkel ehitusvaldkonnas töötavat head
spetsialisti ei ole võimalik avalikku sektorisse tööle meelitada, sest
palgatasemed on lihtsalt niivõrd erinevad,“ nentis osakonna juhataja.
Telli kasuks rääkis pikaaegne töökogemus kohalikes omavalitsustes, mis on andnud talle hea ülevaate avaliku sektori toimimisest,
probleemidest ja võimalustest. Samuti tema osalemine mitmete suurte ehitusprojektide elluviimisel ja kohaliku ning regionaalse tasandi
strateegiliste arengudokumentide väljatöötamises.
Ehitusspetsialisti tööülesanneteks on valla ehituse ja ehitistega
seotud tegevuse ja järelevalve korraldamine, vallavalitsuse tellitavate
projekteerimis- ja ehitustöödeks lähteandmete kogumine, riigihangete lähteülesannete koostamine ja alla piirmäära jäävate hangete läbiviimine ning lepingute järelevalve teostamine oma töövaldkonnas,
ehitisregistriga seotud toimingud, projekteerimistingimuste koostamine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, ehitusalaste määruste,
otsuste ja korralduste eelnõude koostamine, jne.
Kristel Kitsing
toimetaja

Riho Tell. Foto: Kristel Kitsing

Vallavalitsus toetab
kasside steriliseerimist ja
kastreerimist
Väike-Maarja Vallavalitsus toetab Väike-Maarja valla elanikele
kasside steriliseerimist ja kastreerimist ajavahemikus
14.02.–31.03.2022 Väike-Maarja loomakliinikus Tamme tn 2.
Väike-Maarja valla elanikud saavad oma kassi steriliseerida või
kastreerida järgmiste hindadega:
Isase kassi kastreerimise hind – 22 eurot (täishind 35 eurot, toetus 13 eurot); emase kassi steriliseerimise hind – 42 eurot (täishind 67
eurot, toetus 25 eurot).
Loomakliinik on avatud E-R 9–14.00; L 10–13.00. Protseduuride
teostamiseks tuleb eelnevalt aeg broneerida, helistades numbritel 322
5490; 514 6773 või 501 7079.

Detailplaneeringu kehtestamine
Väike-Maarja Vallavalitsuse 26.01.2022 korraldusega nr 34 kehtestati
Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuvale ligikaudu 0,6 ha suurusele planeeringualale koostatud detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus politsei- ja päästehoone ehitamiseks. Tegemist on kaaluka avaliku huviga objekti planeerimisega,
kuna see tagab elanikele ohutuse ja loob turvatunde (politsei institutsioon) ning Päästeamet päästab elu, vara ja keskkonda ning ennetab
õnnetusi.

M

aailma vanima kalendri (Hiina kalendri) järgi algas 1. veebruaril musta veetiigri aasta. Internetis leiduva
informatsiooni alusel leiab erinevaid
tõlgendusi, mida selline märgiline kombinatsioon endaga kaasa toob. Tiiger ei pidavat
kartma uuendusi, uusi võimalusi, füüsilist liikumist, sügavaid arutelusid, ega ka sildistamist. Samas, et liiga kergekäeline vanade traditsioonide lõhkumine võib tuua kaasa kiire ja
valusa kukkumise. Sarnaneb meie, eestlaste,
enda vanasõnaga – ära sülita vanasse kaevu
ennem kui uus on valmis. Tiigriaasta moto:
pingutus, tulemus, puhkus ning lisaks on õigeaegselt ajastatud tarkade valikute aasta. Kindlasti sügavad ja targad seisukohad.

Eelmise aasta lõpus soovisime valgeid
jõule ja mõnusat suusatalve. Tõenäoliselt
oleksime pidanud veidi oma soovidega täpsemad olema, näiteks mõistlikus koguses
valget lund. 29. jaanuari õhtupoolikul Eestisse jõudnud lumetorm, mille soomlased
Valtteriks nimetasid, ajas paljudel meie valla elanikel elurütmi sassi. Transpordiamet
edastas juba laupäeva hommikul soovituse
järsult halvenevate ilmaolude tõttu laupäeva õhtul ja ööl vastu pühapäeva võimalusel
autoga mitte sõita ning seda korrati uudistes pidevalt. Siiski olid ka meie vallas mõned
olukorrad, kus autod jäid tuisus hätta ning
neile tuli sahameeste poolt õlg alla panna. Seda ka meie vallas asuvatel riigiteedel.
Vallavalitsusel õnnestus avaliku vähempakkumise käigus leida lumelükkamisteenuse
osutajad kõigile valla vastutusalas olevatele teedele. Kusjuures on valla territoorium
jaotatud 15 piirkonnaks, mis aitab vastutust
jagada ning samas ka annab võimaluse rohkem tehnikat omavatel ettevõttetel teha
pakkumine mitmele piirkonnale korraga.
Võimekus sõiduteid sõidetavas seisukorras
hoida, sõltub osaliselt teedele korraga langeva lume kogusest. Sellistes erakordsetes
oludes on vaja mõistmist, et igale teeotsale kohese traktori kindlustamiseks, oleksid
omavalitsuse lumetõrje kulud olulisemalt
suuremad. Tormisel nädalavahetusel tehti
kõikide vallas teenuse osutajate peale kokku
lumetõrjet rohkem kui 350 tundi. Enamus
sahamehi oli roolis kauem kui kaksteist tundi järjest. Kõigil traktoritel on olemas GPS
jälgimisseadmed, mis annavad ülevaate, mis
kell juht oma „raudratsul“ valjad pähe pani,
kaua „lumelahingut“ pidas ja millal ratsu
puhkama viis. Lumerohkus lisab uusi väljakutseid: vallid on kõrged ja tugevad, ei ole
ruumi, kuhu lund lükata. Sagedasti on teiselpool valli kellegi aed ja hekk, mis võib viga
saada, alevikes kindlasti ka parkivad autod.
Igal juhul aitäh lumelükkajatele ja palun elanikelt mõistvat suhtumist erakordsete ilmastikutingimuste korral.
Eelmisel kalendrikuul rahvusringhäälingu uudisloo „Ministeerium maksab omavalitsustele väikeste koolide sulgemise eest“
sisuks oli Haridus-ja teadusministeeriumi

Vallavanem naudib Eesti talve lumerõõme. Foto: Kristel Kitsing
(HTM) ühekordne toetus nendele omavalitsustele, kes lõpetavad gümnaasiumi pidamise alla 100 õpilasega keskastme puhul.
Toetuse suuruseks on 1152 eurot õpilase
kohta. Loomulikult ei ole ühelgi omavalitsusel kohustust gümnaasiumi sulgema hakata,
kuid see uudis ja ka HTM-i mõte on hakanud
elama oma elu. Paneme selle toetuse meie
omavalitsuse konteksti. Gümnaasiumiastmes õpib meil 63 õpilast ehk saaksime sellest meetmest ühekordset toetust ca 72 500
eurot. (Võrdlen seda näiteks 2020. aasta nn
COVID mõjude leevendamiseks toetusfondi lisandunud 542 000 euroga meie vallale). Väike-Maarja gümnaasium on viimastel
aastatel olnud väga positiivsel arenguteel:
kevadine lõpetajate „medalisadu“, värkstoa
valmimine ja selle sisuline tegevus, õpilaste
arv on kasvanud 48-lt 63-ni, rakendatud hõbetaseme vääriliselt ettevõtliku kooli õpet,
huvitegevuse mitmekülgsus, liikumisharrastusele suunamine, head sportimistingimused jpm. Keskvalitsuses võidakse rääkida majanduslikust efektiivsusest: õpilased
bussi ja keskustesse. Rahaline kokkuhoid:
keskuses õpetaja palk jagatud suurema õpilaste arvuga annab palgaraha kokkuhoiu.
Suurenevad teiselt poolt õpilastranspordiga seotud kulud. Teisest küljest, kas me
ei võta kooliastme kaotamisega ära midagi
väga olulist omavalitsustelt? Kas see ei tõsta
päevakorrale piirkonnas elamise mõttekust
ega pane elanikke liikuma ja linnastuma?
Minu arust on meie enda gümnaasiumis
õppivatel noortel oluline osa kogukonnast
ja nende „kadumine“ keskustesse muudab
meid oluliselt rohkem kui majanduslik põhjus. Gümnaasiumi õpilaste mõtted, käitumine, osalemine kooli üritustel, annab põhikooliõpilastele olulist eeskuju ja seda mõju
on raske üle hinnata. Lisaks on siis vaja ka

gümnaasiumiõpilastele linnades õpilaskodu kohti (ka rahaline väljaminek), sest ma
ei pea reaalseks, et näiteks Simunas elav
gümnasist iga päev kolme õppeaasta jooksul
„raiskaks“ bussisõidule ca kaks tundi (kooli
ja koju). Siia saab veel lisada debati mõjude
vahel: meie noorte elamine perekonnas või
õpilaskodus. HTM-i ettepanekut arutasime
ka vallavolikogu hariduskomisjoni liikmetega. Oldi ühisel konsensusel, et gümnaasiumiaste on omavalitsusele oluline ning selle
positiivsed arengud lisavad kindlust jätkamise pidamiseks ning jätkame gümnaasiumi arendamist. Lääne-Viru omavalitsusliit
koostas eelmisel aastal ekspertide abiga haridusanalüüsi, mis keskendus just maakonnas gümnaasiumiastmele ja hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele. Gümnaasiumi
puhul on oluliseks uuringus selgunud infoks, et maakonna gümnaasiumieas noorte
arv kasvab järgneval kuuel aastal tulenevalt
olemasolevast rahvastiku vanusstruktuurist
ja järgneva 15 aasta vaates olulist kahanemist
ei toimu. Ekspertide soovitus oli, et arvestades gümnaasiumiõpilaste arvu prognoosi
Lääne-Virumaal, siis säilib Lääne-Virumaal
vajadus ca 400 munitsipaalgümnaasiumi
koha järele. Seega on maakonnas lisaks riigigümnaasiumile pikemas perspetktiivis koht
ka kahele kuni kolmele munitsipaalgümnaasiumile. Väike-Maarja gümnaasiumi puhul
on igati põhjendused olemas.
2. veebruaril tähistasime Tartu rahulepingu aastapäeva ja lähiajal laulame hümni Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistamisel ning võimalus on koguda naeratusi mõnusalt koos
matkates.
Mõnusat sõbrakuud kõigile ja tarku valikuid õigel ajal!
Indrek Kesküla
vallavanem

Ebaverre jõudis suusarajatraktor

7.

veebruaril jõudis Ebavere tervisespordikeskusesse
kohale uus traktor Paana
270, mille eesmärk on aidata veelgi kaasa kvaliteetsete suusaradade
ettevalmistamisele.
Traktor on juba varem suusasõpru
aastaid rõõmustanud, sest töötas eelnevalt Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses.
Väike-Maarja vallavalitsus soetas avaliku
hanke käigus selle SA Eesti Terviseradadelt 12 000 euro eest.
Väike-Maarja spordikeskuse juhataja
Jane Kool sõnas, et uus masin teeb Ebavere raja siledamaks. „Raja põhjad saavad
olema tugevamad ja siledamad,“ teadis
Kool öelda.
Vallavanem Indrek Kesküla lisas, et
tegemist on järjekordse investeeringuga meie inimeste tervisesse. „Soovitan
kõigile Ebavere terviseradadel rõõmsaid
suusakilomeetreid koguda ja loodan, et
saan ka ise need sõnad tegudeks vormida,“ naljatas Kesküla.
4500 kg kaaluv traktor Paana 270 on
väljalaskeaastaga 1999 ja 2011 aastal on
see täielikult renoveeritud.
Kristel Kitsing
toimetaja

Uus traktor aitab kvaliteetsemalt suusaradu ette valmistada. Foto: Jane Kool
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ELANIKE ARV VÄIKE-MAARJA VALLAS 2022. AASTA 1. VEEBRUARIL – 5703.

Vallavalitsuses
VALLAVALITSUSES 12.01.2022
KOHA-AADRESSIDE MÄÄRAMINE

• määrati Ebavere külas Vana-Kaarma tee ääres asuvate katastriüksuste
koha-aadressid: Vana-Kaarma tee 2a,
Vana-Kaarma tee 2b, Vana-Kaarma tee
2c, Vana-Kaarma tee 4 ja Vana-Kaarma
tee 10.
KATASTRIÜKSUSTELE KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

• määrati Aburi külas asuva Jakobirahva katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed: Jakobirahva, sihtotstarbega elamumaa;
Jakobipõllu, sihtotstarbega maatulundusmaa; Puurkaevu, sihtotstarbega
tootmismaa; Kännuküla tee, sihtotstarbega transpordimaa.
KOHANIME MÄÄRAMINE

• määrati Väike-Tammiku külas asuvate metsateede kohanimedeks Jäägrimetsa tee ja Tuuli tee.
HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE

• kinnitati hanke „Kasutatud suusarajatraktori ostmine“ edukaks pakkujaks
sihtasutus Eesti Terviserajad pakkumus maksumusega 12 000 eurot.
KINNISVARA KORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• anti avaldajale üürile korter Pikevere külas (üldpind 43,2 m2) tähtajatult;
• määrati üüri suuruseks 30 eurot
kuus, millele lisanduvad kõrvalkulud.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
MÄÄRAMINE

• määrati projekteerimistingimused
salvestusjaama püstitamise ehitusprojekti koostamiseks Vao külla Mänukse
kinnistule.
PAKKUMUSE EDUKAKS TUNNISTAMINE

• kinnitati projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Väike-Maarja vallas“ edukateks
pakkujateks OÜ Keerub ja Inger Koolitus OÜ.
SUNDVALDUSE SEADMINE

• seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks asukohaga Ravi tänava
lõik 2, Väike-Maarja alevik, tehnorajatise talumiseks.

VALLAVALITSUSES 19.01.2022

EHITISTE TEENINDAMISEKS
VAJALIKU MAA MÄÄRAMINE JA MAA
OSTUEESÕIGUSEGA ERASTAMISE
EELTOIMINGUD

• määrati Müüriku külas asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks pindalaks 2603 m² ning piirid
vastavalt korraldusele;
• kinnitati Müüriku külas asuva Varblase katastriüksuse maaostueesõigu-

sega erastajaks katastriüksusel asuvate
ehitiste omanik ja maa maksustamishinnaks 460 €.
KATASTRIÜKSUSTELE KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

01.02.2022-30.04.2022;
• määrati üüri suuruseks 175 eurot
kuus, millele lisanduvad kõrvalkulud.
VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
ENAMPAKKUMISEL

• otsustati müüa aadressil Pargi tn 1
Vao külas korterid (nr 6 ja 7) kirjalikul
enampakkumisel osta.ee keskkonnas
alghinnaga 1 euro.
VALLA TÄNUKIRJADE ANDMINE

• määrati Nõmmkülas asuva Uustalu
katastriüksuse jagamise tulemusena
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Uustalu,
sihtotstarbega elamumaa ja Tuulealuse, sihtotstarbega maatulundusmaa.

• otsustati anda Väike-Maarja valla
tänukirjad: Kadri Prinken ja Veiko Kabral, Rattabaas OÜ, OÜ Ebavere Graanul
ja BGM Ehitus OÜ.

SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

• Ettepanek: Väike-Maarja Vabadussamba ümbruse valgustamine.
Vallavalitsuse
seisuskoht:
Väike-Maarja Vabadussõja mälestussammast ümbritsev ala on liidetud J. Liivi
tn kergliiklustee, Tamme tn parkla
ja surnuaia piirdeaia projekteeritava
ala sisse. Projekteerimistööde teostamine on kavandatud 2022. aastaks.
Kogu projekteeritav ala asub mälestise
kaitsevööndis ning ilma Muinsuskaitseameti loata ei ole selles piirkonnas
ehitisprojekti koostamine, haljastus- ja
ehitustööde (sh valgustuse paigaldamine) teostamine lubatud.
• Ettepanek: jätta Väike-Maarja valda
kiirustablood paigaldamata ja säästa 12
000 eurot.
Vallavalitsuse seisukoht: 2020. aastal tegi piirkonna noorsoopolitseinik
ettepaneku Väike-Maarja alevikku läbival tiheda liiklusega riigimaanteel
liikluse rahustamiseks kasutada kiirustabloosid. Vallavalitsus on seisukohal, et kiirustabloode paigaldamine
suurendab liiklusohutust kogu asulas
ja aitab kaasa jalakäijate asulasisesele
turvalisemale liiklemisele, eriti koolide
juures, kus liigub palju lapsi.
• Ettepanek: vähendada vallavanema töötasu ning see vastavusse viia
proportsionaalselt Väike-Maarja valla
palgatöötaja kuu keskmise brutotuluga
(1140,2 eurot), arvestuslikult 2,0 keskmisest brutotulust.
Vallavalitsuse seisukoht: Vallavanema töötasu ja hüvitised on määratud
22.11.2021 volikogu otsusega nr 5 „Vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine“ ning vallavalitsuse pädevusse ei
kuulu vallavanema töötasu muutmine.
• Ettepanek: lükata staadioni ehitus
edasi järgmistesse eelarveaastatesse ning investeerida vastav raha Väike-Maarja valla taristu korrastamisse
nagu kruusakattega teede väljaehitamine tolmu ja koormuskindlaks.
Vallavalitsuse seisukoht: vallavalitsus viib ellu vallavolikogu
poolt vastu võetud
arengu-

• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
kümnele taotlejale kokku summas 1506
eurot;
• otsustati tasuda OÜ Tori hooldekodu kohatasu maksumus isikule arvete
alusel pensionist puudujäävas osas,
alates 01.01.2022;
• otsustati
tasuda
Väike-Maarja
hooldekodu kohatasu maksumus isiku pensionist puudujäävas osas alates
01.02.2022, omaosalus hoolduskulude
tasumisel on 95% tema sissetulekutest.
SOTSIAALTOETUSE ERALDAMISEST
KEELDUMINE

• otsustati mitte nõustuda sotsiaaltoetuse eraldamisega ühele taotlejale.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• eraldati sotsiaalkorterid kolmele
taotlejale: Müüriku külas üldpinnaga
13,7 m², üüri suurusega 15 eurot kuus;
Väike-Maarja alevikus üldpinnaga 12,1
m², üüri suurusega 13 eurot kuus ja
Kiltsi alevikus üldpinnaga 37,7 m², üüri
suurusega 25 eurot kuus.
ÕPPURILE HUVITEGEVUSE TOETUSE
MÄÄRAMINE

• otsustati kompenseerida õpilase
osalemine Virumaa Tütarlastekooris
perioodil 01.09.2021-31.01.2022 arvestusega 10 eurot kuus.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati ehitusload: osaühingule H.T.R. puurkaevu rajamiseks Koonu
küla, Kivi kinnistule; abihoone ehitamiseks Suure-Rakke küla, Lammasküla
tee 6 kinnistule.
VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE

• otsustati anda üürile Tehno tn 11
Väike-Maarja
alevik
asuv hoone üldpinnaga 444,6
m²
perioodiks

ETTEPANEKUD 2022. AASTA EELARVE
EELNÕUSSE

kava ja eelarvestrateegiat, mille järgi
on Väike-Maarja staadioni ja aleviku
avaliku ruumi edasiarendamine prioriteetsed investeeringud. Investeeringute kavandamisel on vallavalitsus
lähtunud erinevatest elukeskkonna
rahulolu-uuringutest, mis näitavad, et
inimesed hindavad järjest enam neid
ümbritseva avaliku ruumi (sh avalike
alade (väljakud, turud, jalakäijate alad,
pargid) ja rohealade (haljasalad, pargid)
piisavus ja ligipääsetavus) kvaliteeti ja
vaba aja veetmise (sh liikumis- ja sportimisvõimaluste) võimaluste olemasolu
ning on seisukohal, et planeeritud investeeringud soodustavad vallas ettevõtluse ja turismi arengut ning aitavad
kaasa regionaalpoliitika arengule.
• 2022. aastal on vallavalitsus kavandanud teede hoiule rekordilise summa, panustades sellega vastupidava ja
kaasaegse teedevõrgustiku arengusse.

VALLAVALITSUSES 26.01.2022
VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
OTSUSTUSKORRAS

• otsustati müüa otsustuskorras Vao
külas asuva kinnistu koosseisu kuuluv
Pargi tänav 9 juurdelõige (pindala 342
m²) hinnaga 200 eurot Vao küla Pargi
tn 9 korteriühistule.
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

• kehtestati Väike-Maarja alevikus
Tagaküla tee 1 katastriüksuse detailplaneering.
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
neljale taotlejale kokku summas 750
eurot;
• nõustuti lasteaia toiduraha ja kohatasu kompenseerimisega kolmeteistkümnele lapsele 2021/2022. õppeaastal, ajavahemikul 01.01.–31.08.2022.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• eraldati taotlejale sotsiaalkorter üldpinnaga 40,3 m², Rakke alevikus;
• määrati üüri suuruseks 20 eurot
kuus.
TUGIISIKUTEENUSE MÄÄRAMINE

• määrati õpilasele tugiisik.

VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
ENAMPAKKUMISEL

• otsustati müüa avalikul kirjalikul
enampakkumisel osta.ee keskkonnas:
sõiduk International 1210, alghinnaga
200 eurot; ratastraktor T 16M, alghinnaga 500 eurot ja järelveetav tuletõrjepump Albin A900, alghinnaga 100
eurot.
VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
ENAMPAKKUMISEL

otsustati müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel
osta.ee
keskkonnas
kinnistud:

Käo Müüriku külas, alghinnaga 6000
eurot; Jaanimäe Äntu külas, alghinnaga 3000 eurot; Kuivati Avanduse külas,
alghinnaga 3000 eurot ja Mirdi Käru
külas, alghinnaga 2000 eurot.
VALLAVARA ENAMPAKKUMISE TULEMUSE
KINNITAMINE

• kinnitati Pikk tn 5-3, Kiltsi alevikus
asuva korteriomandi enampakkumise
võitjaks osta.ee keskkonnas hinnaga
3600 eurot eraisik.
VÄIKE-MAARJA VALLA 2022. AASTA
EELARVE VASTUVÕTMINE, II LUGEMINE –
EELNÕU VOLIKOGULE

• otsustati edastada määruse eelnõu
„Väike-Maarja valla 2022. aasta eelarve
vastuvõtmine“ volikogule.
VALLAVARA MAHAKANDMINE

• kinnitati põhivarade mahakandmisaktid vastavalt korralduse lisadele
1 – 10;
• kinnitati väikevahendite mahakandmisaktid vastavalt korralduse lisadele 1
– 25.
RIIGIHANKE „VÄIKE-MAARJA STAADIONI
JA SELLE LÄHIÜMBRUSE EHITUSTÖÖD“
(VIITENUMBER 243388) TULEMUSTE
KINNITAMINE

• tunnistati pakkujate AS TREV-2
Grupp, AS YIT Eesti, OÜ Kivipartner,
ATEMO OÜ ja AS VALMAP Grupp pakkumused riigihanke alusdokumentides
esitatud tingimustele vastavaks;
• lükati tagasi pakkuja Warren Teed
OÜ pakkumus, sest pakkumus ei vasta
riigihanke alusdokumentides nõutud
tingimustele;
• tunnistati edukaks ATEMO OÜ pakkumus;
• jäeti kõrvaldamata ning kvalifitseeriti edukas pakkuja ATEMO OÜ, sest
pakkujal ei esine hankemenetlusest
kõrvaldamise aluseid ja ta vastab esitatud kvalifitseerimistingimustele;
• otsustati sõlmida ATEMO OÜ-ga
hankeleping maksumusega 1 617 500
eurot käibemaksuta (1 941 000 eurot
koos käibemaksuga).
NÕUSOLEKU ANDMINE KORRALDATUD
JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUMISEKS

• nõustuti kolme majapidamise vabastamisega korraldatud jäätmeveost
perioodil 01.02.2022– 31.01.2023, kuna
kinnistutel ei elata.
NÕUSOLEKU ANDMINE PERIOODILISEKS
LIITUMISEKS KORRALDATUD
JÄÄTMEVEOGA

• nõustuti suveperioodiks 1. maist
kuni 31. oktoobrini korraldatud jäätmeveo perioodilise liitumisega neljal
kinnistul, põhjusel, et kinnistutel ei
elata aastaringselt.
Vallavolikogu istungit jaanuarikuus
ei toimunud. Istung toimub 17. veebruaril.
Maris Kõrgmäe
vallasekretär
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Nõuandeid elektri teadlikumaks tarbimiseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti eksperdid koostöös
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on kokku
pannud materjali, mis sisaldab nii
KKK (korduma kippuvate küsimuste) vastuseid, tabelit erinevate elektriseadmete aastase
tarbimise ja rahalise kulu kohta
ning soovitusi elektritarbimise
paremaks juhtimiseks.

• Millisel õiguslikul alusel esitatakse
tarbijale elektriarveid?
Elektri kasutamiseks on tarbijal sõlmitud kaks lepingut: elektrimüüjaga
elektrileping elektrienergia ostmiseks
ja võrguettevõtjaga võrguleping võrguteenuste kasutamiseks. Kui tarbitakse
elektrit, kuid elektrimüüjaga ei ole lepingut sõlmitud, siis kasutatakse üldteenust. Tarbijal tuleb teha lepingute
sõlmimisel, sh elektri- ja võrgupaketi
valikul võimalikult teadlik valik. Erinevate pakettidega saab tutvuda elektrimüüjate veebilehekülgedel, kus enamasti on
võimalik laadida alla personaalne elektritarbimise ajalugu ning tutvuda konkreetsele majapidamisele soodsaimate
pakettidega. Võrgupakette saab võrrelda oma võrguettevõtja veebis (suurim
võrguettevõtja on Elektrilevi).
• Mis erinevused on börsipaketil ja fikseeritud hinnaga paketil?
Elektripaketid jagunevad üldjoontes
börsi- ja fikseeritud hinnaga pakettideks. Võib esineda ka osaliselt muutuva
hinnaga pakette, mis koosnevad börsija fikseeritud hinna kombinatsioonist.
Elektrimüüjad pakuvad ka keskkonnasõbralikke rohelise energiaga pakette,
mille puhul on elekter toodetud taastuvatest energiaallikatest.
Fikseeritud hinnaga lepingud võivad
olla tähtajatud või tähtajalised (nt 12, 24
või 36 kuud, sõltuvalt, mida elektrimüüja pakub). Fikseeritud elektrihind sobib
pigem neile tarbijatele, kellel ei ole võimalust ega soovi oma elektritarbimist
juhtida, kelle tarbimine on suurem ning
kes eelistavad pigem elektriarvete osas
kindlust ja ettenähtavust.
Börsipaketi puhul tuleb aga arvestada,
et arvete suurused võivad kuude lõikest oluliselt rohkem kõikuda, sest igapäevased elektrituru hinna muutused
kajastuvad otseselt elektriarvel. Seega
on börsipaketti mõistlik valida neil tarbijatel, kellel on võimalus
oma elektritarbimist
juhtida ning kes on
valmis võtma suuremaid hinnariske
ning saama lühemas plaanis hakkama kõrgemate
arvetega. Börsihind
kujuneb elektribörsil,
milleks Põhjamaades
on Nord Pool.
Börsipakettide pu-

hul võib hind sõltuda kaalutud keskmisest börsihinnast või igal tunnil tarbitud
elektrikogusest ja sellel tunnil kehtivast
börsihinnast. Kasutades tunnipõhist
börsipaketti on tarbijal võimalik tarbimist reguleerida ja suunata odavamatele
tundidele.

• Kus saan võrrelda elektrihindu?
Elektrimüüjate pakutavaid elektrihindu
saab võrrelda veebilehtedel: www.elektrihind.ee ja www.energiaturg.ee.
Paketi vahetamise huvi korral saab
seda teha eelnimetatud veebilehtede
kaudu või küsida pakkumist oma praeguselt elektrimüüjalt ja soovi korral personaalset pakkumist ka teistelt elektrimüüjatelt. Kindlasti soovitame endale
sobiva paketi valimiseks kasutada oma
eelmiste aastate tarbimisgraafikuid, mis
annavad väärtuslikku infot näiteks talvise elektritarbimise mahu ning öise ja
päevase tarbimise osakaalu kohta, millest omakorda sõltub sobivaima paketi
valik. Senise elektrimüüja juures toimub
paketi vahetus kiiremini, kuid elektrimüüja vahetamise protsess võib võtta
aega üle kuu.
Rohkem infot, mida elektrilepingu
sõlmimisel silmas pidada, leiab TTJA kodulehelt.
Oma elektritarbimise ajaloo leiad
oma võrguettevõtja ja tänase elektrimüüja iseteenindustest.
• Kust leian infot börsihinna ja tarbimisandmete kohta?
Börsihinna jälgimiseks uuri, missuguseid
võimalusi (mobiiliäpp, veebilehe iseteeninduskeskkond, börsihinna teavitus
vms) pakub Sinu elektrimüüja, sh kas samast kohast saab näha nii börsihinda kui
ka tarbimisandmeid.
Börsihinda saab jälgida ja lisaks kasutada soovitusi tarbimise suunamiseks
odavamatele tundidele nt siit: https://
elektrihind.ee/borsihind/ ja https://
www.elektrikell.ee/.
Jooksva tunni elektrihinda näeb ka
Elering AS veebilehelt aadressil www.
elering.ee, kus hind on toodud käibemaksuta. Kui jälgid börsihindu otse Nord
Pool Spoti äpist või veebilehelt www.
nordpoolgroup.com, tuleb arvesse võtta, et sealne aeg on Eesti ajast tunni võrra erinev ja hinnad on toodud käibemaksuta. Eleringi ja Nord Pool veebilehel
toodud hinnad on megavatt-tundides
ja tuleb ringi teisendada kilovatt-tundideks (1MWh = 1000 kWh).
Eleringi veebilehe www.elering.
ee e-teenindusest saab vaadata tarbimisandmeid nii tunni, päeva kui ka kuu
lõikes. Tarbimisandmed võivad olla kättesaadavad ka võrguettevõtja käest, nt
Elektrilevi võrgu piirkonda jäävatel tarbijatel on võimalik tutvuda tarbimisandmetega Elektrilevi veebilehe www.elektrilevi.ee iseteeninduses.
• Mida võiks teada üldteenuse kohta?
Kui kasutatakse elektrit, kuid elektrimüüjaga ei ole lepingut sõlmitud, siis kasutatakse automaatselt üldteenust. Oma
tarbimiskoha lepingute kohta saab informatsiooni Elering AS e-teenindusest
aadressil e.elering.ee või võrguettevõtjalt. Üldteenuse hind on kõrgeim turul
pakutavast, mistõttu tasub üldteenuse

tarbijal kaaluda kas fikseeritud hinnaga
või börsihinnast sõltuva elektrilepingu
sõlmimist.

• Missugust võrgupaketti valida?
Praegune elektrihinna tõus ei ole seotud võrgutasudega, kuid kuna võrgutasu
suurus sõltub tarbimisest, siis tasub olla
veendunud, et olemasolev võrgupakett
on kõige sobivam ja soodsam. Võrgupakettide kohta uuri infot oma võrguettevõtjalt. Näiteks võrguettevõtja Elektrilevi
veebilehe www.elektrilevi.ee iseteeninduses saab võrrelda, missugune võrgupakett on varasematest tarbimisandmetest lähtuvalt soodsaim.
• Kuidas toimib näitude edastamine
kaugloetava arvestiga?
Kaugloetava arvesti puhul ei ole tarbijal
kohustust võrguettevõtjale näite teatada
ja näidud saadakse automaatselt. Kui aga
andmete edastamise häirete korral on
esitatud prognoosarve, siis näiteks suurim võrguettevõtja Elektrilevi soovitab
näidud teatada prognoositud ja tegelike
näitude olulisel erinemisel. Tarbija poolt
näitude teatamisel tehakse ümberarvestus.
Juhul kui andmete edastamine kaugloetavast mõõtesüsteemist on häiritud,
siis võib võrguettevõtja tulenevalt võrgulepingu tüüptingimustest prognoosida näidud ja viia hiljem prognoositud kogused vastavusse tegeliku tarbimisega.
Andmeedastuse häirete puhul on arvesti
ise korras ja mõõdab tarbimist, kuid tarbimisandmete edastamisel on tekkinud
probleemid. Häire põhjuse likvideerimisel tarbimisandmete edastus taastub.
• Kuidas saan veenduda, et kaugloetav
arvesti toimib korrektselt?
Kaugloetav arvesti on täpselt sama hea
nagu tavaline arvesti, ainult et sellel on
näitude kauglugemise lisafunktsioon.
Nõuded mõõtevahendi täpsusele on
samad. Samad on ka nõuded mõõtetulemuse esitamisele ehk näidule. Õiguslikult on alati kehtiv ja õige mõõtevahendi
näidikul kuvatav näit.
Kauglugemise lisafunktsioon ei mõjuta arvesti toimimist – mõõtmist. Seetõttu ei ole mingit põhjust umbusaldada
kaugloetavat arvestit. Vähimagi kahtluse korral on näitude kauglugemise teel
kogutud näitusid väga lihtne kontrollida
arvestil olevalt näidikult. Juhul, kui on ikkagi kahtlus arvesti mõõtmise õigsuses,
tuleks taotleda võrguettevõtjalt arvesti
erakorralist taatlust.
• Kuidas kontrollida kodust elektritarbimist?
Kui on soov kontrollida elektriarvesti
näitude õigsust, siis on võimalik lasta pädeva elektriala isiku poolt lisada oma kodusesse elektrisüsteemi kontrollarvesti. Üksikute elektriseadmete tarbimist
on võimalik mõõta ka läbi pistikupessa
ühendatava mõõtevahendi. Ligikaudse
hinnangu koduse aastase elektritarbimise kohta saab, kui liita kõigi kodus
olevate elektriseadmete sh valgustite
aastased voolutarbed (info seadmete
voolutarbe kohta on toodud seadme kasutusjuhendis, pakendil või nimesildil,
vattides W). Mõnede elektriseadmete
tüüpilised aastased tarbimised on:

Elektriseade

Keskmine kasutusaeg
aastas

Aastane
tarbimine, kWh

Rahaline kulu aastas
hinnaga 12 senti/ kWh

Külmik (D energiaklass)

365 päeva 24 h

200

24 €

Vanem külmik

365 päeva 24 h

600

72 €

Nõudepesumasin
(D energiaklass)

5 x nädalas

200

24 €

Mikrolaineahi 1000 W

1,5 x nädalas

60

7,2 €

Kohvimasin 1000 W

5 min päevas

30

3,6 €

Veekeetja 1500 W

5 min päevas

45

5,4 €

Keraamiline pliit 2000 W

2 x päevas

260

31,2 €

Induktsioonpliit 2500 W

2 x päevas

210

25,2 €

Elektripliit 2500 W

2 x päevas

360

43,2 €

Elektriahi 3000 W

3 x 1,5 h nädalas

150

18 €

Köögikubu (A energiaklass)

1 h päevas

15

1,8 €

Köögikubu (E energiaklass)

1 h päevas

25

3€

Pesumasin (C energiaklass)

200 x aastas

180

21,6 €

Pesumasin (F energiaklass)

200 x aastas

270

32,4 €

Kuivati ( A+++ energiaklass)

100 x aastas

200

24 €

Kuivati ( C energiaklass)

100 x aastas

500

60 €

Triikraud 2000 W

1,5 x nädalas

75

9€

Tolmuimeja 800 W

2 h nädalas

80

9,6 €

Plasmateler 55’’ +
ooterežiim

4 h päevas + 365
päeva 24 h

480 kWh + 40
kWh

57,6 + 4,8 €

LCD teler 40’’ + ooterežiim

4 h päevas + 365
päeva 24 h

150 kWh + 15
kWh

18 + 1,8 €

LED teler 55’’ + ooterežiim

4 h päevas + 365
päeva 24 h

90 kWh + 2
kWh

10,8 + 0,24 €

Mängukonsool

2 h päevas

85

10,2 €

Digiboks

365 päeva 24 h

50

6€

Arvuti kuvariga

4 h päevas

300

36 €

Arvuti kuvariga
ooterežiimis

365 päeva 24 h

70

8,4 €

Sülearvuti

4 h päevas

90

10,8 €

Sülearvuti ooterežiimis

365 päeva 24 h

20

2,4 €

Wifi ruuter

365 päeva 24 h

85

10,2 €

Mobiiltelefoni laadija

4 h päevas

7

0,84 €

Kell-raadio 10W

365 päeva 24 h

85

10,2 €

Föön

0,5 h päevas

10

1,2 €

185

Valgusti, hõõglamp 100 W

5 h päevas

22,2 €

Valgusti, halogeen 60 W

5 h päevas

110

13,2 €

Valgusti, LED 12 W

5 h päevas

20

2,4 €

Elektriboiler 100 l 2200 W

365 päeva 24 h

1700

204 €

Elektriradiaator 2000 W

2h x 150 päeva

600

72 €

10 soovitust koduse elektritarbimise paremaks juhtimiseks:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hoolda elektriseadmeid õigeaegselt.
Kasuta nutikaid lahendusi, mis aitavad energiat säästa.
Võimalusel kasuta elektriseadmeid ajal, kui elektrihind on soodsam.
Asenda valgustites olevad hõõglambid või halogeenlambid ledlampidega.
Kustuta tuled ruumides, mida sa parasjagu ei kasuta.
Vali sinule minimaalselt sobiv toatemperatuur, kui kasutad elektrikütteseadmeid.
Põrandakütet kasuta vaid vajadusel.
Kasuta kodumasinaid võimalikult ökonoomselt ja optimaalsetes töörežiimides.
Võimalusel vaheta välja oma vanad vähem energiatõhusad kodumasinad energiasäästlikemate vastu.
10. Kui sa elektriseadet ei kasuta ega vaja, siis ära jäta seda ooterežiimis ühendatuna
elektrivõrku.

Kodu tuleohutusealane nõustamine

2022. aastal suunab Päästeamet Väike-Maarja vallas
toimuvad kodunõustamised
peamiselt eramajapidamistele.

2021. aastal viisid kutselised ja vabatahtlikud Väike-Maarja vallas läbi 313
kodunõustamist, millest nõuetele mitte vastavaid kodusid leiti 33 korral.
Käesoleva aasta 1. jaanuarist on aga
lisaks suitsuandurile kohustuslik vingugaasiandur kõikides kodudes, kus
on puuküttel töötav ahi, kamin, pliit
või katel.
Kui varasemalt oli vingugaasiandur
kohustuslik nendes eluruumides, kus

on korstnaga ühendatud gaasiseade,
siis 2022 aastast on andur kohustuslik ka kõikides nendes kodudes, kus
on tahkeküttel töötav ahi, pliit, kamin
või katel. Lisaks kodudele on vingugaasiandur kohustuslik ka mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttega küttesüsteemid.
Kahjuks tuleb tõdeda, et eelmisel
aastal hukkus Lääne-Virumaal tulekahjudes kaks inimest. Vältimaks sarnaste traagiliste õnnetuste kordumist,
püüavad päästjad jõuda kõikide nõustamist vajavate majapidamisteni.
Kõiki kodunõustamisi viiakse läbi
riskipõhise planeerimise alusel, vältides teadaolevaid nakatumise ja isolatsioonijuhte ning kasutatakse isikukait-

sevahendeid.

Kodunõustamisi teeme selleks, et
• anda nõuandeid kodu tuleohutusalase seisukorra parandamiseks. Selleks
nõustatakse inimesi tuleohutuse küsimustes lähtuvalt inimese vajadustest;
• kaardistada kodude tuleohutuse
probleemid ja otsida võimalusi probleemide lahendamiseks.
Tegevused kodunõustamise ajal:
• vaatame küttekollete korrasolekut;
suitsuanduri ja vingugaasianduri
paigaldust ja töökorrasolekut; elektriseadmete ja lahtise tule kasutamist
(lõkkekohad, grillimised jms);

• hindame inimeste ohtu tekitavaid
käitumisharjumusi
(suitsetamine,
küttekollete kasutamine, küünalde
põletamine jms) ja anname nõu ja
soovitusi;
• vajadusel märkame ja juhime tähelepanu ka muudele ohtudele (kodutiigid, ohtlikud kaevud ja kraavid, muud
veekogud koduümbruses, evakuatsiooniteed, käitumine tulekahju korral) ja anname nõu ning soovitusi;
• kodukülastuse käigus täidetakse tuleohutusalase nõustamise ankeet,
mille alusel tehakse kindlaks kodu
tuleohutusalane olukord;
• suitsuanduri puudumisel otsitakse
elanikuga parimaid lahendusi selle
soetamiseks ja paigaldamiseks. Kui

on selge, et inimesel ei ole võimalik
seda ise mitte ühelgi tingimusel soetada ja paigaldada, paigaldame selle
ise tasuta;
• kodunõustamiste eesmärk on inimesi
aidata ja anda neile kasulikke nõuandeid. Kodunõustamisel inimestele
trahvi ei tehta. Konkreetse tuleohutusalase rikkumise puhul teavitatakse
sellest elanikku.
Kodunõustamiseks on võimalik registreeruda Päästeala infotelefonil 1274.
Mati Kõiv
Väike-Maarja päästekomando
komandopealik
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Tubli töötaja on heast
ettevõttest lahutamatu
Tunnustamine tiimis algab eeskujust – eelkõige juhist. Ja seda dr Alt Klarikale kindlasti on. Foto: Kristel Kitsing

L

ääne-Virumaa Arenduskeskus
koostöös VIROLi ja Virumaa
Teatajaga tunnustas tubli töötaja rinnamärgiga Väike-Maarja hambakliiniku A&K Caritas OÜ hambaarsti assistenti Klarika Krutõhi, kes
oma töösse suhtub tõelise pühendumise ja kirega.
25 aastat doktor Kersti Aldi käe all
töötanud Krutõh on tööandjale usaldusväärne töötaja, kes hoolib oma tööst
ja patsientidest vahel rohkem, kui endast. Ta tuleb hästi toime nii rutiinse
igapäevatööga kui ka erakorraliste ja
kriitiliste olukordade lahendamisega.
Teda hinnatakse kõrgelt sõbraliku käitumise ja hea kolleegidega läbisaamise
tõttu.

TUNNUSTAMINE ON OLULINE
TÖÖTAJA HOIDMISEL

Kuigi tunnustamist tihti alahinnatakse
või ei osata teadlikult oma töös kasutada, siis A&K Caritas OÜ-s on tunnustamine oluline osa töötaja hoidmisel.
Klarikale, kui pikaaegsele ja usaldusväärsele töötajale kingiti juba viis aastat
tagasi hea töö eest raamitud tänukiri.
Maakondlik tunnustus tuli nüüd aga
ootamatult. „See oli mulle nii suur üllatus, pisarad tulid kohe silma,“ meenutas
ta.
Kuigi hambaarst ja assistent jagavad
kabinetti ja töötavad lähestikku teineteise energiaväljas, klapivad arstina
töötav Kersti ja teda assisteeriv Klarika hästi. „Ma püüan oma tööd teha nii
hästi kui ma oskan, alati rohkemgi, et
arst oleks rahul,“ sõnas Klarika. Oluline märksõna ongi tema arvates kuulamisoskus, aru saamaks, mida temalt
oodatakse. Samuti on oluline ka keerukas olukorras säilitada rõõmsameelsus.
„Tuleb lihtsalt osata nautida oma tööd.
Me elu on siin niigi nii lühike, ei ole
mõtet olla pahur ja kogu maailma peale
vihane,“ pildus ta oma suust kuldaväärt
sõnu.
Tunnustamine tiimis algab eeskujust
– eelkõige juhist. Ja seda dr Alt Klarikale kindlasti on. „Ma hindan Kerstit nii
kõrgelt, sest ta teeb oma tööd nii pühendunult. Tihti on päevad nii pikad,
et kohati on mure, kui ta pere või muu

tahaplaanile jääb.“ Silmade särades rääkis Klarika doktor Aldist, kes on andnud
arsti vande ja patsientide jaoks igal võimalusel proovib abiks olla. Aga eeskuju
innustab.
Töötajate premeerimiseks kasutatakse üha enam mittetraditsioonilisi võimalusi, kas lihtne rahajagamine
preemia näol enam töötajat ei motiveeri? „Eks see preemia on ikka hea tunnustus, aga oluline on ka ühiselt veedetud tööväline aeg,“ tunnistas Klarika, kes
ka ise võtab kiires argipäevas aja, et oma
kaastöölisi kiita. Tänapäeval pole raha ja
palganumber ainukesed motivaatorid:
raha on oluline, aga ainult palgast ei
piisa, et meelitada ja hoida enda juures
häid inimesi. Mida aeg edasi, seda enam
hindavad inimesed nn pehmeid väärtusi
– kollektiiv, tunnustamine, boonused ja
arenguvõimalused, töökeskkonna mugavused ning ülemuste suhtumine.

PIKAAJALINE KOOSTÖÖ SAI
ALGUSE ÕNNELIKUST JUHUSEST

Kuigi öeldakse, et elus juhuseid ei ole,
siis sattus Klarika oma tööandja juurde
just sel moel. Nimelt tema vanaema,
kellel oli liikumine vaevaline, ei saanud
minna külastama hambaarsti kabinetti. Uute hambaproteeside jaoks tehti
koduvisiit. „Mina, kui lapselaps, olin
sel ajal vanaema juures, arst, kelle juures täna töötan, tuli jäljendeid võtma.“
Muuhulgas tuli jutuks, et nemad on välja kuulutanud konkursi arsti assistendi
ametikohale ja Klarikat utsitati elulookirjeldust konkursile saatma.
Proovipäev oli huvitav, alguses kohati keeruline. „Instrumendid olid kõik
võõrad, aga nad õpetasid mind välja,“
meenutas Klarika oma pika töösuhte algust. Arstiga saavutati kiirelt hea klapp.
„Ta seletas kõike hästi ja lihtsas keeles
ning vajadusel aitas,“ kiitis ta tööandjat.
Nii õmblemist kui ema kõrvalt juuksuriametit õppinud naine sõnas, et ei
oleks elus arvanud, et leiab oma õige
koha just hambaravis. Aastal 2000 läbis
ta Dentese tervishoiukoolis hambaarsti
assistendi 18-kuused kursused kaugõppes ja aastal 2002 aastal oli hambaarsti
abi kutsetunnistus pihus.
Tänase päevani on ta truu ühele töö-

andjale. „Arst on mul väga tore. Ta on
palju mind õpetanud ja lubanud areneda.“ Hambaarsti tööd peab Klarika üldse täpistööks. „Assistent aga peab alati
mõtlema arstiga kaasa, ka ühe sammu
ette, et teada, mida arst tahab.“
Eesti Õdede Liidu liikmena on tublile töötajale olulised täiendkoolitused ja
selle võimaluse eest saab ta tänusõnad
taas öelda oma tööandjale. Kuigi aastate
jooksul on meditsiinis sh ka hambaravis mitmeid uuendusi ja kõigega tuleb
kursis olla, siis väga täpne hambakaardi täitmine on A&K Caritas hambaravis
väga olulisel kohal olnud ajast-aega.
„Kui inimesega peaks midagi juhtuma,
siis meie täidetud kaartide abil saab inimest identifitseerida,“ tõi Klarika välja
midagi, mis ajas on läbi aastate olnud
muutumatu.

HAMMASTE OLUKORD JA RAVI

Kui võrrelda inimeste hammaste tervist, siis aja jooksul on muutunud olukord kehvemaks just lastel. „Eks seda
sööki-jooki ja näksimist on palju,“ tunnistas dr Aldi assistent. Lastevanemate
kohustus on jälgida, et laps kaks korda aastas kontrollis käiks – on ju laste
hambaravi tasuta. „Kiire elutempo juures unustavad selle lapsevanemad ära ja
siis jääb vahe kaks kuni kolm aastat, või
siis satutakse arsti juurde alles siis kui
hammas valutab.“
Ajast-aega on ikka neid, kes hambaarsti visiite kardavad. Neile on Klarikal kohe soovitus, et tuleb lihtsalt tulla
ja ikka enne seda kui hammas valutama
hakkab. „Eks seda on lihtne öelda, aga
inimene peab oma hirmust üle saama.
Tänapäeval on tehnika nõnda palju
muutunud võrreldes varasemaga,“ innustas assistent ikka hambaravi kabineti poole oma samme seadma. Loomulikult on mingi protsent inimesi, kes jääb
ikka hambaarsti kartma. Tänapäeval on
suure hirmu korral võimalus ka teatud
kliinikutes narkoosis hambaid ravida.
Seda kasutavad ka täiskasvanud. Aga
oma kogemustest teab Klarika, et oluline on lapsi juba varajases eas hakata
harjutama hambaravi kabineti külastamisega. Harjumine võtab aega, aga seda
suurem on rõõm nii personalil, kui ka

vanematel, kui põnn oma suu usalduslikult avab ja kikud kontrollitud saavad.
Kuidas siis saada terved ja säravvalged hambad? „Kõige tähtsam on hammaste pesu ja igapäevane hooldus,“ kinnitas Klarika. Oluline on ka, et hambad
saaks vahepeal puhkust ja ei puutuks
kolm tundi kokku mingi magusa joogi
või söögiga.
Hambaarstil tuleks käia ka siis, kui
esmapilgul muret pole. „Tasub ikkagi
tulla ja lasta oma suuõõs üle vaadata.
Oluline on regulaarsus ja vähemalt kord
aastas täiskasvanul ja kaks korda lapsel

külastada hambaarsti,“ rõhutas hambaarsti assistent, kes oma patsientidega
igapäevatöös on ka suurepärane ennetustöö tegija. Hambaravi on meie vallas
väga heal tasemel, suure nõudluse tõttu
ja tingituna COVID-19 olukorrast on aga
järjekorrad pikad. „Tore on see, et maal
on meil arste ja arstiabi kättesaadav,“
märkis Klarika ja kiitis nende keerulist
ja tänuväärset tööd.
Kristel Kitsing
toimetaja
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Viru ringkonna aasta kodutütar on Eliise Joonas

Kuidas leidsid tee Kodutütarde organisatsiooni, kuidas ja millal Sinust
liige sai?
Kodutütarde organisatsiooniga liitusin 3. klassis, kui minu klassiõde
mulle seda tutvustas. Tema oli selleks
ajaks juba mõnda aega Väike-Maarja Piisakeste rühma kodutütar olnud.
Tundsin, et see on midagi, millega ma
tegeleda tahan ja otsustasin samuti
Väike-Maarja rühmaga liituda. Mind
võeti selles rühmas lahkesti vastu ning
kiiresti tekkisid ka uued sõbrad.
Mida oled kodutütrena saavutanud
või mille üle tunned eriti uhkust?
Kodutütrena olen osalenud mitmetel
üle-eestilistel matkavõistlustel ning
sel aastal võitsime enda võistkonnaga
esikoha Viru ringkonna matkamängudel, kus pandi meie oskused proovile
näiteks sõlmede sidumises, tule tegemises ning kaardi lugemises. Olen saanud esindada Viru malevat Kaitseliidu
laskevõistlusel. 2020. aastal andsin
Viru vande. Olen võtnud osa mitmetest
laagritest üle Eesti.
Mis on Sinu arvates Kodutütarde
organisatsiooni või Viru ringkonna
tugevused ja nõrkused? Mida tuleks
sinu arvates muuta ning mida kindlasti säilitada?
Kodutütarde organisatsioon on hea

võimalus tüdrukutel enda oskused
proovile panna. Mulle meeldib, et see
organisatsioon võimaldab end nii mitmekülgselt arendada läbi erinevate
laagrite, matkade, võitluste ja muude
ürituste, kus pööratakse tähelepanu
näiteks ohutusteemadele, matkatarkustele, meeskonnatööle, riigikaitsele
ja mitmetele teistele tegevustele. Kodutütarde organisatsioon on andnud
mulle palju teadmisi, mida ka edaspidi
elus kasutada ning olen kohanud mitmeid uusi sõpru, kellega on alati tore
laagrites aega veeta. Tunnen, et Kodutütarde ridadesse võiks liituda veelgi
rohkem aktiivseid tüdrukuid, et organisatsioonil oleks järelkasvu ning see
säiliks veel aastakümneid.
Mis on siiani kõige põnevamad või lahedamad tegevused, mis Sa seni kodutütrena teinud oled?
Minu jaoks on kõige põnevamateks kogemusteks olnud laagrid. Need on alati väga erinevad. Üks hea kogemus oli
päästelaager, kus meile anti ülevaade
Päästeameti tööst, tutvustati nii tule-,
kui veeohutust ning nägime vetelpäästekoeri. Kindlasti ei unune mul ka Järva
ringkonna jahilaager, kus saime osaleda põdrajahil, proovisime lasta jahirelvadest ning tutvusime jahitraditsioonidega.
Millised tegevused on veel lisaks
laagritele?
Veel osaleme matkadel, võistlustel
ning teeme rühmaga koosviibimisi, kus
oleme näiteks ühiselt küpsetanud või
lihtsalt koos aega veetnud. Paar aastat
tagasi käisime enda rühmaga ühiselt
laulutundides, et saaksime mõnel meie
üritusel esineda ning plaan on seda ka
tulevikus teha. Oleme meisterdanud
vanuritele jõulukaarte, käinud väljasõitudel näiteks riigikogus, veekeskustes
ja Rakvere linnuses. Meie rühm on tei-

nud õppepäevi. Eelmisel aastal külastasime Väike-Maarja päästekomandot
ning veetsime Ebaveres ühe toreda
päeva kelgutades ning päeva lõpus käis
meile Harri Kullas rääkimas enda karjäärist. Meil on käinud ka teisi külalisi,
näiteks Elina Reinold ja Eda-Ines Etti.
Mis Sa arvad, kas kodutütreks olemine on kuidagi aidanud Sind ka koolis
õppimisel?
Kodutütardes saadud teadmised on
mulle kindlasti koolis õppimisele kaasa aidanud. Kodutütardel on võimalik
saada väljaõpet järgu- ning erikatsetes. Järgukatsed annavad ülevaate sinu
kogutud teadmistest ja oskustest, teemadeks on näiteks käitumine ja loovus,
Eesti ajalugu, turvalisus jne. Erikatsed
pühenduvad kindlale hobile. Minul on
sooritatud kuues ja viies järk ning erikatsetes olen saanud näiteks laulja ja
päästja märgi.
Kuidas tuleb kodutütreks olemine kasuks Sinu tulevikus?
Tulevikus on mul kindel plaan minna
riigikaitsesse ning Kodutütardes osalemine on selleks hea ettevalmistus.
Olen saanud enda jaoks ettekujutuse
sellest, mis mind riigikaitses ees ootab
ning oskan erinevates olukordades toime tulla. Kodutütardes olen õppinud
eriolukordades käituma ja vajadusel
abivajajat aitama.
Mida tähendas Sinu jaoks see tunnustus saada aasta kodutütreks?
Viru ringkonna aasta kodutütre tunnustus oli minu jaoks suur üllatus ning
väga ootamatu. See tunnustus tähendab minu jaoks seda, et olen millegagi
hästi hakkama saanud. Kindlasti jätkan
nüüd samas vaimus ja proovin enda
eelmisi saavutusi ületada ning olla
veelgi aktiivsem kodutütar.

Aivar Liivalaid (Georgi Söögituba) soovitab:
trikoloori shot
Komponendid: liköör Blue Curacao (alkoholiriiulis ainuke sinine jook, Bols või Wenneker
20% kangusega), must kohv ja vahukoor 35%.
Serveerimiseks: shot-napsuklaas (suurem,
kui viinapits, ca 6cl mahuga sobib paremini)
ja teelusikas (baaris selleks pika varrega baarilusikas).
Valmistamine: 4cl Blue Curacao likööri valada
klaasi põhja. Must kohv niristada tasase joana üle
tagurpidi pööratud lusikakumeruse. Vahukoorega on kaks varianti: võib niristada naturaalset
koort (nagu eelmine kiht), või lisada vahustatud

vahukoore „müts“. Sellise „kihitamisega“ valmibki
kolmekihiline kokteil.
Tarbimissoovitus: shotti
ei limpsita, pigem tühjendatakse pits, nagu „valget kanget“ – ühe sõõmuga.
Kolm meie lipuvärvi, küll
tagurpidi pööratult (jookide
raskus määrab siin järjekorra), aga siiski trikoloor.
Vabariigi terviseks!

Tarvo Kümnik (Route 22 kohvik) soovitab:
võileivatort munavõi ja vürtsikiluga
Koostisosad: rukkileib, vürtsikilufilee, punane sibul, kanamuna, või, majonees, sinep,
sool, valge pipar, till. Kaunistuseks soovi korral riivitud juustu, Frillice salatilehti, kirsstomateid, värsket kurki.
Tehnoloogia: Keeda munad ja jahuta, koori, riivi.
Sega riivitud munad või, majoneesi, sinepi, soola
ja valge pipraga munavõiks (mida rohkem majoneesi, seda pehmem saab munavõi – sellega tasub
olla ettevaatlik).
Haki kilufileed peeneks, tükelda sibul kuubikuteks, peenesta till.
Lõika leivaviiludelt koorik, aseta kandikule
ühe kihina, sinna peale munakreemi, siis hakitud
sibul, till ja kilufileetükid (kui oled laisk ja jätad
kilufilee peeneks lõikamata, on hiljem torti kehv
süüa). Lao tordile teine kiht rukkileiba ja kata tort
üleni munavõiga (ka servad). Äärtesse võib soovi
korral riputada kaunistuseks riivitud juustu või
hakitud tilli. Pealt kaunista tort oma vabal valikul

värskete
salatite,
idude ja aedviljadega.
Aseta tort
m õ n e k s
tunniks
külma,
et
maitsed
jõuaks läbi
käia – parim
kui teed tordi
eelmisel päeval valmis ja kaunistad enne lauale
andmist.
Nipp! Kui munakreemi sai liiga palju, saad selle hommikustele võileibadele määrida!
Kui ise ei viitsi või arvad, et oskustest jääb
puudu, võib alati Route 22 kohvikusse pöörduda.
Teeme teile tordi pidupäevaks ise valmis!

Mis on kaasnenud aasta kodutütre
tiitliga?
Selle tunnustusega kaasneb võimalus osaleda Kaitseliidu aasta parimate
üle-eestilisel galal, kus kuulutatakse välja Eesti aasta kodutütar. Mul on
suur au olla üks nominentidest ning
olen enda üle uhke.

Millised on Su edasised plaanid kodutütrena?
Sooritada selle aasta jooksul vähemalt
kaks järku ning saada juurde üks erikatse märk. Proovin rohkem võtta osa
laagritest ja muudest
tegevustest ning end
arendada, õppides
juurde uusi asju.
Kindlasti on plaan
sel aastal esindada Viru malevat laskmisvõistlustel.

Alati tuleb teha seda, mida ise oluliseks
pead ning teiste arvamusest ei tohi
välja teha. Kui sa teed midagi, mis teeb
sind õnnelikuks, siis ära kunagi jäta
seda teiste arvamuse pärast pooleli.
Oma aega sisusta nii, et iga päev teed
sa vähemalt ühe asja, mis sind rõõmsaks teeb. Ära karda teha midagi uut
ning ületa enda hirmud.
Kristel Kitsing
toimetaja

Miks
võiksid ka teised
noored neiud
liituda kodutütardega?
Selleks,
et
end erinevatel
aladel proovile panna ja leida
ka mõni uus oskus,
mida nad varem enda
juures märganud pole ja tundma õppida oma tugevusi ja nõrkusi. Kodutütardes on hea võimalus
leida häid sõpru ja tutvusi kogu
eluks, sisustada vaba aega põnevate tegevustega ning õppida
uusi teadmisi.

Foto: Kristel Kitsing

19.

jaanuaril möödus
90 aastat Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred loomisest. Viru ringkonna aasta
kodutütreks kuulutati Eliise Joonas (fotol), kes õpib Väike-Maarja Gümnaasiumi 8. klassis, on kooli õpilasesinduse asepresident ja Väike-Maarja valla
noortevolikogu aseesimees. Vabal ajal
tegeleb ta püssi laskmise, rahvatantsu
ja koorilauluga.

Millist nõu annad oma eakaaslastele? Jõuad ju Sina oluliselt
rohkem, kui teised noored. Kuidas?

Ange Preem (Confetty OÜ) soovitab:
kama-jogurtitort pohlaželeega
Tordi jaoks läheb vaja: 200 g šokolaadiküpsised, 100 g võid, 200 g valget šokolaadi,
200 ml rõõsk koort (35%), 1 spl suhkrut, 700
g kreeka jogurtit, 200 ml rukkikama, 1 spl
želatiini.
Pohla želee jaoks läheb vaja: 200 g pohli, 1
dl vett, 2 spl fariinsuhkrut, 1 tl kaneeli, 0,5 tl
vürtsi, 1,5 tl želatiini.
Valmistamine:
1. Purusta küpsised peeneks, sega juurde sulatatud või ning vajuta mass 22-24 cm koogivormi põhja ja äärtele. Tõsta vorm külma.
2. Sulata šokolaad ja jäta jahtuma.
3. Pane želatiin 0,5 dl vette paisuma.
4. Vahusta koor suhkruga tugevaks vahuks ning
sega juurde kreeka jogurt ja kama. Lisa ka sulatatud šokolaad.
5. Sulata vesivannil või mikrolaineahjus želatiin
ning lisa kreemile, samal ajal segades.
6. Kalla segu vormi ning tõsta kook tunnikeseks
külma tahenema.
7. Sega želee koostisosad (välja arvatud želatiin) väikeses potis, kuumuta keemiseni ja lase

kümme minutit tasasel tulel podiseda. Tõsta
tulelt ja sega sisse natukeses vees paisunud
želatiin. Lase segul jahtuda ning püreesta
saumiksriga ühtlaseks. Vala želee koogile ning
lase külmas paar tundi taheneda. Kaunista
meelepäraselt.
Kes kooki ei soovi teha, siis on võimalik seda ka
magustoidukaussidesse või pokaalidesse valmistada. Sellisel juhul pole vaja želatiini kreemi
sisse lisada.

Raul Oja (MTÜ Võnnusvere OK) soovitab:
heeringa tortilla- või lavaširull
Koostisosad: heeringas, hapukoor, lehtsalat, tortilla või lavaš, želatiin.
Valmistamine: Sega kokku tükeldatud heeringas, hapukoor ja ettevalmistatud želatiin. Laota
laiali tortilla või lavaš ja selle peale lehtsalat ning
kõige lõpuks heeringa-hapukoore segu. NB!
Heeringa-hapukoore segu on parem panna siis,
kui see on juba tarrenduma hakanud. Keera kõik
rulli ja pane jahedasse seisma.

Kõige parem on see
eelmisel õhtul valmis teha.
Hommikul võta välja, viiluta, pane sobiva vaagna või
taldriku peale. Võta kruus
kohvi või pits viina ja tähista sünnipäeva!
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Tähtede laval käinu unistab muusikuametist

23 .

jaanuaril hoidsid Lääne-Virumaa laulusõbrad pöidlaid pihus, sest
ETV saate „Tähtede
lava“ võistluse poolfinaalis astus üles
Rakke koolipoiss Karel Kurvits (11). Kuigi
tema etteaste Tõnis Mägi looga „Tänavamoosekandid“ pani nii mõnegi žüriiliikme heakskiitvalt pead noogutama, ei õnnestunud tal hääletusel lunastada pääset
kuue finalisti hulka. Sellele vaatamata on
Karelil suured plaanid: ta tahab oma tuleviku kindlalt laulmisega siduda.
Millisd on Su suured plaanid? Kas tahad oma tuleviku kindlalt laulmisega
siduda?
Praegu ma üritan „Tähtede lava“ võita ja
tahaksin osaleda „Eesti Superstaari“ saates, kui olen piisavalt vana. Oma tuleviku
tahan kindlasti laulmisega siduda.
Kust see muusikahuvi üldse pärineb
ning kuidas see on ajas kasvanud?
Muusikahuvi pärineb emalt. Tema hakkas mind õpetama juba kui olin kahe- või
kolmeaastane. Kui hakkasin lauluvõistlustel käima, siis sain tihti auhinnalisi
kohti. Hea tunne on, kui kiidetakse, või
kutsutakse kusagile esinema. See on
andnud seda tahet juurde, et saada paremaks.
Kui palju ja kus Sa laulmist harjutad?
Laulmist harjutan neljal päeval nädalas,
aga ümisen koguaeg, nii et ei pane ise tähelegi – selle eest olen isegi koolitunnis
riielda saanud. Õpetaja Rene Põllumaa
on minu esimene lauluõpetaja, temaga
olen kõige tihedamalt laulmist harjutanud, nii nelja või viieaastasest peale.
Korra nädalas käin Tartus Fa-Dieesi
laulustuudios, seal olen õpetaja Ingrid
Otti õpilane olnud kolm aastat. Ülejäänud aja harjutan kodus kas üksi või koos
emaga.

Sa mängid ka pilli. Kaua sellega tegelenud oled ja miks just selle pilli valisid
ning kus Sa seda õpid?
Saksofoni olen õppinud neli aastat Väike-Maarja muusikakoolis õpetaja Raivo
Naritsa juhendamisel. Valisin selle pilli juba päris väikesena, kui nägin ühte
muusikavideot, kus üks mees väga vingelt saksofoni mängis ja kõik tüdrukud
tulid ka kohe ümber tema.

On Sul veel hobisid või on muusika see,
mis Sind lummab?
Minu hobideks on veel ujumine, jalgpall
ja lauamängud, aga põhiline on ikka laulmine.
Millist žanrit Sulle endale meeldib laulda, kas rokilik kärin Su hääles võib vihje anda, et Sinust saab bändiga esineja
või rokimees?
Kõige rohkem meeldib mulle laulda popmuusikat aga ka jazz on lahe. Ma usun et
minust saab pigem bändiga esineja, näiteks oleksin solist ja teeks saksi soolosid
vahele. Olen natuke ka klaverit nüüd õppinud ja kunagi tahaks kitarri proovida.
Millise kogemuse said telesaates esinedes?
Telesaates „Laulukarussell“ osalesin ka
6-aastaselt, aga sellest ei mäleta enam
palju. Nüüd „Tähtede lava“ saates osaledes oli väga mõnus tunne esineda laval
koos nii ägeda bändiga. Kõik olid ülitoredad ja olen väga õnnelik, et sain kogeda,
kui vinge oleks olla bändis.

Tähtede laval. Foto: Kätlin Kurvits

On Sul ka muusikas iidoleid?
Muusikas mul kindlat iidolit ei ole, aga
mulle meeldivad mõned lauljad. Näiteks
Justin Bieber, Lil Nas X ja Jaagup Tuisk.
Kristel Kitsing
toimetaja

Emaga advenditulede süütamisel. Foto: Kristel Kitsing

Rakke kultuurikeskuse
juhataja tööd tunnustati
Eesti Rahvamajade Ühing
on tegijate tunnustamiseks loonud traditsioonidega sündmuse Kaheksakand, mille käigus
valitakse parimad neljas
kategoorias: aasta tegija,
noor tegija, aasta tegu,
Kaheksakand. Nominentide seas oli ka kaks
Lääne-Virumaa kultuuritegijat.
Tunnustussündmuse Kaheksakand esinduskojale esitati
sel korral esiletõstmiseks 59
kandidaati, kelle hulgast valiti
nominendid ja laureaadid.
Aasta tegija kategoorias oli
meie maakonnast kandidaadiks esitatud Peep Veedla kui
tuntud Viru Folgi korraldaja.
Laureaadiks nimetati Mulgi
kultuuriinstituut.
Kõige kõrgema tunnustuse,
Kaheksakanna laureaadi tiitli
pälvis Maire Sillavaee Saaremaalt, kuid kandidaatide sekka
jõudis ka Rakke kultuurikeskuse juhataja Rene Põllumaa.
Põllumaa ütles, et oli uhke
seista selles rivis koos teiste
nominentidega. „Minu tegemised põhinevad koostööl ja
ma arvan, et tükikesed kaheksakannast kuuluvad minu
koostööpartneritele, tublidele ringijuhtidele, kolleegidele

Lauluõpetaja Rene Põllumaa: lauluvõistlus on hea
hüppelaud
Kas Karel tegi laulmisega juba
varakult algust ja mis sellega
seoses meenub? St kas oli ta
juba siis lootustandev tõusev
täht muusikamaailmas?
Ikka jaa varakult. Mäletan kui
Kareli ema Kätlin tõi ta kultuurikekusesse minu lauluringi. Ta
ei püsinud sekundit ka paigal,
sebis mööda lava ja kardinataguseid. Laulud saime selgeks ema
abiga ja lauluvõistluste mikrofoniproovid sujusid hästi. Hiljem
see rahutus taandus ja proovid
said juba õige kuju. Laulud jäävad talle küll hästi ruttu meelde.
Eks selle tõusva tähega on ka
nii, et kui sa ise selle nimel tööd
teed, siis on kõik võimalik.

naaberrahvamajadest ja maakonnast ning allasutuste juhtidele, kellega koostöös sünnivad suured asjad. Koostöös
peitub võlu ja jõud,“ tähendas
Põllumaa.

RENE PÕLLUMAA ON
KULTUURIMAASTIKULE
PALJU ANDNUD

„Rene Põllumaa on Lääne-Virumaa
kultuurimaastikule
andnud väga palju, olles arvestatav kõneisik ja kaasamõtleja
maakonna kultuurikorralduse
valdkonnas. Ta on oma pika
tööstaažiga tugev juht ja koostegutseja, kes on oma kolleegidele väga oluliseks toetajaks
ja siduvuslüliks,“ sõnas Annika
Aasa Eesti Rahvakultuuri Keskuse maakonna rahvakultuurispetsialist ja Eesti Rahvamajade Ühingu esinduskogu liige
Lääne-Virumaalt.
Annika Aasa: „Põllumaa on
inimene, kes oma paikkonna
kultuurielu edendamiseks hindab kõrgelt koostööd, üheskoos planeerides ja läbi viies
saavad sündmused tugeva
kaalu. Ta teeb seda koos oma
tublide ringijuhtide, piirkonna
allasutuste ja kultuuriveduritega, kes väljaspool kultuurikeskust üritusi korraldavad.
Rene on aktiivne kaasalööja nii
maakonna kui üleriigilistel kutuurikorraldajatele suunatud
sündmusetel, mida hindavad
väga kõrgelt meie maakonna
tegijad,“ kinnitas rahvakultuurispetsialist.
Aasa ütles, et Põllumaa on
ka väga hinnatud ja tubli kol-

Valla aastapäeval Ebaveres. Foto: Kristel Kitsing

Rene Põllumaa (vasakul) ja ERMÜst Ülle Välimäe. Foto: Ellar Sügiste
lektiivijuht ning dirigent. Rene
motoks on: „Laul aitab elada,
pidusid pidada, laul aitab muredki võita. Rind rõõmurikkamaks, noorusaeg pikemaks,
laul kostku ikka ja kõikjal.“
Lisaks Rene Põllumaale olid
tunnustatavate rivis sellised
tegijad nagu Ene Puhmaste
- MTÜ Koigi kultuuriseltsist
Järvamaalt, Laidi Zalekeśina
- Mustvee kultuurikeskuse juhataja Jõgevamaalt, Sirje Fedjuk - Võhma Vaba Aja Keskuse
juhataja Viljandimaalt ja Maire
Sillavee - Salme rahvamaja ju-

hataja Saaremaalt, kes pärjati
ka laureaadi tiitliga.
Meie maakonnast noore
tegija ja aasta teo kategoorias
kedagi esile ei tõstetud, kuid
koostööpartnerina nomineeriti maakonna ajaleht Virumaa
Teataja.
Pidulik tunnustussündmus
Kaheksakand toimus tänavu
26. jaanuaril Mustvee kultuurikeskuses.
Kristel Kitsing
toimetaja

Millistest lauluvõistlustest on
Karel osa võtnud ja mis kohad
saavutanud?
Rakke piirkonna oma vanuseastme lauluvõistlustel on ta saavutanud esikohti. Kuus aastat
tagasi osalesime „Laulukaruselli“ maakondlikus voorus, kus
saime edasipääsu televisiooni.
Seal ta esitas laulu “Kantrimees“
ja seal oli ainult osalemisrõõm.
Kuna Karel laulab ka Fa-Dieesi
laulustuudios ja tema õpetajaks on Ingrid Otti, siis temaga
on osaletud ka Elvas toimuval
„Looduslaulul“, mis toimub igal
aastal sügisel. Möödunud sügisel saavutas ta seal II koha oma
vanuseastmes lauluga „Ürask“.
Eelmise aasta keerulisel kevadel osalesime ka Eesti Meestelaulu Seltsi poiste võistulaulmisel. Seal oli Karelile toeks tema
saksofoniõpetaja Raivo Narits.
Vaatamata keerulisele ajale oli

osalejaid 183 poissi vanuses 7–20
aastat.
Mille poolest erineb „Laulukarussell“ just „Tähtede lava“
võistlusest? On ju viimane
neist esimese järeltulija?
Niipalju, kui olen seda lauluvõistlust jälginud, on põhieesmärk ikka sama: anda noortele
lauljatele
esinemiskogemust
ja julgust ning võimalus ennast näidata kogu Eesti rahvale.
„Tähtede lava“ finalistid saavad
kogemuse laulda ka staaridega
duetti – see on väärt kogemus..
Kuidas
toimus
konkursile muusikapalade valimine?
Poolfinaali lauluvalik „Tänavamoosekandid“ sai ju žürii poolt
ainult kiidusõnu.
Laulude valikus on tugevam pool
Kareli Fa-Dieesi laulustuudio
õpetajal Ingrid Otti. Mina lihtsalt
utsitan tagant ja lepin kohapealseid prooviagu kokku. Eelvoorus
laulsime ka toredat laulu, millega maakonnas esinesime „Kaabu
täna väike näib“. „Tänavamoosekandid“ tundus mulle endale
isiklikult natuke raske, kuid Karel oli super tubli ja sai sellega
suurepäraselt hakkama.
Millise kogemuse annab telesaatest osavõtt noorele lauljale?
Ma arvan, et ükskõik, kuidas Kareli tulevikuplaanid kujunevad,
kas ta valib muusiku tee, mis
pole sugugi kerge, on see lauluvõistlus igal juhul tubli algus
sellele.
Kristel Kitsing
toimetaja
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Väike-Maarja gümnaasiumi kuuendal klassil olid säravad
ideed linnastumise probleemide lahendamiseks

V

äike-Maarja
gümnaasiumi
6.a klass võitis üle-eestilisel
konkursil Mini Negavatt 4.–6.
klasside kategoorias esikoha.
Oma ideid tutvustasid nad noortesaates „Nova“.
Kuidas panna teadmised tööle?
Idee konkursil osalemiseks sündis
tunni raames, mis kannab nime loovuse ja ühiskonna tund. Tundi annavad
õpetaja Kristi Põdra (ühiskonna osa)
ja Helina Lükk (loovuse osa), konkursiks video koostamise nimel tegutseti koos. „Ühiskonna tunnis võtsime
linnastumise teemat, kus püüdsime
välja tuua probleeme. Lapsed pakkusid kohe ka lahendusi. Nad panid filmi
stsenaariumi mõtted kirja, vaatasime
ühiselt üle,“ rääkis õpetaja Kristi ning
tõi välja: „Meie klassile väga meeldib filme teha. Eelmisel aastal tegime
näiteks Krusensternist filmi. Võtsime
kohe eesmärgiks, et teeme seekord filmi ning et see oleks lõbus ja informatiivne. Oluline oli ka, et osaleda saaks
terve klass.“
Kogu protsess võttis aega paar nädalat. Õpilastel tuli idee, et nemad on
tulevikuteadlased, kes peavad linnastumisest tulenevaid probleeme lahendama. Valmis korralik stsenaarium ja
filmimine läks sujuvalt. Just loovuse
tunni ajal filmiti näiteks Lurichi kuju
juures, kooli ümbruses ja mujal Väike-Maarjas.
Oluliseks lahenduse otsimise osaks
sai prügi teema. Mõeldi, mida prügist
luua saab.
Õpetaja Kristi kirjeldas noorte säravaid mõtteid: „Lastelt tuli väga lahe
idee nutikate prügikastide näol, mis
sorteeriksid ise prügi ja saadusest
tehtaks asju, mida saaks uuesti kasutada. Ühtlasi saaks prügikaste kasutada reklaampinnana – sel ajal, kui
käib prügikastis prügi sorteerimine ja
ümbertöötlemine, vabaneb energiat,
mida saaks ära kasutada reklaamide
kuvamiseks prügikastil.“
Marten rääkis probleemist kohalikust vaatenurgast: „Väike-Maarjas
pole see probleem veel väga suur.
Prügi on, aga mitte nii palju, et seda ei
saaks ära koristada.“
Noored ei mõelnud linnastumisega seotud probleemide juures pelgalt

prügile. Lisaks mõeldi õhu kvaliteedi
parandamisele, taastuvenergiale, rohealade laiendamisele, heitgaaside
vähendamisele, mille üks osa oleks
ühistranspordi suurem kasutamine ja
liikumine, energiasäästlikumate majade projekteerimisele.
Kaarin oli kindel, et konkursil osalemine pani nende klassist kõiki teistmoodi mõtlema. Tuli arusaamine, et
midagi tuleb teha.
Marten sõnastas tulemused: „Kõik
said aru, et maailmas on teatud arv
ressursse ning kui kõik vaid tarbivad
ja midagi ei tooda, siis need ressursid
lõpuks saavad otsa. Ja siis on inimkond
väga suure probleemi ees, sest tarbida
pole enam midagi, kuigi ollakse juba
kulutamisega harjunud.“
Õpetaja ja 6.a klassijuhataja Kristi
Põdra oli südamest uhke, kuidas ühise
eesmärgi nimel töötati ja milline tulemus oli. Ta nägi, et konkursil osalemine
pani noori muret tundma, sest mõisteti, et tegemist pole vaid kauge, suurlinnade probleemiga, vaid puudutab
see meid kõiki. Kristil jagus oma klassi
kohta vaid kiidusõnu: „Kõik mu klassi
lapsed on väga andekad ja võtsid oma
ülesannet tõsiselt. Mida suurem ühine
pingutus, seda suurem on ka rõõm.“
Huvijuht ja õpetaja Helina Lükk on
osalenud Mini Negavatil neljal aastal.
Helina põhjendas: „Kõik keskkonnateemad on kõnetanud. Iga kord
käsitletakse seda, et maailm upub
millessegi. Teemadeks on olnud vesi,
riided, autod, linnad. Ja mulle meeldib
panna noori mõtlema erinevatel teemadel, mis puudutavad meie maakera.
Noored on meie tulevik.“
Kuidas oma teadmisi avalikkusega
jagada?
Kategooriate esikohtade saajad koos
juhendajatega kutsuti noortesaate
„Nova“ salvestusele ning tutvuma telestuudioga.
Jaanuaris külastatigi telemaja kogu
klassiga ning toimetaja Laura Kõrvitsa juhtimisel tehti seal ringkäik ja
saadi teada palju uut. Samuti oli kõigil
„Nova“ vaatajail võimalus kuulda Väike-Maarja noorte säravaid ideid.
Käidi vaatamas telestuudioid, kus
tehakse erinevaid saateid, näiteks
„Hommik Anuga“, „Ringvaade“, „Nova“.

Õpetaja Kristi meenutas, et telemaja
labürintkoridorid küll ehmatasid veidi,
kuid elevust tekitasid tuntud inimeste nägemine ja näiteks interaktiivsed
masinad, kus sai võrrelda oma pikkust
ETV saatejuhtide või saadete tegelastega.
Marten Klement luges konkursi
videos teksti peale, seega oli ka lihtne otsustada, kes „Nova“ saates intervjuud annab – et vaatajad näeksid,
kes oli filmis jutustaja rollis. Teiseks
intervjueeritavaks sai Marteni kõrval
tema klassiõde Kaarin Veelaid.
Üheks telemaja elamuseks oli noortele grimmiruum. Intervjueeritavad
said oma kogemuse – Kaarin soengu

„Nova“ stuudios. Fotod: Kristi Põdra

Paula Rits, Kaarin ja Marten.
ja grimmi, Marten kerge grimmi. Selgeks sai, et igal saatel on oma grimeerijad ning kerge grimm tehakse kõigile
saatekülalistele. Grimmitoas kohtusid
Kaarin ja Marten ka „Nova“ saatejuhi
Paula Ritsiga ning neile anti ette küsimused. Salvestuse ajal oli terve klass
kohal ja intervjuu õnnestus kohe esimese korraga.
Grimeerija võttis ära esinemishirmu. Kaarin kirjeldas telesaates osalemise kogemust: „Alguses oli pinge, aga
see läks üle pärast grimmi. Iga päev
sellist asja siiski teha ei tahaks.“
Marten seevastu arvas: „Pinge jäi
ikka, oli grimm näos või mitte. Aga oli
tore kogemus. Telemajas oli lahe, et
nägime ettevalmistusi – kuidas töötas
helimees, kuidas tehti kontrollvõtet,

Väike-Maarjas õpivad tehnoloogiliselt loovad noored

V

äike-Maarja gümnaasiumi võistkond pälvis
Baltimaade loovtehnoloogia
konkursil
“Ventspils IT Challenge 2021”
žürii sümpaatiaauhinna.
Meeskonda kuulusid IT-huvilised põhikooli õpilased Rainis Lükk, Oskar Vainult ja Astor Argos. Nende juhendaja oli
õpetaja Helina Lükk.
Konkurss kandis alapealkirja “Uuri IT-ameteid!” ning
koosnes eel- ja finaalvoorust.
Eelvooru sisuks oli disainmõtlemine. Võistkond pidi välja
mõtlema lahenduse mingile
koolis aktuaalsele probleemile
ning koostama oma idee tutvustamiseks ingliskeelse video.
Noored käsitlesid päevakajalist
muret – korduvkasutatavate
maskide puhastamine. Võistkond pakkus lahenduseks, et
igas garderoobikapis oleks
uv-kiirgusel põhinev puhastusseade. See viis nad edasi konkursi finaalvooru.
Lõppvõistlusel tuli koostada oma tootele koduleht ning
toodet turundada. Pandeemia
tõttu toimus konkurss ainult

Fotol (vasakult) Astor Argos, Oskar Vainult,
Rainis Lükk. Foto: Helina Lükk
veebipõhiselt. Juhendajat finaalvooru juurde ei lubatud.

Hakkama
tuli
saada vaid oma
kolmeliikmelise
võistkonnaga,
olles omapead
pika päeva kooli arvutiklassis.
See
võistluse
osa lõppes rahvusvahelisele
konkursile kohaselt ingliskeelse
esitlusega. Tulemuseks oli žürii
sümpaatiaauhind 7.–9. klasside kategoorias
ja
400-eurone
preemia.
Konkurss oli
mõeldud
Eesti, Läti ja Leedu
1.–12.
klasside
õpilastele ning
seda korraldasid
Ventspilsi Digikeskus ja Ventspilsi linn.
Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium

„Nova“ grimm.
meile tehti põhjalik tutvustus.“
„Nova“ 20. jaanuari saade Kaarini ja
Marteni intervjuuga on järelvaadatav
tasuta Jupiteri keskkonnas jupiter.err.
ee.
Mini Negavati konkursi esikoha
auhinnaks oli 700 eurot klassireisiks.
Selle kasutamiseks on plaan juba paigas. Kevadel ootab klassi ees õppepäev
„Tajud ja meeled“ Tartus AHHAA keskuses.
Mini Negavati konkursi võitja Väike-Maarja gümnaasiumi 6.a paralleelklass 6.b pälvis samal konkursil oma
videoga eripreemia ja TalTechi töötoa.
Ka 6.b juhendaja oli Helina Lükk.
Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium

Mis on negavatt?
Negavatt on mõtteline
ressursisäästu ühik, mis väljendab
säästetud või kasutamata jäänud
energiavõimsuse hulka. Näiteks
võttes 100W lambipirni asemel
kasutusele 15W led-pirni, oleme
tootnud 85 negavatti.
Mini Negavatt on 1.–6. klassi noortele
mõeldud keskkonnateemaline
videokonkurss, kuhu oodatakse
keskkonnaalastele probleemidele
lahendusi pakkuvaid videoklippe.
2021. a teema oli „Linnadesse
uppuv maakera“. Konkursile saadeti
seekord 49 videot.

Rakvere Teater Tamsalus

R

akvere Teater tuleb
märtsis Tamsallu kahe
etendusega – Andrus
Kiviräha „Sirli, Siim ja
saladused” etendub lastele reedel, 11. märtsil kell 11 ning eestlaste perekonnaelust jutustav
„Katk.Est.Used.” suurtele samal
õhtule kell 19. Etendused toimuvad Tamsalu kultuurimajas.
Piletid on saadaval Piletimaailma müügikohtades ja piletimaailm.com.
Mari Antoni lavastatud ja Urmas Lennuki dramatiseeritud
„Sirli, Siim ja saladused” viib
vaatajaid rändama kõige sügavamate unistuste maailmadesse, kus kõik on võimalik. Unistavad kõik – mitte ainult lapsed.
Laval lahti rulluvad maailmad
on värvilised, fantaasiarohked
ja endasse haaravad, tekitades tunde, et imed on päriselt
olemas. Sirli (Grete Jürgenson)
unistab pilvebaleriiniks saamisest, tema väikevend Siim (Imre
Õunapuu) aga võlumisest. Teistes osades Liisa Aibel, Silja Miks,
Peeter Rästas ja Elar Vahter.
Noore autor-lavastaja Karl
Koppelmaa helge perekonnadraama „Katk.Est.Used.” toob
ühele lavale kokku vanemad
ja nende lapsed, kes peagi ise

Lavastus „Katk.Est.Used.“. Foto: Kalev Lilleorg
lapsevanemateks saamas. Ühes
Eesti väikelinnas toimuv on
pilguheit sellele, miks on perekond oluline – isegi, kui ollakse
erineval arvamusel, vihastatakse ja lepitakse.
Kui 20ndates noored kunstiinimesed valmistuvad oma
esimese lapse sünniks ja lähevad pealinnast Lõuna-Eesti
väikelinna, paneb see neid vaatama ja arutlema selle üle, kui-

das on elatud enne neid. Kuidas
suunduda oma elus järgmisesse
etappi, võttes kaasa vaid parima ja jättes kõrvale igale põlvkonnale omased traumad? Kus
lõpeb minevikutaak ja algab
isiklik vastutus omaenda elu
eest. Osades Liisa Aibel, Grete
Jürgenson, Jaune Kimmel, Silja Miks, Peeter Rästas, Madis
Mäeorg ja Imre Õunapuu.
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Simuna kooli direktori
jahmatav kogemus

ui oma järjekordset kaastööd
vallalehte kirjutama hakkan,
on lumine esmaspäev. Seljataha jäi tormine nädalavahetus. Käed on natuke lumerookimisest
valusad. Viibisime perega nädalavahetuse kodust eemal ning kui pühapäeva
õhtupoolikul koduväravasse jõudsime,
selgus, et ei saagi tavapäraselt tuppa
minna, vaid kõigepealt tuleb sumada
lumelabidateni, ja siis kaevata teerada,
ja leida lumehange mattunud trepp.
Tubli tunnikese rassimist, ja pääsesimegi oma kompsudega majja.
Ei saa salata – teed olid kehvapoolsed, aga õige sõidukiiruse valimine ja
päevane aeg sõiduks, kindlustas meile
turvalise kodutee. Ja need kaunid vaated, mida lumine mets pakub, kompenseerisid kehvapoolsed sõidutingimused. Teel kohtasime päris mitut
lumesahka. Nii, et teid ikkagi hooldati.
Ei või nuriseda. Küll aga oli inimesi, kes
olid vihast lõhki minemas, kui nende
väravates kohe esimeste lumekübemete ja tuuleiilidega lumelükkajaid kohal
polnud. Vanajumal on andnud meile
kannatlikkuse ja pika meele olukordadega kohanemiseks ja leppimiseks. Paraku aga meie tahame ikka võimatut.
Detsembris maasikaid ja lumikellukesi,
juunis parmudega võideldes unistame,
et mõtle, kui kena oleks suusatada, aga
lund ju ei ole!
Naudime ikka seda, kui tore on talvel õues olla – pole parme, päike ei põleta, kuumus ei mata hinge ning kõik
on nii kaunis ja puhasvalge. Viimane on
muidugi maainimeste privileeg. Linnas
nii kena ei ole, kui just lumelinnaga
tegu pole.
Meie kooli uudised on valdavalt
head uudised. Täiesti teisest puust kui
„Aktuaalses kaameras“ kuuldud/nähtud. Natuke muidugi on koroonat ja
arvestades hiljuti maha sadanud lumekogust, püsib ka jätkuvalt lumesõjaoht.
Kaitsevallid on koolimaja ümbruses
igatahes võimsad.
4. ja 5. jaanuaril toimus Väike-Maarja gümnaasiumi eestvedamisel Väike-Maarja valla koolide esimene talvekool. Kahel päeval koolitati õpetajaid
nii mentorluse- kui ainealaselt. Teine
koolituspäev lõppes lõbusate spordivõistlustega. Simuna kooli tublid tegijad ei andnud käest eelmisel aastal
välja võideldud 4. kohta. Naerukortsukeste tekkimise eest muidugi esitame
ilmselt kahjunõude, aga seni vaatame
hoolega peeglisse, samuti jälgime konkurentide välimust. Kui nemad rohkem
krimpsus on, siis see fakt lepitab, ja
kahjunõue võib ka esitamata jääda.
10. jaanuari varahommikul sai koolivaheaeg otsa ja pärast väsitavat jõulupuhkust algas taas õppetöö.

14. jaanuaril käisid 9. klassi õpilased
ja nende klassijuhataja Tartus. Reisi
eesmärk oli tutvuda Tartu rakendusliku kolledžiga ja pärast prooviti kätt
Ahhaa keskuses silmalahkamise töötoas. Nii mõnigi õpilane arvas endise
kutsehariduskeskuse kohta, et see on
just see õige kool, kus ma edasi õppida
tahan. Silma lahkamine näitas ära, kellest tulevikus võiks kohtuarst saada ja
kellest mitte.
17.–24. jaanuaril toimus Väike-Maarja gümnaasiumi ja Simuna kooli vahel
õpilasvahetus. 17.–21. jaanuarini olid
vahetuses mõned 9. klassi poisid ja 24.
jaanuaril vahetasime 2. klassi õpilasi.
Elevust tõi ettevõtmine palju. Väike-Maarja 9. klassi õpilased arvasid,
et Simuna kool on nagu vangla: vahetundide ajal poodi ei lubata, I korrusel
nutiseadmeid kasutada ei lubata ja tagatipuks jälgivad kaamerasilmad igat
Su sammu. Seevastu õpetajad pidid
meil täitsa normaalsed olema. Simuna
kooli õpilased olid rahulolevamad, kuid
neidki nörritas, et dressipüksid polegi
kooliriietus. 2. klassi õpilastelt küsiti,
et mis on Väike-Maarjas teisiti kui Simunas? Ja nemad vastasid: „Siin pole
kahemeetrist kehalise kasvatuse õpetajat.“ Igatahes oli see nii õpilastele kui
õpetajatele tore kogemus, ja loodame,
et traditsioon kestab.
19. jaanuaril külastas 6. klass Tartus
trüki- ja paberimuuseumi, osales linoollõike töötoas. Huvitava kogemuse
said kuuendikud Aparaaditehase kohvikus Trikster Tihane lõunastades. Paranduskeldris said õpilased uusi nippe,
kuidas katkiseid esemeid taaskasutada. Aparaaditehase ekskursioon andis
ülevaate ettevõtlikest inimestest ja

nende tegemistest.
6. klassi õpilased said õppekäigul
osaleda tänu oma ettevõtlikkusele –
raha oli kogutud kohvikut pidades.
Kuuendike klassijuhataja Siiri ütleb:
“Aitäh vanematele, kes alati õppekäikude korraldamisel toeks ja abiks on!“
19. jaanuaril toimus ka ajaloo-olümpiaad, kus osalesid Rainer Sokk 9. klassist, Siret Kaasik 7. klassist ja Joosep
Viiksaar 6. klassist. Joosep saavutas nii
maakonnas kui vabariigis oma vanuseklassis I koha. Õpilasi juhendas õpetaja Kristina Varik-Kilm.
28. jaanuaril toimus esimest korda
ülekooliline suur liikumisvahetund.
Ilm oli sel päeval õues olemiseks loodud. Paar kraadi sooja, tuulevaikne, ja
isegi libedust polnud. Koolipere tegi
kergliiklusteel pea neljakilomeetrise
tiiru. Koolimajja naasti säravate silmade ja õhetavate põskedega. Loodame,
et sellest saab kena komme, mida paar
korda kuus rakendame.
29. jaanuaril osalesid meie õpilased
Kert, Annaliisa, Aliise ja Siret Lasnamäe kergejõustikuhallis „TV 10 olümpiastarti“ II etapil. Lapsi oli innustamas
nende entusiastlik õpetaja Anna-Liisa.
Noorsportlased olid väga tublid ja andsid endast parima. Koolide arvestuses
on Simuna-Võsu-Kiltsi kooli ühisvõistkond II grupis 6. kohal.
Lõpetuseks küsite, et kus see jahmatav kogemus siis on? Vastus: „Jahmatama panebki tõik – uudised ei pea
olema negatiivse või muidu totra pealkirjaga! Head uudised kutsuvad samuti
lugema.“

Raamatukogu tagastuskast on alati avatud

V

äike-Maarja raamatukogu välisukse kõrval asub nüüdsest tagastuskast, kuhu saab laenutatud raamatud tagastada ka ajal, mil raamatukogu on suletud.
„Tagastuskast selle mure lahendabki, et raamatud saab jätta sinna
24/7 ja ei pea ootama raamatukogu avamist,“ ütles Väike-Maarja raamatukogu direktor Kristel Lehtme. Lähiajal soetatakse tagastuskastid ka väiksematele
raamatukogudele.
Direktor selgitas, et osa lugejaid ei julge mõnikord raamatuid laenutada või
korraga rohkem valida, et ei tea, kuna need tagastada saab. „Ikka on lugejaid,
kel bussiajad ei klapi kogu lahtiolekuga. Või hommikul last lasteaeda tuues on
raamat meeles, aga kogu kinni. See on hea võimalus tuua raamatud tagasi näiteks nädalavahetuseti, kui kogu üldse suletud või, ptüi-ptüi-ptüi, kui peame
külastajale jälle uksed sulgema ning minema üle kontaktivabale teenindusele.“
Lehtme valgustas, et inimene ei pea muretsema - raamatute ja laenutuste
liikumiste info fikseerib raamatul oleva vöötkoodi abil laenutussüsteem. „Kui
raamatul on meie kogu vöötkood, tuvastab programm, kes selle laenutas ning
tagastame raamatu inimese kontolt raamatukogule,“ selgitas Lehtme.
Alati on võimalus ka tagastustähtaega pikendada, kui raamat ei ole järjekorras - seda kõike saab direktori sõnul inimene teada raamatukoguga suheldes
ja oma võimalusi uurides.
Iga kuu esimesed viis päeva on raamatukogus ka viivisevaba periood. „Aegajalt tuletame seda telefonitsi meelde ka pikaaegsetele võlglastele, naljaga
pooleks, et tore oleks jah sind üle mitme aja näha, aga tahaks lõpuks raamatut tagasi ja viivisevabaduse ajal võib sirge seljaga ära tuua,“ tähendas Lehtme.
Raamatukogu jaoks on oluline saada tagasi oma raamat, mitte sisse nõuda viiviseid. Eesmärk on ikka, et laenutatavaid raamatuid saaks võimalikud paljud
külastajad laenutada.
Lehtme teatas, et edasi liigutakse veel ühe unistuse täitumise poole. „Soovime, et saaksime veel raamatute laenutuskapi, et inimesed saaks oma tellitud
raamatud kätte kogu lahtiolekuaegade väliselt.“
Kristel Kitsing
toimetaja

Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Tagastuskasti saab laenutatud raamatuid tagastada ka siis, kui raamatukogu
on suletud. Foto: Kristel Lehtme

Kodukandi suurkujud
kohtuvad Rakke raamatukogus
MTÜ Südameasi eestvedaja Ada Väät hakkab koostöös Rakke
raamatukoguga korraldama kohalikus biblioteegis teeõhtuid.
Teetassi kõrval tuleb juttu kohalikest suurkujudest, ei puudu ka
väike võistlusmoment Kuldvillaku näol.

9. klass Ahhaa keskuses. Foto: erakogu

6. klass Paranduskeldris. Foto: Silja Kanarbik

9

Nõnda saavad kõik huvilised olenemata vanusest kokku 17. veebruaril kell 16.00
Rakke raamatukogus, et kuulda Aos sündinud kirjaniku, demokraadi ja pühendunud arsti Fr. R. Faehlmanni ning Rakkes raamatut “Kevade” kirjutanud rahvakirjaniku Oskar Lutsu kohta.
8. märtsil kell 17.00 on plaanis aga naistepäeva eri. Juttu tuleb Rakkes sündinud kirjanikust ja tõlkijast Marta Sillaotsast ja Kiltsi koolis õppinud luuletaja
Kersti Merilaasist. Õhtul on külla tulemas üllatuskülaline ja ampsata saab torti.
15. märtsil toimub aga Salla seltsimajas emakeelepäeva tähistamine, kus
osalejad saavad mõõtu võtta emakeele Kuldvillakus. Parimaid premeeritakse
ka auhindadega.
MTÜ Südameasi eestvedaja Ada Väät andis lootust, et kalendriaastasse mahub edaspidigi veel vahvaid kokkusaamisi, kust ei puudu ka võistlusmomente. “Tahame kokkusaamisi püsivaks muuta, mitte ainult juubeliaastal, vaid ka
edaspidi – teha väljasõite, kohtumisi ja koolitusi, mis meile kõigile jõudu annavad,” selgitas Väät, ja kutsus kõiki raamatukokku, sest see on tore koht.
2022. aasta on raamatukogude aasta, samuti Rakke raamatukogu juubeliaasta – möödub 110 aastat raamatukogu loomisest Liigvallas ja asumisest
Marta Sillaotsa sünnimajas saab 50 aastat.

Rakke raamatukogus saab teetassi kõrval juttu puhuda kohalikest suurkujudest.
Foto: Kristel Kitsing
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Noorte piljardivõistlused
tõstsid adrenaliini lakke
Rakke noortekeskuses toimusid 20. jaanuaril Väike-Maarja valla noortekeskuste
esimesed ühised piljardivõistlused rändkarikale. Igast noortekeskusest oli esindatud üks noor, kes oma noortekeskuse-siseselt oli piljardis eelnevalt oma eakaaslasi võitnud. Väike-Maarjat oli esindamas Karola Ahvenainen, Simunat Emma
Lainemaa ja Rakket Kaisa Potman.
Võistlus oli väga pingeline ning kaasahaarav kõigi jaoks, kes olid tulnud kaasa
elama. Tore oli näha, kuidas selline vahva üritus võib kaasa haarata nii suuri kui
väikeseid.
Võistluste vahepeal said osalejad kosutada ennast karastusjookide ja suupistetega. Rändkarika võidu viis kaasa Simuna noortekeskusesse Emma Lainemaa.
Tublid esindajad said mälestuseks meene, medali, kommikarbi ja tänukirja, mis
jääb toredat võistlust meenutama.
Südame tegi soojaks ka noorte tagasiside, millest tuli välja, et ka nemad jäid
üritusega väga rahule. Võidukarika koju viinud Emma jagas veel päevi hiljem oma
meeliülendavaid emotsioone, kuidas koju jõudes endiselt adrenaliin laes oli ja
käed suurest õnnest värisesid ning lausus, et ei jõua uut võistlust ära oodata.
Jääme põnevusega ootama võidumeeskonna poolt korraldatavat karikavõistlust
Simuna noortekeskuses, mis peaks aset leidma uuel hooajal. Võistlused toimusid
Rakke noortekeskuse projekti „Mängus leitud sõprus“ raames, mis sai rahastust
Hariduse- ja Noorteametilt ning Väike-Maarja Vallavalitsuselt.
Moonika ja Egle
Rakke ja Simuna noortekeskuste noorsootöötajad

Sisesõudjad andsid eduka lahingu

Värvid viravad
Rakke raamatukogus
Kristel Pohlak „Vaade lennuki aknast“. Foto: Mary Tammet

Sisesõudjad andsid 22. jaanuaril 2021-2022 sisesõudehooaja kolmanda lahingu.
Toimus rahvusvaheline sisesõudevõistlus ALFA 2022. Kokku osales virtuaalsel
mõõduvõtul enam kui 270 võistlejat, teiste seas lätlased, leedulased ja soomlased.
Koduvalla rahvaspordiklubi oli esindamas kaheksa sisesõudjat.
Tulemused:
Janar Rückenberg (M40+): 1. koht (aeg 3:00,4); Annika Deedin (N30+): 1. koht
(aeg 3:32,0); Kalle Piirioja (M50+): 2. koht (aeg 3:11,4); Aare Kuuseoks (M60+):
2. koht (aeg 3:21,6); Väino Stoltsen (M70+): 3. koht (aeg 3:50,5); Margit Vaarma (N40+): 4. koht (aeg 3:45,0); Tarmo Kaasik (M50+): 4. koht (aeg 3:18,1);
Enno Aoveer (M70+): 4. koht (aeg 4:07,2).
Janar Rückenberg

Pildil viis kaheksast koondisalasest: vasakult Kalle Piirioja, Enno Aoveer, Annika
Deedin, Väino Stoltsen ja Janar Rückenberg. Foto: Age Vahemaa

K

ristel Pohlak, kellel üheksa
ametit nagu Hunt Kriimsilmal, maalinäitus on üleval
Rakke raamatukogus.
Päris pisikesest peale on talle meeldinud luua midagi, mis jääb kestma,ja on ilus vaadata. Lapsena joonistas
ta palju, nii palju, et isa kinkis talle
8-aastaseks saamise puhul õlivärvid.
Nendega tegi ta suvel oma esimese
loodusmaali. Ilma krundita, sest maalimist polnud ta ju veel õppinud.
Keskkoolis õppis ta kunstiklassis
värskelt Tartu kunstikooli lõpetanud
noore õpetaja käe all, kes tegi neile
kõva treeningu värviõppes ja tutvustas
abstraktset kunsti pea igast kandist,
muuhulgas Hollandi kunstnike rühmitust De Stijl, kus mehed (tuntumad
Piet Mondrian ja Gerrit Rietveld) tegid
moodsat kunsti vaid viie põhivärviga.
See õpetus sai talle omamoodi saatuslikuks.
Pärast raamatupidajaks õppimist
ja planeerijaks hakkamist läks ta Rakveres ikka vaba aega veetma kunstiga
– siidimaal Maia Simkini juhendamisel, nahatöö Tiina Rossi juhendamisel
ja neli aastat maali- ja keraamikaõpet
Athena kunstikoolis Eliko Põdra ning
Anne Pajula juhendamisel. See oli kool
harrastajatele, kus neile ka jäjekindlalt
meelde tuletati, et neist ei saa kunagi
kunstnikke. Kristeli puhul tegi saatus

siiski erandi.
2008. aastal viis elu teda elama
Hollandisse Utrechti linna, kus aastatel 1917–1931 tegutses talle juba keskkoolis tutvustatud kunstnike rühmitus
De Stijl. Nüüd on seal linnas nende
muuseum, Rietveld Schröderi maja,
kus saab näha väga omapäraseid ja
veel tänagi igati moodsat disaini ja
maale. Muidugi sai ta vaadata ka Amsterdamis ja Rotterdamis veel vanemate ja kuulsamate kunstnike töid tervest maailmast.
Kui ta asus elama väikelinna Cuemborgi, siis avastas ta, et tema majast
vaid paar ust edasi oli väike klaasiateljee Glasateljer Glasario, kus tehti ka klaasist ehete valmistamise ja
vitraaži kursuseid. Ta oli selleks ajaks
juba igasugust kunsti saanud proovida,
aga klaasi veel mitte. Nii sündiski otsus
võtta seal mõned kursused. Neli aastat
hiljem hakkas õpetaja tema üllatuseks
veenma, et ta ongi nüüd kunstnik. Selgus, et Hollandis vormitaksegi (ainult)
klaasi-ja vitraažikunstnikke meistrite
käe all, mitte kunstikoolis nagu meil,
Eestis. Õpilasest saab kunstnik siis,
kui meister ütleb, et ta on nüüd valmis.
Ta oli sattunud just sellise meistri käe
alla õppima. Tema õpetajaks oli klaasikunstnik Trudy Belo van Gasteren.
2017. aastal osales ta ka Culemborgis kunstnike ühisnäitusel oma klaase-

hete ja vitraažiga, millest klaasehted
osutusid ülimenukaks. Klaasitöö kõrvalt oli ta selleks ajaks juba hakanud
ka maalima. Seekord proovis ta kätt
abstraktse maaliga ning professionaalide akrüülvärvidega. Hollandis on
ka kõrgekvaliteetsed kunstivahendid
tavatarbijale vabalt kättesaadavad ja
need ei ole sugugi röögatult kallid. Et
mõista oma taset ja kvaliteeti, riputas ta maalidest fotod Instagrammi.
Kiitust tuli igast maailma otsast, saadeti kutseid galeriidesse üle maailma
– Ameerikast Austraaliani. Tema jaoks
kõige kõrgem tunnustus tuli aga USAst – RAW natural born artists agentuur soovis teda värvata. Vau! Eriline
oli selle kutse juures see, et sinna saab
tööle ainult kutsega. Kahjuks ei elanud
ta New Yorgis ja see diil jäi katki.
Enda
kohta
ütleb
ta
nii:
„Aga nüüd ma olen kunstnik – vitraaži- ja maalikunstnik. Mul on täiesti ainulaadne stiil. Ma maalin viie värviga,
akrüülvärvidega, ja olen saanud rahvusvahelist tunnustust. Mu maalid on
ruumilised, reljeefsed, kirevad, neis on
müstikat ja fantaasiat. Kohati leiad end
loodusest, siis mingilt kummaliselt
planeedilt... On hämmastav, kui palju
värvitoone ja emotsioone peitub vaid
viies värvis! „
Head nautimist!

Illustratsioonide näitus tekitab
huvi raamatute vastu

Tunnustati spordiaasta parimaid
2. veebruaril kuulutati Pajusti
klubis välja Lääne-Virumaa aasta
parimad sportlased. Tunnustusi
jagasid Lääne-Virumaa Spordiliit
ja Eestimaa Spordiliit Jõud.
Lääne-Virumaa
Spordiliit
tunnustas aasta veteransportlast Väino Stoltsenit. EMSL Jõud
aga aasta piirkondliku spordielu
edendajat Enno Eilot (fotol).

Maadlusuudised Rakkest
Laupäeval, 29. jaanuaril toimusid Türil Eesti meistrivõistlused vaba-, naiste- ja
kreeka-rooma maadluses. Rakke kooli õpilastest olid võistlustules Karmel ja Karmo Karro. Kehakaalus -65 kg saavutas Karmo Karro 6. koha ja Karmel Karro platseerus kehakaalus –62 kg naistemaadluse meistrivõistluste 3. kohale. Võistkondlikus arvestuses saavutas Karmeli ja Karmo klubi Järvamaa Matimehed tugeva 3.
koha. Sellel võistlusel oli esindatud 17 maadlusklubi. Õnnitlused!
Janar Rückenberg

Väike-Maarja muuseum lasi näituse rändama
Triigi spordihoone II korrusel (külaseltsi ruumides) on avatud näitus SI BE RIS,
mis jutustab Triigi, Avispea, Eipri ja Ärina kandi küüditatud perekondade lood.
Rasket teemat illustreerivad rohked fotod.
Näitus on avatud hoone lahtiolekuaegadel, P–N kell 16.30–21 ja E, K 10–17, R 10–16.

„Aegade hämarusest on pilt olnud
enne teksti, isegi enne kõnet. Parimal
juhul on illustratsioonide abil võimalik tekitada huvi lugemise vastu,“ on
kunstnik öelnud.
Aasta 2022 on raamatukogude
aasta. Tunnustatud raamatuillustraator Regina Lukk-Toompere tööde
näitus sobib Simuna rahvamajja suurepäraselt, kuna sama katuse all asub
ka meie raamatukogu.
Aasta raamat 2018, Hollandi kirjaniku Toon Tellegeni „Kõik on olemas.
Lugusid oravast, sipelgast ja teistest
loomadest“ illustratsioonide näitust
saab rahvamajas vaadata kuni 28.
veebruarini k.a. Märtsis rändab näitus
Väike-Maarja seltsimajja.
Regina Lukk Toompere lõpetas
1981. a kunstiinstituudi graafika eriala
cum laude. Tema diplomitööks olid
illustratsioonid E. Enno luuletusele
„Üks rohutirts läks kõndima.“ Noorena on ta olnud oma töödes väga värviline, dekoratiivne, aga graafikuna ka
detailirohke ja täpne.
„Viimastel aastatel on mu tööd
väga hillitsetud värvidega. Viimasel
ajal tunnen, et olen läinud värvidega
liiale“, ütles kunstnik, kes on illustreerinud üle üheksakümne raamatu.

Veebruaris on näitus üleval Simuna rahvamajas, märtsist rändab see VäikeMaarja seltsimajja. Foto: Mary Tammet
„Uue raamatu haudumine toimub
enamasti magades. Arvestan teksti
tunde või alatooniga. See tunne on
mu piltidel enamasti näha,“ sõnas ta.
„Suured väljakutsed on mulle väljaanded, millele ei panda mingeid piire,
näiteks „Sada saarelehte, tuhat toomelehte“, „Üle õue õunapuu“, „Marjakobar“, ning hiljuti ilmunud Toon

Tellegeni „Kõik on olemas“. Viimati
nimetatud raamatu vaoshoitud paletiga illustratsioonide näitust olete
kõik oodatud külastama rahvamaja
lahtiolekuaegadel.
Mary Tammet
Väike-Maarja valla rahvamajade dekoraator
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Väino pidas sõna ja tuli Budapestis maailmameistriks (paremalt teine). Foto: erakogu

Spordiveteran nopib tippvõistlustelt säravaid medaleid

K

ui Ants Einsalu 2020. aastal sisesõudmise MMi kaks kulda koju
tõi, ütles Väino Stoltsen: “Väga
tubli, väga ilus töö! Aga järgmine aasta on minu aasta, siis tulen
mina maailmameistriks.“ Väino pidas
sõna ja tuli Budapestis maailmameistriks meesveteranide (vanus 70–74) arvestuses kaalukategoorias kuni 85 kg
sangpommi kahevõistluses, rebimises
ja tõukamises ning saavutas pikatsükli
tõukamises teise koha.
Tänavu maakonna ja Väike-Maarja
valla aasta spordiveterani tiitliga pärjatud mees tegeleb aga lisaks sõudmisele väga paljude erinevate spordialadega, tulemused on ette näidata veel
sisesõudmises, lauatennises, tennises
ja võrkpallis.

sõltlane (nii ta ennast kutsub – toim)
enese jaoks uue ala. Vastupidavusaladele lisaks hakkas mees ka nädalas
korra sulgpalli mängima. „Mul oli juba
sangpommist ja sõudmisest hea võhm,
aga sulgpall on väga raske võhmamäng.“
Ja kui ta võistlema sattus, oli kohe
esimese kolme seas. „Nii hakkas see
minema ja lõpuks ma sulgpallis käisin
isegi Balti matšil. „Esimest korda jäin
üksikmängus neljandaks, järgmisel korral olin juba Balti matšil teine ja paarismängus ka teine.“ Oli tekkinud juba
kolm ala.
„Suvel vaatasin, et mulle meeldib
tennist mängida ja hakkasin mängima.
Võitsin Lääne-Virumaal pronkse, hõbedaid ja kuldasid.“ Alati tegi ta trenni
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„Kui ma 58 olin, siis üks Väike-Maar:K
o
t
ja kutt küsis dušši all, et onu Eino,
o
miks sa trenni teed, sul tulemusi
ju pole,“ meenutas Stoltsen käivitavat hooba.
Aasta
veteransportlane
hakkas võistlema kui sai 60.
Enne seda osales ta erinevatel maakondlikel võistlustel ja rahvajooksudel.
„Iga kuu valmistasin ette ja
läksin Rakverre. Me tegime
kõiki alasid ja oligi huvitav,“
rääkis Stoltsen.
Achilleuse kõõluse vigastus tõmbas pidurit aga
rahvajooksudele. „Joosta ei
saanud, rütmitunnetus kadus ära, hüppenööriga hüpata
ei saanud. Tantsida ka ei saanud
poolteist aastat. Ma mõtlesin, et ma
jään ju kängu – jube jama.“ Aga siis tuli
mängu Einsalu Ants, kes hakkas korraldama Väike-Maarjas Eesti meistrivõistlusi sisesõudmises (6 km). „Ants ütles,
et hakka harjutama sisesõudmiseks.“
endast noorematega ja kui võistlusteSelle alaga sai spordientusiast vigasle läks, siis tegi vanadele ässadele ära.
tusest hoolimata tegeleda. Võistlusteni
Tänavu Eesti meistrivõistlustelt tuli ka
jäi toona kaks kuud või veidi vähem. Nii
tennise paarismängus hõbemedal. „No
hakkas uljas mees harjutama ja sattus
fantastiline jälle,“ rõõmustas Stoltsen
60-aastaselt võistlustele. „Sain pronksedu üle.
medali ja kaotasin hõbedale pooleteise
sekundiga,“ rääkis ta teest sõudmiseni,
KULLTERAD TULEB KOKKU NOPPIDA
millega tänaseks kümme aastat tegeleKõikide nende tulemustega on mees
nud.
hakkama saanud ilma treenerita. Võimlas sõudeergomeetril harjutades on ta
nii muuseas Väike-Maarja PäästekooPINGUTUSSÕLTLANE AVASTAS
li poiste käest küsinud, kes juba pea
AINA UUSI SPORDIALASID
kümme aastat sõudmisega tegelenud,
„Kui ma aasta aega olin sisesõudmist
et mida ta valesti teeb ja mida paremiteinud, siis mulle helistati, et kuule
ni peaks tegema. „Järgmine kord tuVäino, sangpommivõistlused tulevad –
leb järgmine kutt jne. Seal on nii palju
tule lähme.“ Ja nagu ikka, hüppas mees
nüansse. Paljud ei ole küll jutustajad,
pea eest vette, tulemuseks neljas koht.
aga igaühe käest ma midagi saan ja
„Minust ette jäid suured tegijad ja jäin
need kullaterakesed nopin ma kokku.“
nendest nii natuke maha. Mõtlesin, et
Vetransportlase arvates tuleb ka tiphakkan harjutama,“ avastas pingutus-

pudega koos trenni teha. Ants Einsalu
seletas näiteks spordientusiastile, kuidas koormust sisesõudmise erinevatel distantsidel jagada. Igale poole ajab
mees jala uksevahele, suhtleb võistlustel tippudega ja korjab kullateri, et ise
mitte samu vigu teha.

GRAATSIA, ILU JA KOORDINATSIOON

Suure õhinaga rääkis mees, kuidas ta
tennist mängides missimeister Valeri
Kirsiga kokku trehvas. On Stoltsen ju
mees, kes Lääne-Viru maakonna missivõistlustel žüriis oli. See jääb küll juba
90ndate aastate algusesse, aga asi seegi. Ka kulturism on mehe suur armastus.
Skorpioni tähtkujus sündinud Väino
ütles, et hindab üle kõige jõudu ja ilu.
Just seetõttu ta televiisorist ka olümpiamänge vaatama sätib – seal näeb
seda graatsiat, ilu, koordinatsiooni ja
mida iganes. „Aga seda me ju hindamegi. See on tähtkujusse sisse kodeeritud,“ sedastas ta mulle kui
taaskord kinnitamiseks. Oleme
nimelt ühe sodiaagimärgi all
sündinud.

VÕRKPALL VEAB JUURTE
JUURDE

20. veebruaril läheb Paide
juurtega mees aga üle pika
aja taas Paide meeskonnaga
võrkpalli mängima. „Lubasin,
et kui ma 70 saan, siis ma tulen juurte juurde tagasi ja tulen Paide mansasse mängima.“
Lääne-Virumaal kõksib Stoltsen
palli Aarne Innosega. „Temaga tulime just nüüd suvel Eesti meistriks
rannavõrkpallis.“
Veel üks kirg on lauatennis. Seda
mängib ta tütrepojaga. „Nüüd tahame
minna Lääne-Virumaa meistrivõistlustele 13. märtsil,“ oli siht juba mehel
silme ees. „Mul ei olnud vastast võtta.
Tegin aasta aega tööd temaga. Nüüd on
ta nii heal tasemel, mullu valla meistrikatel oli kolmas.“ Vanaisal on hea meel,
et saab noore tegelase ühtlasi nutimaailmast eemale tirida. „Ma ei tea, kuhu
see maailm nõnda jõuab. Inimesed jäävad kängu ju muidu.“
Kuigi praegusel keerukal ajal on
üldse mugav nina norus ringi käia, olukord soosib seda. Võistlustel osalemine hoiab aasta spordiveterani aga ikka
rõõmsameelse ja särasilmsena. „Ma lähen tööle ja mul pole sellist asja, et kõik
on igav, paha ja kole,“ sedastas ta.

ESIMENE KUU ON KÕIGE RASKEM

Väike-Maarja valla sportimisvõimalusi
kiitis mees taevani. „Miskit pole puudu,
kõik on olemas.“ Aga mõistmatuks jäi
talle, miks inimesed sporti ei tee. “Kõik

on igal pool
olemas, aga
ma ei tea,
miks inimesed
välja
ei
tule.“ Võimalik, et
palgad on
nii
väikesed, et
inimesed
ei saa. „Minu
eelis on praegu see, et vald
tegi
sellise
klausli, et ma
võin iga hetk
minna võimlasse ja minult tasu
ei küsita.“ See on
eelis, mille mees
välja võitles. „Kui
tuled vabariigis esimese
kolme hulka, tood medali, siis oled tehtud mees. Maksumaksja maksab sinu
eest selle kinni, pane ainult edasi!“ Sarnaseid eeliseid aga igaühel pole. „Kui
aga igal korral tuleb spordihoonesse
minnes pilet lunastada ja pere eelarve
ei vea välja, siis ei õnnestu seal käia,“
mõtiskles spordiveteran selle ülle, miks
mehed vähe sporti teevad.
„Ma mäletan, kui ma Tallinnas tööl
käisin ja jõusaali tahtsin minna, siis see
oli ulme, milliseid summasid nad küsisid,“ rääkis ta ja naeris, et jätaks sellisel juhul kogu teenitud palga jõusaali
ja koju ei saagi teenitust midagi viia.
Alternatiivina käis kilulinnas töötades
liikumist armastav mehetükk pärast
kümnetunnist teleskooptõstukil töötamist Pirital ja Kosel jooksmas ning
metsavahel kangi tõstmas. Ka võitlust
nähtamatu vaenlasega tuli tal pidada,
sest koordinatsioon on mehe jaoks olulisel kohal. Aga selle kõige eest ei küsinud keegi raha. „Ma tegelesin iseendaga, mitte ei mõelnud, et nüüd mul pole
kuskil käia ja hakkan nüüd suitsetama ja
jooma.“ Spordimees teadis, et raha taha
ei jää tegelikult midagi, ise tuleb ennast
koguaeg sundida. „Algus on loomulikult
raske. Ma isegi poistele ütlen, et kui te
kuu aega peate vastu siin sangpommi
all, siis hakkab meeldima.“ Loomulikult
tuleb esialgu enese jaoks selgeks teha,
miks midagi teha ja mida see annab.
„Pole lihast ja pole harjunud pingutama,“ tunnistas Stoltsen, et algust tehes
ongi esimene kuu kõige raskem.
Teistele meestele on tubli entusiasti
arvates väga keeruline soovitusi anda.
„Kes võtaks ainult õlut ja teeks suitsu – mina lähen sellest kaugelt mööda,
ma nende meestega ei trehvagi kokku.“
Maailmameistri arvates tahavad püksi-

kandjad nö karjas olla, aga selle mentaliteediga ei saavutavat midagi.
„Üldfüüsilist tuleb üksi teha,
sa segad ju teineteist kampas.“
Samas innustas
Stoltsen

Medaleid on veteransportlasel mitmeid, aga need on hinnalisemad.
Foto: Kristel Kitsing
kohalikust vallalehest, kus igal sügisel
erinevate ringide ajakava läbi jookseb,
omale sobiva hobi leidma. „Kui sealt
meelistegevust ei leia, siis tuleb lihtsalt maad uurida, kus ja millega mehed
spordi vallas tegelevad ja nendega lihtsalt ühendust võtta,“ julgustas ta mehi.
„Ma ootan, et keegi tuleks ja küsiks julgemalt – inimesed on ju kartlikud.“
Igaks asjaks peab tahe olemas olema. „Inimesed kuskil ei käi ja ei julge
välja näidata, et nad on äpud. Aga nad
ongi äpud! See on inimeste kasvatuses
ja psühholoogias kinni.“
Erinevalt meestest on maailmameister oma käe all mitut poisiklutti Eesti
meistriks treeninud. Peagi tuleb mehel
sammud seada Simuna kooli õpilaste
ette. „Ma loodan, et kasvõi üks neist
saab minust innustust.“

EESMÄRKE ON VEEL PÜÜDA

Mehel on veel realiseerimata unistusi.
„Saaks lauatennises ka nüüd vabariigi
kolme hulka. Aga see on kahtlane, sest
mu vastas on lauatennise fännid, kes
treenivad neli või viis korda nädalas.
Ma siin treenin oma tütrepojaga kaks
või kolm korda, praegu üldse üks kord
nädalas.“
Veel ei ole Stoltsen tulnud Eesti
meistriks võrkpallis võistkondade arvestuses. „Nüüd ma tahan Paide vendadega tulla,“ on tal endiselt sirge siht
silme ees, kuhu püüelda ja mille nimel
pingutada.
Kristel Kitsing
toimetaja
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sporditaevas ja
Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutas
mullu novembris välja aasta kultuurija sporditähtede konkursi. Kokku
esitati 50 nominenti 14 kategoorias, vaadates kultuuri
poole pealt kahte viimasesse
ja spordis möödunud aastasse.
Nende seast valis seitsmeliikmeline ekspertgrupp välja laureaadid, kes said tunnustatud ühe väga
ainulaadse meenega, et edasi anda
meie mõtet, sõnumit ja tänu.
AASTA SPORTLIK NEIU - ANU-LIIS RAUDSEPP

Eesti parim naismaadleja 2021 kadettide vanuserühmas; koolide maailmamängud - 2. koht
naistemaadlus; Eesti MV - 1. koht naistemaadlus (kadetid); Eesti MV - 1. koht naistemaadlus
(õpilased); Soome MV - 1. koht rannamaadlus
(kadetid); Helsingi Open- 1. koht (naistemaadlus).

AASTA SPORTLIK SEENIOR - VÄINO STOLTSEN

Tegeleb väga paljude erinevate spordialadega,
tulemuslikud on sangpomm, sisesõudmine,
lauatennis, tennis ja võrkpall. EM 1. etapp
sisesõudmises 6000 m 2. koht; EM
2. etapp sisesõudmises 1000 m 1.
koht; EM 3. etapp rahvusvaheline
ALFA 1000 m 5. koht; EM 4. etapp
2000 m sisesõudmises 2. koht; V-M
valla MV 1. etapp lauatennises 1. koht;
Eesti lahtised karikavõistlused sangpommispordis pika tsükli tõukamises
70+ 1. koht; EM tennises paarismäng
70+ 2. koht; Ebavere Kange triatlon lühem distants ajaga 57 min; Pandivere rattaralli 20 km
läbitud 53 min. EM rannavõrkpallis paarismäng
70+ 1. koht; MM sangpommispordis Budapestis: rebimises 1. koht lühike tõukamine; 1. koht,
kahevõistluse kokkuvõttes; 1. koht pika tsükli
tõukamises; 2. koht EM sangpommispordis kahevõistlus lühike tõukamine ja rebimine 1. koht
vanuseklassis 70+.

AASTA SPORTLIK PEREKOND – PEREKOND
JAAGO

Kristjan Jaago. Soome MV 1. koht rannamaadlus; Eesti MV 1. koht kadetid klassikaline
maadlus; Eesti MV 3. koht kadetid vabamaadlus.
Olga Jaago. Eesti üliõpilaste MV 3. koht naistemaadlus; Jõud MV 3. koht naistemaadlus; L-V
MV 3. koht naistemaadlus.
Heidi Lii Jaago - naistemaadlus. Gustav
Vahari mälestusvõistlused 2. koht; E. Pütsepa
mälestusvõistlused 1. koht; Vooremaa auhinnavõistlused 1. koht; Tapa maadluspäev 1. koht.

Estonian Cup Valgehobusemäe rattamaraton M50 3. koht; Tartu rattamaraton 89 km
M50 60. koht;
Saaremaa Karujärve rattamaraton M50 2.
koht; Lääne-Virumaa meistrivõistlus maastikumaraton M50 1. koht; sisesõudmise EMV 6000
m M50 1. koht; sisesõudmise EMV 2000 m M50
2. koht; Alfa sisesõudmine M50 2. koht
2021; Pärnu sisesõudmine M50 2. koht
2021; Kunda linnajooks M50 3. koht;
Kadrina paisjärvejooks M50 3.
koht; Emumäe jooks M50 3. koht;
Järva-Jaani rattavahetusega sõit
M50 2. koht; Järvamaa maastikuratta seriaalivõistlus M50 - 2 koht.

AASTA NAISSPORTLANE - GREETE STEINBURG

Maastikurattur, maailma 2021 aasta naiste maratonisõidu reitingu 6. koht ja maratonide karikasarja 7. koht. UCI MTB Marathon World Ranking Women Elite 6. koht; UCI MTB Marathon
World Series Ranking Women Elite 7. koht; UCI
MTB Marathon World ChampionshipS - XCM
- Women Elite - Cross-country marathon General Classification 25. koht; European Continental Championships - XCM - Women Elite
- Cross-country marathon - General Classification
20; Estonian National Championships
- XCM - Women Elite - Cross-country marathon - General Classification 4. koht Alpentour

AASTA MEESSPORTLANE - KALLE PIIRIOJA

AASTA VÕISTKOND - ELLEN ANETT PÕLDMAA,
ELIISE PAJUMETS, GREETA ÜPRUS, JANETT PERV

46. Eestimaa Omavalitsuste suvemängud naiste 3x3 korvpall 2. koht. Fotol E. A. Põldmaa

AASTA SPORTLIK NOORMEES - KRISTJAN
JAAGO

Soome meistrivõistlused 1. koht rannamaadlus;
Eesti MV 1. koht (kadetid) klassikaline maadlus;
Eesti MV 3. koht (kadetid) vabamaadlus; Eesti
MV juuniorid 3. koht. Auhinna võttis vastu ema.

Rakvere rattamaraton M50 1 koht;
Alutaguse rattamaraton M50 2. koht;
Rakke rattamaraton M50 3. koht; Kose
rattamaraton M50 2. koht; Tallinna rattamaraton M50 3. koht; Bosch Eesti maastikurattasarja 2021 a üldkokkuvõttes M50
2. koht; Hawaii Express Elva rattamaraton
M50 3. koht.

Trophy - Women Elite - Cross-country marathon - General Classification
5. Andorra MTB Classic - Women Elite Cross-country marathon - General Classification 2. koht; Swiss Epic - Women
Elite - Cross-country marathon - General
Classification 4. koht; UCI MTB Marathon Series - Bike Maraton Jelenia Góra - Women Elite - Cross-country marathon - General Classification 3. koht; UCI MTB Marathon Series - Roc
D’azur - Women Elite - Cross-country marathon - General Classification
4. koht; UCI
MTB Marathon Series - Hero Südtirol Dolomites
- XCM -Women Elite - Cross-country marathon - General Classi-fication 18. koht; UCI MTB
Marathon Series - Andalucía Bike Race - Women
Elite - Cross-country marathon - General Classification 6. koht. Auhinna võttis vastu Greete isa,
Enno Eilo (fotol paremal).

AASTA EDUKAS ESINEJA - RAINIS LÜKK

On korduvalt (kolm korda) saavutanud vabariiklikul konkursil „Noor instrumentalist“ trombooni erialal kõrge II koha.
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AASTA
TÄHEKE - EGE-LY
PETERMANN

Aktiivne ja ettevõtlik
noor, kes oma tegevusega on eeskujuks eakaaslastele. Ege-Ly on aastaid olnud Väike-Maarja
Gümnaasiumi
õpilasesinduse liige ning panustanud õpilasesinduse
tegevusse ka juhatuse liikmena. Tema suureks
sooviks oli abistada õpilasi, kelle õpitulemused
koolis on Covid-19 tõttu tunduvalt halvenenud
ning kes vajaksid õppimises lisatuge. Ege-Ly
idee kaasõpilaste toetamisest pälvis ka noorte ideekonkursil „Mina suudan“ rahvastikuministri tunnustuse ning antud konkursil hinnati
tema idee esikoha vääriliseks. Ege-Ly oli koolis
pärast tunde abiks kaasõpilastele ja aitas nooremaid matemaatika õppimisel. Lisaks teiste
abistamisele õppis Ege-Ly ka ise suurepäraselt
ning lõpetas gümnaasiumi 2021. a kevadel kuldmedaliga.
Ege-Ly osaleb aktiivselt ka Changemakersi
programmis. Saavutades Academy programmis
2019. aastal meeskondliku võidu, jätkas ta 2020
Changemakersis kogukonnajuhina, mis tähendas, et tema ülesanneteks oli juhtida aktivistide meeskonda, luua noortele teemakohast sisu
sotsiaalmeedia platvormidel ning korraldada
üle-eestilisi füüsilisi ja virtuaalseid üritusi, mis
tooks erinevate programmide vilistlased taas
kokku. 2021. aasta veetis ta mentorina Changemakers Academy programmis, kus juhendas
gümnasistide meeskonda enesearengu, ettevõtlikkuse, sotsiaalse ettevõtluse ja turunduse
valdkondades. Ege-Ly on tõeline „täheke“, kes
suudab ja tahab toeks olla paljudele noortele.

aastaks või paariks, vaid selle ridadesse jäädakse kauemaks. Nii võib märgata ka seda, et paljusid tudengeid toob just puhkpillimuusika ikka
Väike-Maarjasse tagasi. Selles on suur panus
kindlasti orkestri dirigendil Vallo Taaril, sest
eks iga kollektiiv ole oma juhi nägu ning kindlasti ei saa jätta mainimata ka dirigendi panust,
kes on suutnud väikeses kohas kokku panna
hinnatud ja professionaalse pasunakoori. Lisaks
on koolitatud pasunakoorile ka järelkasvu, kellele meeldib käia orkestris mängimas.
Väike-Maarja Pasunakoor on saavutanud
ka rahvusvahelist tuntust (2006. aastal saavutas Euromuusika Festivalil Heikendor- f i s
III koha), esinetud on Eesti erinevates
kohtades ja osaletud on ka kõigil
laulupidudel. Samas on oluline mainida, et Väike-Maarja
Pasunakoor pakub võimalust
puhkpillimuusikat nautida ka vallaelanikel, esinedes erinevatel üritustel üle valla – Pandivere päeval,
Peretalude päeval, Rakke päeval, W ä h j a
festivalil.

AASTA TOETAJA - KADRI PRINKEN JA VEIKO
KABRAL

Kadri ja Veiko on panustanud aega tegelemiseks kodukohvikuga Rakke Päeval juba 5 aastat.
Toimetatakse oma koduaias ja nad on sinna kaasanud ka oma sõpruskonda. Sellel aastal
toimunud Perepäeva raames tegutses nende
algatusel kohvik, mille sissetulek läks lasteaia
õuemänguasjade soetamiseks. Kadri ja Veiko
on huvitatud, et meie piirkonna areng läheks
tõusuteed. Nad on mõtte ja teoga abiks uutele
ideedele.

BGM EHIT
Pandivere RatUS OÜ
tasõidu toetaja.
Spordihoone
jõusaali
põrand on saanud uueks just
tänu
sellele, et see on
spordihoone
põrand.
Ebamugav ja tülikas
töö võeti tegemiseks ainult seetõttu, et
panustada kogukonda ja teha seda arvestades
töömahtu oluliselt soodsamalt turuhinnast.
Tähelepanu
väärse töö
ja hindama
tu panuse
Väike-Maarj
eest
a spordiho
one jõusaali
põranda valm
ning meeldiv
imisel
a koostöö
ja panuse
eest ürituste
õnnestumise
l.

Hans Kruu
samägi
Väike-Maarja
Vallavolik
ogu esimees

Indrek Kesk
üla
Väike-Maarja
vallavanem

22. jaanuar

2022

2020. aastal korraldas Marju Metsman koostöös Opera Vetoga Vello Jürna nimelise vokalistide konkursi, mis kanti üle Youtube´s ja leidis
väga suure vaatajaskonna. Konkurss leiab aset
üle aasta ja 2023 on taas oodata Väike-Maarjas
klassikalise muusika suursündmust.

AASTA TOETAJA – RATTABAAS OÜ JA KALLE
KRIIT

On toetanud Väike-Maarja gümnaasiumi vahendite ja auhindade ostmisel. Pandivere Rattasõidu üks korraldajatest ja ka toetajatest.

AASTA SÜNDMUS - STRUWE
KAARE, KUI
MAAILMAPÄRANDI
EKSPONEERIMINE
VÕIVERE
TUULEVESKIS. LIIVIKA
HARJO JA PEREKOND

Juhendab Simuna naisrahvatantsurühma Simone, Simuna segarühma Segased, Simuna eakate tantsurühma Tüdrukud. Alustas tantsujuhina Simunas 1995. aastal. 2020. aastal tähistas
naisrühm Simone oma kolmekümnendat sünnipäeva. 25 aastat on rühma juhendanud Auli
Kadastik. Tema juhendamisel on selgeks õpitud
rohkem kui 120 tantsu, vähemalt 25 neist on
Auli omalooming.

2020. aastal täitus veerandsada aastat. Puhkpillimuusika ajalugu Väike-Maarjas ulatub 19.
sajandisse. Selles pikaaegses traditsioonis on
suur osa täita ka Väike-Maarja Pasunakooril,
mis loodi 1995. aastal. Kui mõelda kultuuripärandile, siis see tähendabki
põlvest põlve edasi antud tavasid
ja oskuseid, mis on kogukondadele
omased ja olulised. Ka Väike-Maarja
Pasunakooris on põlvkondadevaheline
lävimine ja õpetussõnade edasi andmine
omal kohal. Liikmed on ise väljendanud,
et erinevate vanusegruppide koos tegutsemine on midagi erilist ja väärtus omaette, sest just muusika kõnetab kõiki ühtemoodi.
Väike-Maarja Pasunakoor on edendanud vallas kultuurilist mitmekesisust ja tõestanud, et
puhk-pillimuusika on järjepidev. Pärandi säilimine sõltub eelkõige kohalikest inimestest.
Väike-Maarja Pasunakooris on väga palju noori
pillimängijaid. See näitab, et noored väärtustavad puhkpillimuusikat, sest orkestrisse ei tulda

AASTA
TOETAJA - BGM
EHITUS OÜ

AASTA KULTUURI- JA/VÕI SPORDIELU
KIRGASTAJA - OPERA VETO

AASTA JUHENDAJA – AULI KADASTIK

AASTA PÄRANDIKANDJA JA -HOIDJA – VÄIKEMAARJA PASUNAKOOR, DIRIGENT VALLO
TAAR

Fotod: Ain Liiva

säravad pärlid kultuuripõllul

AASTA TOETAJA – OÜ EBAVERE GRAANUL

On toetanud Väike-Maarja valla mitmete sündmuste edukat toimimist: Pandivere rattasõit,
Ebavere Kange triatlon, Väike-Maarja Gümnaasiumi ettevõtmised.

MTÜ Võivere Tuuleveski
on vana Võivere tuulikut
korrastanud 2009. aastast
alates. Ühingu eestvedajad
Liivika Harjo ja Kalev Viiksaar on oma koduhoovil
asuva tuuliku taastamiseks ja Struve m e r i d i a a n i k a a re
teema tutvustamiseks edukalt ellu viinud 30
projekti. 29. augustil 2020. a avati tänupeoga
Võivere tuuliku ekspositsioon, mis tutvustab
UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud
Struve kaart ning maailmakuulsat geodeeti
ja astronoomi Friedrich G. W. Struvet. Muinsuskaitseamet tunnustas 2020. aastal Võivere
Tuuleveski MTÜ-d tiitliga „Pärandi tutvustaja
2020“. MTÜ Võivere Tuuleveski eestvedamisel
on 2020. aastal avatud Väike-Maarja valla uus
turismiobjekt, mis on toonud ja toob jätkuvalt
tuntust Väike-Maarja vallale nii maakonnas, riigis kui ka maailmas.
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KOGUDUSTE TEATED

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke

Väike-Maarja kogudus
Jumalateenistused toimuvad pühapäeviti
kell 13.00.
Jumalateenistused 20.02; 27.02; 06.03;
20.03; 27.03.
Missa 13.03.
.
Kogudust teenivad õpetaja Tauno
Toompuu ja diakon Juhan Rumm.
Diakon on pastoraadis teisipäeviti kell
9.00–12.00.
Väike-Maarja leinamaja on avatud teenuse pakkumiseks.
Pastoraadis saab sündmuste korraldamiseks rentida saali koos
köögiga.
Info: diakon Juhan Rumm, tel 5345 0943, juhan.rumm@eelk.ee
Koduleht: sites.google.com/site/eelkvaikemaarjakogudus
Facebook: EELK Väike-Maarja kogudus
Annetused: EELK Väike-Maarja kogudus
EE652200001120247658 Swedbank,
leinamaja taastamise toetamiseks lisada märksõna „leinamaja“

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

Simuna kogudus
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
Aadress: Allika 3, 46401 Simuna
Info: tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
Facebookis: Simuna Kogudus
Annetused: EELK Simuna ja Juuda kogudus EE852200001120184054 Swedbank

Rakke kogudus
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 15.00.
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

Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!
Olge rõõmsad, terved ja tublid!
ARON TORMI LUUD 11.01.2022
TEODOR KAEVU 12.01.2022
HANNES LEICHTER 13.01.2022
FRANZ VAHTRA 26.01.2022

Mälestades Reet Kõivu
(01.02.1943–26.01.2022)

R

eet andis hindamatu panuse Väike-Maarja kogukonnale nii ajaloo õpetajana
kutsekoolis, erinevate õppegruppide klassijuhatajana, internetipunkti loojana kooli raamatukogus, kui ka avatud internetipunkti
(AIP) ühe asutajaliikme ja esimese
infotöötajana.
Mälestustesse jääb Reet positiivse, rõõmsameelse, lahke, samas väga järjekindla ja nõudlikuna. Veel ka targa, abivalmi, hea huumorimeele ja sõnaga,
muusikat armastava naisena. Empaatiavõimelisena oskas ta
märgata, meeles pidada, hea sõnaga pai teha, mõnusalt nalja
visata ja ilu enda ümber näha.
Kolleegina koolis oli Reet rõõmsameelne, heatahtlik ja abivalmis. Abi küsimisele ei vastanud ta kunagi eitavalt. Tema
korraldatud üritused Väike-Maarja Kutsekeskkoolis olid professionaalselt ette valmistatud ja läbi viidud.
Õpilastele oli Reet ema eest. Tema teadmised olid suured
ja tunnid huvitavalt läbi viidud. Reet oskas tundides õpetatud
teadmisi ühendada maailmapildi avardamisega.
Kolleegid raamatukogust mäletavad Reeta kui rõõmsameelset, tegusat ja energilist, laia silmaringiga ja tarka inimest. Oma töös täpne ja nõudlik, samas hea suhtlejana lõi ta
töökohal sageli vaba ja naeruse õhkkonna – vaimukus ja hea
huumorisoon olid talle väga iseloomulikud.
Tegusa arvutikursuste korraldajana oli Reet abiks paljudele infokirjaoskuste omandamisel ja tänase infotöö korraldamise eeskuju. Kuna arvuti ja selle kasutamine oli ka 2000ndate algusaastail veel küllaltki uudne, olid Reeda abi ja oskused
raamatukogutöös väga vajalikud.
Aktiivse inimesena jõudis Reet oma eluajal tegutseda mitme inimese eest. Kus kõikjal ta ka ei osalenud (vallavolikogu,
laste muusikakonkursi Popp-Tipp-Täpp zürii, Põllumeeste
selts, PM seltsi teabetoa korraldamine, vallalehe artiklid, filmiklubi).
Reet jääb meie mällu ka hobiaednikuna, motospordi fännina, kassi-inimesena.
Oleme kurvad, kuid head mälestused imelisest naisest,
kes elas kaasa oma sõprade-tuttavate tegemistele ja õnnestumistele, jäävad. Sa elad edasi meis kõigis nagu lauluviis –
hea, soe ja kaugusesse lendav...
Sügavas leinas langetame pea ja oleme mõtetes lähedastega neil rasketel hetkedel.
Jääme igatsema kordumatut Reet Kõivu.

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

Ükski hea inimene
ei kao jäädavalt.
Ta tuleb meie juurde taas
esimese päiksekiire
või leebe tuulena ...

Teatame sügava
kurbusega, et on lahkunud
meie kallis ema, vanaema
ja vanavanaema

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

NAIMA-MIRALDA
OTSALT
18.IV.1925-07.I.2022
Leinavad omaksed

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…

Päike on maailmas ainuke,
ema on maailmas ainuke…

MÄLESTAME

Südamlik kaastunne
Eha Siimule ema
ELLEN POHLAKU

KALJO KLAUKS		
ARGO KAASIK		
GENNADI KONSTANTINOV
MEETA KALTER		
LAINE KONTS		
IVI VOLTER		
LINDA ÜIDIK		
REET KÕIV		
ENE PIIRSALU		
LIIVIA KIKKAS		

12.07.1951–07.01.2022
17.04.1952–28.01.2022
22.12.1967–10.01.2022
06.02.1925–23.01.2022
30.09.1929–01.01.2022
31.05.1939–31.01.2022
14.10.1940–14.01.2022
01.02.1943–26.01.2022
27.01.1950–15.01.2022
11.06.1951–02.01.2022

surma puhul.
KÜ F. R. Faehlmanni 21
majarahvas
Mälestan onupoega
JAAN KUUSIKUT
ja avaldan kaastunnet
omastele.
Igar Pae perega

ELMAR REMSALU
10.02.1922–11.09.2002

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

kallist, unustamatut isa,
vanaisa, vanavanaisa
mälestab 100.
sünniaastapäeval
tütar Marika
abikaasaga ja tütarde
lapsed peredega

KALLIS
EVI KIRPSON
Mis sest, et aeg
nii kiirelt lendab,
ta kaasa midagi ei vii.
Need aarded,
mis on Sinus endas,
need olid ja on alati!
Parimate õnnesoovidega
Aino, Ilme, Ester, Helgi

MÄRTS
91
ELLEN ORUMÄE 08.03.1931
VAIKE KONDIMÄE 11.03.1931
ELVINE LEPP 19.03.1931
90
ALLY VAHI 13.03.1932
MARTA MÄE 28.03.1932
LEHTE TINTS 30.03.1932
89
LEHTE KASK 09.03.1933
87
ELLU TIIMUS 25.03.1935
86
SULLO TALJA 06.03.1936
AARE JAANSON 24.03.1936
SAALE LAUS 25.03.1936
85
ENDLA NUGIS 01.03.1937
AIME MEOS 09.03.1937

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

Üks päev kui pärl ta teiste seas
kord aastas särab igas eas
80
VELLO UUENI 01.03.1942
PEETER OTT 07.03.1942
HELGA HAAS 11.03.1942
EEVI TIKKERBÄR 23.03.1942
OLEV NIINEMETS 30.03.1942
75
AADO KULLAMÄ 01.03.1947
JELENA TRUSS 03.03.1947
AILI KEPS 20.03.1947
ELVI KALDARU 22.03.1947
OLGA VAHEMETS 24.03.1947
AIVO UUSTALL 31.03.1947
70
ALFRED LAAR 02.03.1952
GALINA MATIUSHINA 07.03.1952
PRIIT SÕNUM 23.03.1952
GALINA PENKINA 28.03.1952

NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus, teatada sellest toimetajale tel 329 5759.
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SOOVIME ÕNNE EESTI VABARIIGILE!
Terviseradadel ümber maakera
VABARIIGI TERVISEKS

15

Eesti Vabariigi 104. aastapäev

24. veebruaril

11.00 SUUSAMATK EDRU VOOREL
12.00 JALGSIMATK RAKKE KOGUKONNA PLATSILE

Vabariigi aastapäeva tähistamine Rakke
kogukonnaplatsil, 24. veebruaril kell 13.00
SOOVIME ÕNNE EESTI VABARIIGILE!
Esinevad Rakke kultuurikeskuse isetegevuslased
Töötab kodukohvik Mmmm....Väga hea
Pakume sooja suppi ja kuuma teed
Vastlakukkel 1 euro

23. 02 kell 12.00
mälestushetked VäikeMaarja Vabadussõja
mälestussamba juures ja
Simuna Vabadussõja
ausamba juures
24.02 kell 13.00
mälestushetked VäikeMaarja Vabadussõja
mälestussamba juures
kell 13.15
matk marsruudil Simuna
mnt-Tagaküla tee
saanisõit, Naiskodukaitse
tegevused, soe tee

Palju õnne, armas Eesti!
Muusikute fond PLMF ja EEKBKL Rakke kogudus
esitlevad

sopran

klaver

VEEBRUAR

18

2022

Rakke linnamäe terviseradade alguses
Tervisekilomeetrite märkimine 11.00 - 17.00

18:00
Kavas:
Mozart, Rossini,
Ehala jt

RAKKE
KIRIK
PANDIVERE TALV ´22

Vaba sissepääs

RAHVARALLI 19.02.2022

Kell 6.00–22.00 VÕISTLUSKESKUS
Simuna tee 10, Rakke kultuurikeskus
KIIRUSKATSED
09:00–14:00 LK1, LK4 Väike-Maarja
09:30–14:20 LK2, LK5 Simuna
10:08–14:50 LK3,LK6 Mõisamaa
15:43–20:12LK7, LK10 Kuusna
16:08–20:37 LK8, LK11 Türje
15:43–21:11LK9, LK12 Jalgsema
LIIKLUSPIIRANGUD
08:30–14:50 Lasinurme – Mõisamaa – Tammiku tee
08:30–14:50 Lasinurme – Väike-Rakke tee
09:08–14:00 Väike-Maarjas, Ilmajaama tee
Lisaks osalised piirangud Kaarma tööstuspiirkonnas
INFO: autosport.ee/rallyreg
Küsimused ja info:
Peep Kristal tel 510 4547
Andri Sirp tel 514 5043

Mälutreening eakatele!!
14.veebruaril 2022
Kell 12.00
Simuna rahvamajas
Teie mälu treenib Tiia Uudsalu
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KUTSE
EELREGISTREERIMISETA
VAKTSINEERIMISELE
COVID-19 JA GRIPI VASTU
VAKTSINEERIMINE
KÕIGILE SOOVIJATELE

16. veebruar
kell 11–15
VÄIKE-MAARJA
SELTSIMAJA

VÄIKE-MAARJA
VALLAMAJAS
16.02 ja 23.02
kell 15.00-18.00

Covid-19 vaktsiinid:
Janssen, Pfiser, Moderna.
Tehakse ka tõhustusdoose.

BRONEERI VERELOOVUTUSEKS AEG
www.verekeskus.ee

Gripi vaktsiin:
VaxigripTetra
(65+ tasuta,
teistele 15 eurot).

VÕIMALUS TELLIDA VAKTSINEERIMISTEENUST KOJU
(TEL 5360 7109).
PALUN VÕTA KAASA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT!

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

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.

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

TNP KONSULTATSIOONID PAKUB TÖÖD
•
•
•
•
•
•

ÕELE üldhooldekodus:

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

Imastu hooldekodu – Tapa vald (töötajal ööbimisvõimalus)
Pruuna mõisa hooldekodu – Tapa vald
Pandivere pansion – Väike-Maarja vald
Tööle asumise aeg: kohe
Töötasu 9.- tunnis (katseajal)
Sõit tööle-koju kompenseeritakse
Kui Sul on avatud süda, õe diplom ja
isikliku auto kasutamise võimalus
helista: 634 5177, 5560 6268,
e-post:tnpkonsult.personal@gmail.com

VÄIKE-MAARJA PUIT
MÜÜB PUITBRIKETTI JA PELLETIT
Briketipoisid brikett:  
• Tume kandiline brikett 270 eur/alus(960kg)
• Hele kandiline brikett 250 eur/alus(960kg)
Pellet 6mm:
• StoraEnso 6mm pellet 220 eur/alus(975kg)
• Briketipoisid 6mm pellet 210 eur/alus(975kg)
Pakikaupa ostes:
• Hele brikett kandiline 2,6 eur/pakk (10kg)
• Tume brikett kandiline 2,8 eur/pakk (10kg)
• Pellet StoraEnso 6mm 3,5 eur/kott (15kg)
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.

MJM OÜ pakub
elektritöid ja
käiduteenust
B-pädevuse piires.

Korstnapühkija
Tel 5560 4046

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

Tervendav mer. massaaž.
Hea kingitus
endale või sõbrale.
Elektripaigaldiste käit kuni 1000 V
Sise- ja väliselektritööd
Elektririkete likvideerimine
Elektrikilpide koostamine
Tel 502 0278; www.elektripesa.ee

VÄIKE-MAARJA VALLA

INFOLEHT

Väljaandja Väike-Maarja Vallavalitsus
Tiraaž 2700
Toimetaja Kristel Kitsing,Tel 329 5759; 5349 9629
Küljendus MK Meedia OÜ, info@mkmeedia.ee
Trükk Printall AS

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

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

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

Info: Eipri külas,
tel 5323 9228 Anti
lotusmassaaz.ee/hinnakiri

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

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

