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TASUTA

TEEME ÄRA! 6. mai 2017
Talgud kell 10–15 Kotli majas ja aias:
lammutustööd, heakorra- ja koristustööd.

Teeme Ära! talgud Väike-Maarja vallas
Äntu Sinijärve ümbruse koristamine
5. mail kell 12-16
Äntu matkarajal asuva Sinijärve telkimisplatsi ümbruse korrastamine.
Riisumine, okste koristamine.
Talgujuht: Leie Nõmmiste, tel 5348 8787
Kaarma tiigi kallastel
6. mail kell 10-16, kogunemine tiigi kaldal
Kaarma mõisapargi korrastamise esimene etapp. Prügi eemaldamine loodusest. Kaasa võtta kindad, kirves, mootorsaag, võsalõikur ja reibas tuju asja
ettevõtmiseks.
Talgujuht: Heimar Lepiksoo, tel 5348 4710
Kiltsi heakorratalgud
6. mail kell 11-14, kogunemine Kiltsi rahvamaja juures
Alevik puhtaks! Prügikoristus, võsa saagimine, puude vedu. Kaasa võtta
töökindad.
Talgujuht: Siret Stoltsen, tel 5666 1951
Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogu talgud
6. mail kell 10-16, kogunemine gümnaasiumi algklasside maja juures
Eesmärk on korrastada Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside spordiplats
ning sellele järgnevate mõttetalgutega aidata kaasa kooli turundamisele.
Talgujuht Raimo Maasik, tel 514 5548
Komando korda!
6. mail kell 10.30-14.00, kogunemine Simuna komando juures
Korrastame Simuna päästekomando ümbruse. Riisumine, lipumasti värvimine, komando korrastamine. Kaasa võtta reha.
Talgujuhid: Signe Pruul, Mart Pruul, tel 5596 4614
Eipri teeb ära
6. mail kell 10-16, kogunemine Küla Maja juures
Teeäärte koristus, kuuseheki istutamine, lipuväljaku korrastamine. Kaasa
võtta kindad, reha, hea tuju.
Talgujuht: Aare Prants, tel 5664 8300
Määri küla talgud
6. mail kell 10-18, kogunemine külaplatsil
Korrastame külaplatsi, ehitame uued pingid ja laua ning peame tulevikuplaane. Kaasa võtta reha, aiakäru, mootorsaag, elektri- ja akutööriistad ning
muud tarvikud.
Talgujuht: Siim Kesler, tel 525 9239
Talgud Kotli majas ja aias. Talgutoidu õpituba
6. mail kell 10-15, kogunemine kell 9.45 Kotli maja aias (Pikk tn 20 Väike-Maarja)
Koristame Kotli maja sees ja ümber; õpime valmistama talgutoitu. Lammutustööd: hoone remondiks ettevalmistamine. Heakorratööd: riisumine,
prahi kokku korjamine, okste ja hekkide lõikamine, piirdeaia korrastamine,
pinnase tasandamine; akende pesemine, ruumide koristamine. Kaasa võtta
töökindad ja tööriistu vastavalt tööoskustele. Talgutoidu õpituba: kõik talgulised saavad Väike-Maarja naiskodukaitsjate juhendamisel osaleda sõduriköögis välikateldes talgusupi valmistamisel.
Talgujuht: Kadri Kopso, tel 523 6582
Pargiveere kultuurisõprade selts
6. mail kell 10-16, kogunemine kell 9 Simuna sauna juures (Allee 3)
Ühissauna heakord ja pisiremont. Sauna suurpuhastus, küttepuude lõikamine ja lõhkumine, sauna ümbruse koristamine. Kaasa võtta mootorsaed,
kirved, rehad ja hea tuju.
Talgujuht: Helmut Toots, tel 5342 8961
Kalda aiaäärne ilusaks
6. mail kell 10-16, kogunemine Kalda talu hoovis
Kalda talu aiaäärse võsa korrastamine, võsa harvendamine, okste saagimine ja põletamine, riisumine. Kaasa võtta hea tuju ja töötahe.
Talgujuht: Evelin Pärnaste, tel 5196 6967
Triigi küla talgud
6. mail kell 11-15, kogunemine külaplatsil
Teeme küla korda eelmise aasta prahist, korrastame külaplatsi, mänguväljakuid. Kaasa võtta rehad, saed, kindad.
Talgujuht: Tarmo Rebane, tel 506 2039

MTÜ Kotli Maja kutsub
Väike-Maarja naiskodukaitsjate juhendamisel

TALGUSUPPI KEETMA
väliköögis Pikk tn 20
Ettevalmistused algavad kell 10, supisöömine kell 15.
Kõik Väike-Maarja valla talgulised
on oodatud ühiselt suppi sööma!
Kaugemate talgute kullerid saavad
supi oma nõudega kaasa viia.
Sööjate arv palun teatada hiljemalt 30. aprilliks.
Kadri Kopso, tel 523 6582, e-post: kadri@kaarlitalu.ee
NB! Hoiame loodust ja hoidume ühekordsetest nõudest.
Võta kaasa oma kauss, kruus ja lusikas!

Väike-Maarja
Valla Infoleht
internetis
www.v-maarja.ee
Väike-Maarja
uudised
ka http://
eestielu.delfi.ee

Ole koos meiega: facebook
Tõnis Vilu pälvis Gustav
Suitsu luulepreemia
Gustav Suitsu
luulepreemia
pälvis tänavu
V ä i k e - M a a rjast pärit Tõnis Vilu luulekogu “Kink
psühholoogile” eest.
Luuletaja
Žürii sõnul
Tõnis Vilu.
kandis Tõnis
Foto: Väike-Maarja
Vilu möödunud
muuseumi kogust
aasta detsembris ilmunud luulekogu “Kink psühholoogile” Gustav Suitsu luulele omaseid
väärtusi ja oli ka teistest preemiale
kandideerinud luulekogudest selgelt
eristuv.
Gustav Suitsu luuleauhinda antakse
välja 2004. aastast. Selle saab luuletaja, kes on aasta jooksul avaldanud vähemalt ühe asjatundliku, filosoofiliselt
sügava ja kunstiliselt õnnestunud luulekogu.
Kõnealuse luuleauhinna algatasid
Tartu Kultuurkapital ja Tartu linnavalitsus kirjandusmuuseumi ettepanekul.
Auhinda antakse üle emakeelepäeval.
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Vallavanema kuu
Rahvakalendris olev jürikuu annab endast parima, et pikendada lumevaest
talve. Ilmataadi huumorisoon on hoidnud talvel maha sadamata lume aprillikuu erinevatele kuupäevadele. Tõused hommikul üles, loodad leida uusi
märke tärkavast kevadest, kuid, hoplaa,
maapind on uuesti valge lumevaiba all.
Juba kõrgemalt vaatav päike suudab
küll sulatada päeva jooksul enamuse
sadanud lumevaibast, kuid õhtused
miinuskraadid kaunistavad tilkuvad
räästad jäiste purikatega. Kuid ega see
kevad enam kaugel ei ole ning tähelepanelik silm suudab looduse tärkamise
märke leida mitmetest pisidetailidest.
Esimesed lumikellukesed on kindlasti
naeratust väärt.
Ka hea huumor ja aprillikuu sobivad
hästi kokku. Oleme ju eestlaslikult tavaliselt tõsised, samas on hea huumor
aluseks heale tervisele. Hindan väga
huumorisoonega inimesi ja nende
heatahtlikku nalja. Vahel saab huumori abil leida kergemini vastuse mõnele
keerulisele probleemile. Kuid alati on
ka oht, et mõni väga tõsine teema keeratakse tahtlikult naljaks ning vajalikku
lahendust ei leitagi. Õige huumor õiges
kohas, aitab näha asju õiges valguses.
Organisatsiooni
juhtimiskoolitusel
on öeldud, et meeskond võib muutuda tugevamaks läbi jagatud kriisi või
ka läbi jagatud huumori. Loodan, et
seda viimast on rohkem. Ka omavalitsus on teataval määral üks suur organisatsioon, mille liikmed on ühises
eesmärgis suures osas kokku leppinud. Nagu igal organisatsioonil, nii ka
Väike-Maarja vallal on oma ajalugu.
Ajalugu omakorda kui üks arenguteekond, mille kaudu on kujunenud ühine
kultuuriruum –väärtushinnangute kogum. Selle tundmine võimaldab igapäevasesse kommunikatsiooni lisada
sellist sõnade ja lausete kasutust, mis
võib tuua arusaajale naeru näole, kuid
võõrale jääda täiesti arusaamatuks.
Näiteks sõnapaar „keeletammede sosin“ ei pruugi võõrale inimesele tähendada midagi. Kuid meile võib see luua
silme ette pildi Väike-Maarja aleviku
Vabadussammast ümbritsevast tammepargist, kuhu igal aastal istutatakse
eesti keele parimate edendajate poolt

uus keeletamm. Sellesse pilti lisandub
sellel aastal uus keelepuu Marja Kallasmaalt, mis annab kinnitust, et eesti
keelel on piisavalt väge sees ning Irma
ja Jüri Silla poolt algatatud eesti keele hoidjate hoidmist kantakse ka täna
väärikalt edasi nii riigi kui ka kohaliku
omavalitsuse tasandil.
Eks aprillikuu on omavalitsusele piisavalt töine. Vaja on koostada ja välja
kuulutada kaks suuremat ehitushanget:
Väike-Maarja keskosa avaliku ruumi
ehitus ja ka Väike-Maarja tervisekeskuse ehitus. Mõlemate hangete puhul
on suur osakaal ka koostööl keskvalitsusega, kõik hankedokumendid on vaja
kooskõlastada nende projektide rakendusasutustega. Avaliku ruumi projekti
puhul on selleks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning tervisekeskuse puhul Rahandusministeerium. Senise kogemuse puhul saab öelda, et rakendusasutustega on hea koostöö ning
nende poolt antud soovitused on sisukad ning aitavad maandada ehitustöödega kaasnevaid riske. Samas on just
sellesse kevadesse kogunenud üle-Eestiliselt piisavalt palju projektitoetusi
ning erinevad kooskõlastused lihtsalt
võtavad aega. Siiski on Väike-Maarja
vallavalitsus juba kuulutanud välja avaliku riigihanke Piirkondliku konkurentsi tugevdamise meetmest rahastatava
projekti „Väike-Maarja keskosa avaliku
ruumi väljaehitamine“ ning ootab ehitustööde hinnapakkumisi 28. aprilliks.
Seejärel saab juba parima pakkujaga
sõlmida hankelepingu ja ehitusega
alustada. Väike-Maarja tervisekeskuse
ehituse algusaeg on sõltuvuses Rahandusministeeriumi otsusest. Kogu projektiga seotud protsess on mitmeastmeline ning esialgne investeeringukava
kinnitus andis võimaluse esitada selle
aasta märtsis põhitaotlus. Käesoleval
hetkel ootabki Väike-Maarja vallavalitsus Rahandusministeeriumilt vastust
põhitaotlusele. Samal ajal käib ka kogu
ehitusega seotud protsessi (ehitushange, projektijuhtimisteenuse hange jms)
dokumentatsiooni
kooskõlastamine
Rahandusministeeriumiga. Kui need
tehtud ja Rahandusministeeriumi otsus on positiivne, siis saab ka selle avaliku hanke välja kuulutada ning parima

Georg Lurichi kevadjooksul osalenud 28 võistkonna esimese vahetuse jooksjad ja
vallavanem Indrek Kesküla enne starti lillede ja küünaldega Lurichi mälestuskivi juures. Foto: Ilve Tobreluts
nas ei ole vaja rohkem inim-, aja- ja ralikogu leiab, et igati mõistlik on moopakkujaga lepingu sõlmida. Endise Vao
haressursse maha visata Rakke ja Väidustada ühine omavalitsus koos Rakke
vallamaja (Pikk tn 8) projekteerimise
ke-Maarja ühendamisega Väike-Maarja
vallaga, sest see tuleneb ajaloolisest
käigus tuli välja nii mõndagi üllatavat.
vallaks. Selle asemel on otstarbekam
seotusest ning ka tänasest sotsiaalNäiteks selgus tarindite tugevuse hinliita Rakke vald Väike-Maarja vallaga
majanduslikest sidemetest. Mõlemad
damisel ning selleks vajaliku II korruning kogu tänane Väike-Maarja valla
vallad kuuluvad Lääne-Virumaale ja
se seinte lahti võtmisel, et hoone üks
seadusandlik kohaliku tasandi reguon tugevalt seotud maakonna keskuse
ots oli kunagi tulekahjus veidi kannalatsioon (erinevad korrad ja määrused)
Rakvere linnaga. Täna õpib 22 Rakke
tada saanud. Lisaks leiti, et ühel toal
jääb esialgu kehtima. Loomulikult tuvallas elavat õpilast Väike-Maarja valoli millegipärast ehitatud kahekordne
leb üle vaadata dokumentatsioon, mida
la haridusasutustes ning seni on MTÜ
betoneeritud lagi. Meie tublid majanmõjutab Rakke valla liitmine, nagu näiPAIK raames ning Leader-meetme tedusosakonna töötajad said siseneda
teks arengukava, eelarvestrateegia, üldgevusgrupina tehtud tihedat koostööd
nagu aardekütid taskulampide valgel
planeering, kuid seda on võimalik teha
piirkonda kui ühist tervikut arvestades.
ning südame põksudes kahe põranda
samm-sammult. Väike-Maarja vallal on
Ühised on korraldatud segaolmejäätvahele. Tundmatu kahe põranda vaolemas head kogemused külade kaamete veoga seotud määrused ja teostahelist suletud ala oli ligikaudu 17 m²
samiseks, näiteks on olemas külavanetud ühine olmejäätmete kogumishankõrgusega ligikaudu 40 cm. Seekord jäi
mate statuut ja kolmanda sektori toege, mis on toonud elanikele soodsad
„aardekirst“ veel leidmata, kuid hoiame
tuste kord. Kokkuvõtlikult saab öelda,
segaolmejäätmete kogumishinnad. Vapöialt, et see auväärt hoone meie peaet piirkonnas on vaja selget sihti ning
bariigi Valitsuse eelnõu ja selle juurde
tänaval saab endale uue ja kogu piirmida rutem ja kindlamalt Vabariigi Vakuuluv seletuskiri Rakke ja Väike-Maarkonnas väga vajaliku funktsiooni ning
litsus haldusreformiga jätkab, seda väja valla ühendamiseks on toonud välja
pakub tublidele perearstidele ja -õdehem ressursse raisatakse.
küllalt sarnased põhjused kahe naaberdele võimalust siin elanikke aidata.
Meie vallas on juba nüüd registreevalla ühendamiseks. Nii Rakke kui ka
Kas teate, mis on kaasaegne kõige
ritud vähemalt 11 erinevat kohta, kus
Väike-Maarja vallale saadetud Vabariigi
lühem anekdoot, mida meie piirkon6. mail saab käed külge panna. Külasta
Valitsuse eelnõudele soovitakse mõlenas saab ka sellel kalendrikuul rääkida?
talgulehte: www.teemeara.ee, registma vallavolikogu seisukohta vähemalt
See on kõigest ühesõnaline. Haldusrereeri just Sulle sobivatele talgutele
15. maiks. Väike-Maarja vallavolikogu
form. Tõsisemalt mõeldes, siis oleme
ning pane käed külge.
leidis, et nii kaua ei ole mõtet oodanii eelneval kui ka sellel aastal selle siEla südamega, tegutse positiivse
ta, kuna vahepeal tõenäoliselt midagi
susse oluliselt aega panustanud. Mulle
huumoriga ja Georg Lurichi järjekindei muutu ning Väike-Maarja vallale on
meeldib viimasel vallavolikogu istungil
lusega.
teada ka Rakke volikogu esimehe Enno
vastu võetud arvamus määruse kohta,
Eilo suhtumine.
millega Vabariigi Valitsus soovib Rakke
Indrek Kesküla
Ainuke erisus, mida Väike-Maarja
ja Väike-Maarja valdade ühendamist
vallavanem
vallavolikogu Vabariigi Valitsuse eelüheks omavalitsuseks nimega Väinõus soovib muuta, on see, et piirkonke-Maarja vald. Väike-Maarja vallavo-

Vallavalitsuse materjalid (15.03, 22.03, 29.03, 05.04 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Moodustati Eipri külas Orava katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 9,73
ha suurune Oravapõllu katastriüksus,
sihtotstarbega: maatulundusmaa ja
22 770 m2 suurune Oravametsa katastriüksus, sihtotstarbega: maatulundusmaa.
- Nõustuti Koonu külas asuvate
ehitiste (elamu, veski, küün ja kaev)
juurde maa ostueesõigusega erastamiseks 12 774 m2 suuruse Tuuliku
katastriüksuse moodustamisega vastavalt katastriüksuse plaanile ehitiste
omanikele, kinnitati maa maksustamishind ja määrati sihtotstarbeks
elamumaa.
Prijekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
Osaühingule Pandivere L. T. hoone
laiendamiseks Ebavere külas Tapamaja
kinnistul.
Detailplaneeringu vastuvõtmine
- Võeti vastu Ebavere külas asuvate
Tehase ja Mihkelsoo katastriüksuste
maa-alale Hendrikson & Ko poolt koostatud detailplaneering.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba Adven Eesti
AS-le katlamaja laiendamiseks Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2a kinnistul.
- Väljastati ehitusluba talu abihoone
püstitamiseks Pandivere külas Kaivere

kinnistul.
- Väljastati ehitusload Vao Agro
Osaühingule laudahoone lammutamiseks ja farmikompleksi laiendamiseks
Vao külas Veski farmi kinnistul.
- Väljastati ehitusluba Telia Eesti
AS-le sidekaablite paigaldamiseks Väike-Maarja alevikus Ravi tn, Lõuna tn ja
Ehitajate teel.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba keldriga
sauna kasutamiseks Kiltsi alevikus Liiduri 9 kinnistul.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2017-1“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati
hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2017–2“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati
hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja riigihange „Väike-Maarja keskosa avaliku ruumi väljaehitamine“ avatud pakkumusmenetluse vormis, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks
komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja valla tee- ja tänavakatete
remont“ edukaks pakkujaks OÜ ÜLE.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke

„Kaltsiumkloriidi tarne“ edukaks pakkujaks AS Taproban.
- Kinnitati edukaks pakkumiseks FIE
Hannes Kõvask pakkumus Väike-Maarja valla asutuste küttepuude tarneks
2017. aastal.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2017-1“ edukaks
pakkujaks Altos Teed OÜ.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2017-2“ edukaks
pakkujaks Eesti Teed AS.
Sotsiaaltoetused
- Eraldati sotsiaaltoetust valla eelarve vahenditest kolmeteistkümnele
taotlejale kokku summas 1017,67 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega ühele taotlejale.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Otsustati anda neljale taotlejale
üürile sotsiaalkorterid Vao külas Pargi
tänaval, Triigi külas Linnupesa, Kiltsi
alevikus Liiduri tänaval, Väike-Maarja
alevikus Pikal tänaval.
Vallavara tasuta kasutusse andmine
- Lõpetati Eesti Automudelispordi
Klubiga sõlmitud vara tasuta kasutamise leping ja anti MTÜ-le Väike-Maarja
Mudelihall tasuta kasutusse Pikk tn 4
Väike-Maarja alevikus asuv kinnistu
tähtajaga kuni 15.03.2025.

- Anti MTÜ-le Triigi Mõis tasuta
kasutusse Triigi spordihoone II korrusel paiknevad ruumid tähtajaga kuni
31.03.2025.
- Anti Vabaaja Seltsile Toredad Teod
tasuta kasutusse Simuna päästekomando hoones paiknevad ruumid tähtajaga kuni 31.12.2025.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
- Seati tähtajatu isiklik kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks Väike-Maarja alevikus Pikal, J. Liivi ja Tamme tänavatel
asuvatele Väike-Maarja vallale kuuluvatele kinnistutele.
Reservfondist raha eraldamine
- Eeraldati reservfondist 4186 eurot
Väike-Maarja gümnaasiumile praepanni vahetuseks.
Sihtotstarbelise tegevustoetus
- Eraldati Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsile sihtotstarbelist tegevustoetust
summas 7000 eurot.
Projektitoetus
- Eraldati Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsi projektile „Väike-Maarja taluturu
renoveerimine“ projektitoetust summas 2137 eurot.

- Eraldati EELK Simuna Koguduse projektile „Rahvusvaheline Gustav
Normanni orelifestival“ projektitoetust summas 600 eurot.
Raieluba
- Nõustuti kolme vahtra mahavõtmisega Kiltsi alevikus Jaama tn 7 kinnistul.
- Nõustuti kolme vahtra mahavõtmisega Pandivere külas Kase kinnistul.
Hajaasustuse programm
- Moodustati taotluste hindamiseks
komisjon koosseisus: Indrek Kesküla,
Ene Preem, Kaarel Moisa, Ene Kinks,
Leie Nõmmiste.
- Seati valdkonnad prioriteetsuse
järjekorda: I prioriteet – veesüsteemid,
II prioriteet – kanalisatsioonisüsteemid, III prioriteet – juurdepääsuteed,
IV prioriteet – autonoomsed elektrisüsteemid.
Hoolekogu kinnitamine
- Kinnitati Väike-Maarja Muusikakooli hoolekogu koosseisus: Kristel
Lehtme, Siret Mätas, Kadri Kopso, EgeLy Petermann, Rutt Vilu, Eve Sarnet,
Luule Horeb.

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2017. aastal
1. märtsil – 4463

Märtsikuus oli saabunuid 19 ja lahkunuid 30.

31. märtsil – 4452
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Volikogu materjalid
Kokkuvõte 30. märtsi vallavolikogu
istungil arutatust
Istungil osales 14 volikogu liiget.
Puudusid: Mart Pruul, Teet Paju,
Ants Rikberg, Mall Lepiksoo ja Jüri Elmend.
1. Arupärimisele vastamine
Vallavanem Indrek Kesküla vastas
eelmisel volikogu istungil Siret Stoltseni esitatud arupärimisele. Arupärimisega seonduvaid täpsustavaid küsimusi
arutatakse edaspidi volikogu hariduskomisjoni koosolekul.
2. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise
kord
Ette kandis sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks.
1.01.2017 jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muudatus ja sellega
seonduvate teiste seaduste muutmise
seadus, millega muudetakse riigi rahastatava raske ja/või sügava puudega
laste lapsehoiuteenuse korraldust ning
rahastust. Muudatuste eesmärgiks on
raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamine,
paindlikum korraldamine ja lapsevanemate hoolduskoormuse vähendamine.
Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus muudetakse kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavaks sotsiaalteenuseks.
Otsustati kehtestada raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste
osutamise toetuse rahaliste vahendite
kasutamise kord.
3. Peremehetu ehitise hõivamine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Otsustati tuvastada Müüriku külas
asuva korterelamu peremehetus ja võtta nimetatud ehitis arvele Väike-Maarja
valla omandina.
4. Väike-Maarja valla korteriühistutes osalemise otsustamine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Otsustati osaleda Väike-Maarja
vallale kuuluvate korterite omanikena
liikmena järgmistes korteriühistutes:
Väike-Maarja Ehitajate 3, Tammekodu,
Mesitaru, ORAWA ja SIMUNA PARGI
11.
5. Haigushüvitise maksmine
Ette kandis vallasekretär Maris
Kõrgmäe.
Otsustati maksta vallavalitsuse ja
vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele ja ametnikele haigushüvitist
haigestumise või vigastuse teise kuni
kaheksanda kalendripäeva eest 70 prot-

senti töötaja keskmisest töötasust.
6. Avalikel üritustel müügipileti
hinna kehtestamine
Ette kandis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial.
Tekkinud on vajadus korrigeerida
müügipileti hindu seoses hindade tõusuga ning suurendada osaliselt ürituse korraldaja võimalusi paindlikumalt
määrata müügikohtade müügipileti
hindu toitlustajatele ja/või lahja alkoholi müüjatele. Määrusega antakse võimalus väljastada tasuta müügipileteid
Väike-Maarja vallas registreeritud mittetulundusühingutele ja Eestis registreeritud õpilasfirmadele. Olulisemad
traditsioonilised üritused, mida eelnõu
reguleerib, on kaubandustegevus Pandivere päevadel, erinevatel laatadel,
lisaks valla hallatavate asutuste poolt
korraldatavatel jaaniõhtutel Ebaveres
ning Simunas.
Otsustati kehtestada müügipileti
hind avalikel üritustel, mida korraldab
vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav
asutus.
7. Projektitoetuse eraldamine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi taotleb 2016. aastal Leader meetmest „Kodupaik Pandivere“ rahastatud
projektile „Rajahooldustehnika soetamine Ebavere terviseradadele“ projektitoetust summas 7600 eurot. Projekti
käigus soetatakse kaasaegne rajahooldustehnika – UTV koos lisavarustusega,
mis on vajalik aastaringseks terviseradade hoolduseks ja korrastamiseks
ning Väike-Maarja-Kiltsi kergliiklustee
puhastamiseks. Toetuse protsent on
30% UTV maksumusest ja 90% lisaseadmete maksumusest. Projekti kogumaksumus on 19 835 eurot, millest Leader
toetus on 8851,50 eurot, rahvaspordiklubi omafinantseering 3383,50 eurot
ja vallalt taotletav toetus 7600 eurot.
Toetussumma on kajastatud valla 2017.
aasta eelarves.
Otsustati eraldada Väike-Maarja
Valla Rahvaspordiklubi projektile „Rajahooldustehnika soetamine Ebavere
terviseradadele“ projektitoetust summas 7600 eurot.
8. Projekti „Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse arendamine“
omafinantseeringu tasumise garanteerimine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Tervisekeskuse arendamise projekti
omafinantseeringu summa on kajastatud valla 2017. aasta eelarves. Hetkel
teostatakse tervisekeskuse ehitusprojekti kohta ehitusekspertiisi, mille val-

Vallal on uus arendusnõunik
mimisel on võimalik välja kuulutada
hange ning sõlmida vastav leping.
Otsustati garanteerida projekti „Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse
arendamine“ omafinantseering vähemalt 25% ulatuse (s.o 290 000 eurot)
projekti abikõlbulike kulude maksumusest, mitteabikõlbulike kulude tasumine ning projekti võimaliku kallinemise
korral täiendavate kulude katmine valla
eelarvelistest vahenditest.
9. Arvamuse andmine Vabariigi
Valitsuse eelnõule
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Rahandusministeerium
esitas
15.02.2017 Väike-Maarja Vallavolikogule arvamuse avaldamiseks Vabariigi Valitsuse määruse „Rakke valla ja
Väike-Maarja valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 03.04.1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine“ muutmine“ eelnõu.
Eelnõu kohaselt moodustatakse
Rakke valla ja Väike-Maarja valla ühinemise teel uus haldusüksus. Uue
haldusüksuse nimeks määratakse Väike-Maarja vald. Eelnõu lisadena esitati
Väike-Maarja Vallavolikogule eelnõu
seletuskiri, eelnõus kajastatud moodustatava omavalitsusüksuse kaart
ja riigihalduse ministri Mihhail Korbi
kaaskiri.
Vallavolikogul tuleb esitada arvamus Lääne-Viru maavanemale volikogu otsuse vormis hiljemalt 15.05.2017.
Arvestades seda, et Rakke vald ei soovi
läbirääkimisi alustada, on otstarbekas
Väike-Maarja valla seisukoht maavanemale ära esitada.
Otsustati teha Vabariigi Valitsusele
ettepanek liita Rakke vald Väike-Maarja
vallaga.
Samuti tuleks vastavalt muuta määruse seletuskirja. Eelnõu §-ga 1 muudetakse haldusterritoriaalset korraldust selliselt, et Rakke valla liitmisel
Väike-Maarja vallaga suureneb Väike-Maarja valla haldusterritoorium liituva omavalitsuse haldusterritooriumi
võrra. Liitumise tulemusena kohaliku
omavalitsuse üksuse reorganiseerimisel lõpetatakse ainult liituv kohaliku
omavalitsuse üksus kui avalik-õiguslik
juriidiline isik. Kohaliku omavalitsuse
üksus, kellega liitunud kohaliku omavalitsuse üksus liideti, on liitunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldõigusjärglane. Arvestades seda, et Väike-Maarja
vald on Rakke vallast oluliselt suurem,
on sellisel kujul haldusterritoriaalse
korralduse muutmine põhjendatud
ja ökonoomsem lahendus. Ülejäänud
osas Väike-Maarja vald nõustub Vabariigi Valitsuse eelnõu seletuskirjas toodud põhjendustega.

Projekt „Noored Valimisvalvurid“ kaasab osalejaid
Tänavu 15. oktoobril valitakse kohalike
omavalitsuste volikogusid. Lisaks sellele, et liitumiste ja liitmiste järel sünnib palju uusi valdu, on need valimised
erakordsed veel ühel põhjusel: neil valimistel saavad hääleõigusega osaleda
16- ja 17-aastased noored.
Valimisea langetamine annab noortele võimaluse osaleda kohaliku elu ja
arengu suunamisel. On oluline, et noored mõistaksid, milline võimalus neile
avaneb, adudes samal ajal ka otsustamises osalemisega kaasnevat vastutust. Et noored tuleksid valima ja teeksid läbimõeldud valiku, peab neil olema piisavalt teavet valimiste kohta ja
usku, et nende häälest midagi sõltub.
Pakkumaks noortele võimalust vali-

misi ja valimiste korraldust võimalikult
lähedalt näha ja valimistel osalemise
kogemustest õppida, on õiguskantsleri
ametkond koostöös Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Mittetulundusühingute- ja
Sihtasutuste Liiduga algatanud Noorte
Valimisvalvurite projekti. Projektiga pakutakse noortele üle Eesti võimalust
hakata valimiste valvuriteks.
Millega tegeleb valimiste valvur?
Esiteks jälgib, et valimiskampaanias ei
kasutataks keelatud või ebaeetilisi võtteid. Teiseks jagab ta oma kaaslastele
teavet valimiste ja nende korralduse
kohta. Kolmandaks vaatleb ta valimisi
valimisjaoskonnas.
Kohaliku omavalitsuse volikogu va-
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limise seaduse §18 lg 4 lubab 16- ja
17-aastastel valijatel olla jaoskonnakomisjoni liige. Valimiskomisjoni liikmeks sobivad kandideerima noored,
kes vastavad seaduse § 18 sätestatud
nõuetele ja läbivad suve jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni ja õiguskantsleri
ametkonna korraldatava valimisi käsitleva koolituse.
Noorte Valimisvalvurite projektijuht on Heliis Nemsitsveridze, tel 558
8040, e-post: heliis@enl.ee
Väike-Maarja vallavalitsuses saab
projekti kohta infot vallasekretär Maris Kõrgmäelt. Kes on huvitatud, võtke
ühendust telefonil 329 5753 või e-postiaadressil: maris.korgmae@v-maarja.
ee

Väike-Maarja valla arendusnõunikuna asus 27. märtsil tööle Katrin
Selbak, kes 2015. aastal töötas Väike-Maarja vallasekretäri asendajana
ning on 2016. aastast osutanud ettevõtjana volikogu komisjonide protokollimise teenust. Katrin Selbak valiti välja
arendusnõuniku kohale pürginud nelja
kandidaadi seast.

ja juhtimise kogemus. Ta on olnud nii
kaasatava kui kaasaja rollis, on koolitanud ja nõustanud erinevates valdkondades äriühingute asutamisest ning
personali- ja projektijuhtimisest tarkvarakasutuseni. 2015. aastast tegutseb
Katrin ka vandetõlgina ning saab vajadusel aidata ametlike dokumentide
tõlkimisel inglise keelest eesti keelde.

Arendusnõunik Katrin Selbak.
Foto: Ilve Tobreluts
Arendusnõuniku töö põhisisuks on
Väike-Maarja valla arendustegevuse
koordineerimine ja korraldamine, eeskätt:
• valla arengukava koostamise,
muutmise, avalikustamise korraldamine ja täitmise monitooring;
• siseriiklike ja Euroopa Liidu projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne esitamine ning monitooring
koos vastavate aruannete esitamisega;
• koostöö korraldamine vallas tegutseva kolmanda sektori ja ettevõtjatega,
vastavate ümarlaudade korraldamine
ja nõustamine;
• valla eelarvest vabaühendustele
ja ettevõtjatele eraldatavate toetuste
taotluste koostamise nõustamine ja
menetlemine.
Katrinil on magistrikraadile vastav
kõrgharidus, töökogemus nii avalikus
kui erasektoris, seda nii töötaja, ametniku kui ettevõtjana, pikaajaline erinevate mittetulundusühingute asutamise
ja juhtimise ning projektide kirjutamise

Katrin elab naabervallas Rakkes. Olles aga varem elanud Tartus ja Tallinnas, on ta ka elav „Maale elama“ näide.
Katrin: „Hindan Väike-Maarja toredaid ja toetavaid kolleege ning arendusnõuniku huvitava ja vastutusrikka
tööga kaasnevaid põnevaid väljakutseid ja eneseteostusvõimalust. Naudin numbrite ja sõnadega mängimist,
et luua statistiliste andmete massist
põnevat ja arusaadavat ülevaateartiklit
kodulehele või infolehte või üüratust
eurode rägastikust loogilist ja realistlikku projektieelarvet. Püüan arendusnõunikuna aidata kaasa valla kui terviku tasakaalustatud arengule erinevates
valdkondades ja piirkondades ning
hoolitseda asjaosaliste tõhusa kaasamise ja koostöö eest.“
Valla arendusnõuniku kontaktid:
Katrin Selbak, tel 329 5766, mobiil
5624 2050, e-postiaadress: katrin.selbak@v-maarja.ee

Detailplaneeringu info
Valminud on Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuvate Tehase
(92702:004:0255, pindalaga 90792 m2) ja Mihkelsoo (92601:001:0019, pindalaga 11,20 ha) katastriüksuste maa-ala detailplaneering. Detailplaneering võeti
vastu Väike-Maarja Vallavalitsuse 22.03.2017 korraldusega nr 174.
Detailplaneeringu alusel on kavas rajada soojuse ja elektri koostootmisjaam koos sinna juurde kuuluvate abihoonete ja rajatistega ning tehnovõrkudega. Planeeritud koostootmisjaamas on kavandatud energiat toota eelkõige
hakkepuidust. Koostootmisjaam on kavas rajada väljakujunenud infrastruktuuriga tootmisala vahetusse naabrusesse. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu vastuvõtmise otsusega ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul ajavahemikul 17.04.2017 – 30.04.2017:
1) Kaarma tanklas, Ebavere külas, lahtioleku aegadel;
2) Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleis, Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik,
tööajal;
3) Väike-Maarja valla raamatukogus, Lõuna tn 10 Väike-Maarja alevik, tööajal;
4) Väike-Maarja valla veebilehel http://www.v-maarja.ee/?part=html&id=337.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu
kohta arvamust Väike-Maarja Vallavalitsuse aadressil: Pikk tn 7, 46202 Väike-Maarja või vv@v-maarja.ee.
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Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm
Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24.
maini. Nagu tavaliselt, moodustavad
ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva õhuväe. Plaani kohaselt toimub
enamus õhuväe lende ajavahemikus
15.-24. mai. Peamiseks lennupiirkonnaks on Põhja-Eesti idaosa.
Õppuse ajal võib meie taevas lisaks
Eesti lennuvahenditele näha ka Poola
ründelennukeid Su-22, Hispaania hävitajaid F-18 Hornet ning USA koptereid
UH-60 Black Hawk ja AH-64 Apache.
Õppuse alal võivad lennata ka kaitseväe mehitamata õhusõidukid.

Õhuharjutuste käigus toimuvad ka
madallennud. Vältimaks korduvaid
ülelende, püüab õhuvägi hajutada
madallendude lennumarsruute. Madallennud toimuvad ohutus kõrguses,
mitte madalamal kui 152 meetrit (500
jalga) ja eelistatavalt asustatud punktidest eemal. Madallennu harjutused on
kooskõlas Eesti seadustega ning neid
sooritatakse kokkuleppel Lennuameti
ja Lennuliiklusteeninduse AS-ga.
Droonilendude kooskõlastamiseks
õppuse ajal õppuse piirkonnas palun
kontakteeruda Eesti õhuväe õppuse
juhtimiskeskusega telefonil 717 3404.

Kopter AH-64 Apache

Info 2017. aasta hajaasustuse
programm kohta
Lääne-Viru maavanem kuulutas
Lääne-Virumaal
hajaasustuse
programmi 2017. aasta vooru avatuks alates 30. märtsist 2017.
2017. aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse ministri poolt
28. märtsil 2017 allkirjastatud käskkiri nr 052, millega kehtestati hajaasustuse programmi 2017. aasta
programmdokument.
Lääne-Viru maakonnas saavad
taotlusi esitada Haljala, Kadrina,
Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni,
Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja
valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei
saa olla hilisem kui 01.01.2017.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
• veesüsteemid
• kanalisatsioonisüsteemid
• juurdepääsuteed
• autonoomsed elektrisüsteemid
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt
66,67% konkreetse toetusprojekti
abikõlblikest kuludest, tuleb 50%
riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja
rahaline oma- ja kaasfinantseering

abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33%.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse
elektriprogrammist, hajaasustuse
veeprogrammist ning hajaasustuse
programmist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise
elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 30. mai 2017. a.
Programmdokument,
lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse (EAS) kodulehel.
Väike-Maarja valla hajaasustuse programmi kontaktisik on
keskkonnanõunik Leie Nõmmiste, tel 329 5756, 5348 8787,
e-post leie.nommiste@v-maarja.
ee Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni esimees on Indrek
Kesküla, liikmed Ene Preem, Kaarel
Moisa, Ene Kinks ja Leie Nõmmiste.
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Mati Jõgi, tel 325 8010, 505
6177, e-post mati.jogi@laane-viru.
maavalitsus.ee
Hajaasustuse
programmi
2017. aasta vooru infopäev toimub 26. aprillil algusega kell
15.00 Lääne-Viru maavalitsuse, F.
R. Kreutzwaldi 5, Rakvere, I korruse õppeklassis (ruum nr 3).

Müüa suures valikus

ampleid ja amplililli;
tomati-, kurgi- ja teisi taimi.
Väike-Maarjas Lõuna-põik 5
Tel 511 8084
Tulla võib igal ajal.

Aprill 2017.a.

Kaitsevägi korraldab taas õppuse Kevadtorm
Kaitsevägi korraldab sel kevadel 8.–26.
maini peamiselt Põhja- ning Kirde-Eestis taas õppuse Kevadtorm, millest võtab osa pea 9 000 inimest.
Kolm nädalat vältava õppuse eesmärk on ajateenijatest koosneva jalaväepataljoni hindamine enne reservi
arvamist ja koostegevuse harjutamine liitlastega. Lisaks Eesti kaitseväelastele ja kaitseliitlastele võtavad Kevadtormist osa liitlassõdurid erinevatest riikidest, seal hulgas Ameerika
Ühendriikidest, Kanadast, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Hollandist, Belgiast, Poolast,
Soomest, Lätist, Leedust, Ukrainast
ja Georgiast.
Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskonna ülema major Viljar Kure
sõnul ei ole võimalik nii suuri õppusi korraldada vaid Eesti riigile kuuluval maa-alal ja kaitseväel tuleb
kasutada ka eraomanduses olevaid
alasid. „Loodame kõikide mõistvale
suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse
panustada,“ ütles major Kurg. „Lubades kaitseväelastel omal maal Eesti
kaitsmist harjutada, saavad kõik anda
oma panuse riigikaitsesse ning seeläbi
tugevdada meie riigi julgeolekut.“
Major Kurg lisas, et õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskond püüab
kooskõlastada kõigi maaomanikega
nende maa kasutamise enne õppust,
kuid see võib olla mõnikord keeruline
ning ka sellistel juhtudel palub kaitsevägi kohalikelt mõistvat suhtumist.
Õppus Kevadtorm hõlmab sel aastal Harju, Järva ning Lääne- ja Ida-Viru
maakondi ning peamiselt leiab aset
Kuusalu, Anija, Aegviidu, Tapa, Kadrina, Tamsalu, Väike-Maarja, Vinni, Rägavere, Sõmeru, Haljala, Rakvere, Lüganuse, Kiviõli, Sonda, Tudulinna, Avinurme, Mäetaguse ja Iisaku valdades.
Et kaitseväe väeosad asuvad üle

Eesti ja õppuse põhiosa koondub Põhja- ning Kirde-Eestisse, siis kaasneb
õppusega kaitseväe sõidukite kolonnide liikumine. Seoses õppelahingute
ja kolonnide liikumisega võivad teedel
olla ajutised liikluspiirangud. Kaitsevä-

jätta selle asukoht ja teavitada sellest
kaitseväelasi või helistada telefonil
112. Ühtlasi võib õppusel kasutavate
imitatsiooni- ja lennuvahendite kasutamine tekitada müra, mistõttu palub
kaitsevägi õppelahingute piirkonnas

gi palub kõigil autojuhtidel ja liiklejatel
olla õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust.
Ühtlasi reguleerivad liikumispiirangutega teedel liiklust sõjaväepolitseinikud.
Õppusel Kevadtorm osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad
käsitulirelvadest kuni suurekaliibriliste
haubitsateni. Õppelahingutes kasutavad nad vaid imitatsioonivahendeid
(paukpadruneid ja lõhkepakette).
Sellega seoses panevad õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui
keegi leiab õppuse alalt eseme, mille
puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla
ohtliku esemega (näiteks lõhkemata
jäänud lõhkepakett või muu taoline),
siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda.
Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde

hoida mürapelglikud koduloomad siseruumides.
Õppuste raames ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida kaitseväe manöövrite ja harjutuste raames.
Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse
käigus kannatada kellegi eraomand
– auto, tee, põld, mets, aed vms, siis
palub kaitsevägi viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust
õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Õppuse korraldajad paluvad inimestel, kelle vara on kahjustada
saanud, proovida fikseerida ka kahju
tekitaja (auto number, väeosa nimetus
või kaitseväelase nimi) ning edastada
see info tsiviil-sõjalise koostöö inimestele telefoni 717 1931 või e-posti kevadtorm@mil.ee teel.

Kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine
on kohustuslik ning vajalik
Sellel kevadel täitub Eestil neli aastat ametlikult marutaudivabaks riigiks saamisest. Hoolimata sellest, et
tegu on hea uudisega, on olukorral
ka oma varjukülg.
Viimaste aastate riiklik lemmikloomade vaktsineerimise statistika
kõneleb üsna selgelt, et loomaomanikud on pannud võrdusmärgi riigi
marutaudivabaduse ning võimaluse
vahele jätta oma lemmikloom marutaudi vastu vaktsineerimata. Loomatuditõrje seaduse kohaselt on
omanikul kohustus lasta oma lemmikloomale regulaarselt teha marutaudivastane vaktsiinisüst. See seadusepügal ei ole ajale jalgu jäänud.
Kahjuks ei ole nakkushaiguse
vabadus kunagi miski, mis on iseenesestmõistetav. Eriti vähepüsivaks võib osutuda eeldus jääda
selles surmavaimast nakkushaigusest kestvalt puutumata põhjusel,
et marutaudi võivad nakatuda kõik
loomaliigid. Lisaks tuleb arvestada,
et haigustekitaja põhilisteks laialikandjateks Euroopa regioonis on
metsloomad, täpsemalt rebased ja
kährikud, kellel pole riigipiirist sooja ega külma. Eesti vahetus naaberriigis, Venemaal, on haigustekitaja
laialt levinud. Marutaudist põhjustatud surmajuhtumid on piiri taga
loomade hulgas tavapärased ning
surmajuhtumid inimeste hulgas ei
ole haruldased.
Globaliseeruvas maailmas reisivad inimesed pidevalt ühest riigist
teise, sealhulgas ka loomaomanikud, kes reisivad koos lemmikloo-

madega. Harvad ei olukorrad, kus
lemmikloom võetakse endale kas
plaanitult või vahel ka spontaanselt
võõrast riigist. Nõuetekohaselt marutaudi vastu vaktsineerimata ning
haigestunud lemmikloomaga on
samuti võimalik haigus pikkade vahemaade tagant Eestisse sisse tuua
ning seda on mitmes riigis ka juhtunud. Marutaud on haigus, mis on
endiselt kõikidel mandritel levinud,
nakkusest on puutumata vaid Austraalia. Seega tegelikkuses on meie
riigi marutaudivabadus väga habras.
Marutaud on nakkusohtlik ning
ühtviisi surmav nii inimestele kui
loomadele. Haigusesse nakatutakse
peamiselt haige looma hammustuse
tagajärjel, kui sülg satub haava. Viiruse ülekanne võib toimuda ka siis,
kui haige looma sülg satub silma,
ninna, suhu või värskele haavale.
Nakatunud loom võib ise veel silmnähtavalt haige olemata nakatada
suurt hulka inimesi või loomi, sest
looma süljes võib haigust põhjustav
viirus esineda üldjuhul 4 kuni 10, vahel isegi kuni kaks nädalat enne, kui
haigusnähud ilmnevad. Maailmas
sureb iga päev sadu inimesi marutaudi, kusjuures ~95% juhtudest
saadi nakkus koeralt.
Seega on näiliselt lihtne otsus – ma jätan oma lemmiklooma
marutaudi vastu vaktsineerimata –
seotud väga suure riskiga. Kuigi riik
vaktsineerib ohustatud piirialadel
metsloomi regulaarselt marutaudi
vastu ning jälgib lemmikloomade liikumist, on need meetmed eelkõige

suunatud haiguse ennetamiseks riiklikul tasandil. Oma lemmiklooma,
lemmikuga kokkupuutuvaid lähedasi ning tuttavaid, samuti kõik teisi
inimesi ja loomi saab otsesest marutaudiohust säästa siiski vaid iga
loomaomanik ise. Marutaud on küll
surmav, aga täiel määral ennetatav.
Haiguse ärahoidmiseks ei ole vaja
teha muud, kui pöörduda loomaarsti
poole ning lasta vähemalt kord kahe
aasta jooksul kass või koer marutaudi vastu vaktsineerida.
• Marutaud on 99,9% surmav,
kuid 100% ennetatav.
• Vaktsineerimine on ainus kaitse
marutaudi vastu!
• Vaktsineeri oma koera ja kassi
regulaarselt marutaudi vastu. Tee
seda vähemalt üks kord kahe aasta
jooksul!
• Ära lase oma loomi hulkuma!
• Väldi kokkupuuteid võõraste
kodu- ja metsloomadega.
• Õpeta lastele, et võõraid koduja metsloomi ei tohi puutuda, isegi
kui nad näivad sõbralikud.
• Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaaarsti.
• Kui saad hammustada, pöördu
kiiresti traumapunkti või perearsti
poole.
• Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid.
Enel Niin
Veterinaar- ja Toiduameti marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht
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16-aastane autoomanik
ei ole valmis autojuht
Sellel aastal olen mitmeid kordi kokku
puutunud alaealiste autojuhtidega, kes
juhtimisõigust omamata autorooli istuvad. On noorukeid, kelle politsei on
roolist ka korduvalt tabanud. Vastavalt
Eestis kehtivatele seadustele alustab
politsei juhtimisõiguseta juhi suhtes
kriminaalmenetlust juhul, kui ta aasta
jooksul kolmel korral autoroolist tabatakse. Sama reegel kehtib ka alaealistele. Üldjuhul hindavad noorukid ise
oma juhtimisoskust piisavaks või isegi
üliheaks, et liiklusesse asuda, nende
jaoks on juhtimisõiguse omamist näitav dokument lihtsalt plastkaart. Oluline asjaolu on muidugi ka see, et need
samad alaealised on juba ise autode
omanikud.
Enamjaolt ei ole need autod aga sellises tehnilises seisukorras, et nendega
üleüldse liikluses osaleda. Noorukid
paistavad arvavat, et politsei neid kiusab. Ühist mõistmist ja selgust 16-17
aastastega luua on keeruline. Noortega
vesteldes oleme seletanud, et juhtimisõiguseta ja sõiduoskuseta rooli istudes
seavad nad ohtu nii ennast kui ka teisi
liiklejaid. Oskusteta juht seab ohtu nii
oma kaasreisijad, jalakäijad kui ka teistes autodes viibivad reisijad.
On lapsevanemaid, kes on teadlikud,
et nende alaealine laps autot omab ja

arvab, et sõidukit kasutatakse n-ö kinnistel radadel. Küll aga ei mõelda sellele, kuidas nende laps sinna kinnisele
rajale jõuab – ikka mööda liikluseks
avatud tänavaid. Noorukid väidavad, et
liikluses osalevat nad vaid väikese hetke, seni kuni jõuavad kinnisele rajale.
Selle väikese hetkega võib aga juhtuda
suur õnnetus. Autod, mis on aga niivõrd kehvas seisukorras, et isegi detailid tahavad juba küljest kukkuda ning
elementaarsemadki tehnonõuded ei
ole täidetud, on suureks ohuks ka kinnistel radadel. On võimatu ette näha,
kuidas selline auto „käitub“. Lapsevanemad peavad noorte hobidel silma
peal hoidma, eriti, kui tegu on potentsiaalselt ohtlike tegevustega. Lapsega
peab vestlema ning koos jõudma arusaamale, et teatud tegevused võivad
kaasa tuua traagilised tagajärjed.
Kutsun kõiki hakkajaid läänevirumaalasi üles looma noortele tehnikaalaseid huviringe, kust kasvavad välja tulevased Märtinid ja Tänakud. Eelpoolnimetatud ringid on küll kulukad, kuid
toetajate abil on need teostatavad.
Kristi Fuchs
Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem

Kulu põletamine on
ohtlik ja keelatud!

Abivajavast lapsest teavitamine
Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast
lapsest!
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.
Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või ööpäevaringsele lasteabitelefonile 116 111.
Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.
Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.
Väike-Maarja vallavalitsuse kontaktid abivajavast lapsest teatamiseks:
Tiia Kaselo – lastekaitsespetsialist, tel 329 5762, e-post: tiia.kaselo@v-maarja.ee
Ene Kinks – sotsiaalosakonna juhataja, tel 329 5761, e-post: ene.kinks@v-maarja.ee
Lastekaitseüksuse valvetelefon: Ida piirkond 514 5182 (Ida-Viru, Lääne-Viru maakond)
Valvetelefon on ööpäevaringne telefon spetsialistidele ning mõeldud eelkõige kasutamiseks
juhul, kui abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks on vajalik lastekaitsealane tugi, kuid
kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistiga pole võimalik kontakti saada.

Muusikakool läheb suvele vastu
Väike-Maarja muusikakool läheb suvele vastu kaunite muusikahelide saatel.
On konkursside ja kontsertide aeg.
Sel aastal saavutas vabariiklikul
konkursil „Parim Noor Instrumentalist 2017“ meie kooli trombooni eriala
II klassi õpilane Rainis Lükk (õpetaja
Vallo Taar) III koha. Palju õnne temale!

Viimastel aastatel on väljakutsete arv maastiku- ja kulupõlengutele küll
vähenenud, samas on päästjaid tänavu juba kutsutud kustutama kulupõlenguid.
Viimase paari aasta kevadine trend on, et pahatahtlikku kulu põletamist jääb järjest vähemaks, aga siiski aeg-ajalt seda juhtub. Päästjatele
on see pingeline hooaeg.
Jõhvi päästekomando pealik Andres Sulg räägib, et kulupõlengud
saavad alguse hooletusest, näiteks
põlevat suitsukoni autoaknast välja
visates või sihilikult kuivanud rohtu
süüdates. „Probleemiks on ka suures
koguses niitmata jäetud maa, millel
sellised põlengud üldse aset leida
saavad,“ lisab Sulg.
Päästjad juhivad tähelepanu, et
kulupõleng on väga ohtlik ning kulupõletamine keelatud. Sageli süütab
kulu hooletult visatud tikk või suitsukoni, kulupõleng levib omakorda
hoonetele või metsa. Kulupõlengute
ohvriks on langenud ka inimesi.
Tuli levib väga kiiresti ja kogemusteta inimene ei saa selle kustutamisega juba mõne hetke pärast
omal jõul hakkama. Samuti võib
juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud päästemeeskonnad
ei jõua piisavalt kiiresti abivajajani,
kui samal ajal leiab aset teine õnnetus. Kulupõletajaid ning hooletuid
lõkketegijaid ähvardab kuni 1200
euro suurune rahatrahv. Lisaks tuleb
kulupõlengu põhjustajal hüvitada
keskkonnale tekitatud kahju, kuna
hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist
alustanud linnud.
Enne kui te kipute midagi põletama, tuletage meelde ohutusnõuded!
Kevad on saabunud ja inimesed
alustanud koristustöödega aias.
Enne lõkke tegemist tuleb uurida
kohaliku omavalitsuse õigusakte –
tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud,
mida lõkkes põletada tohib.

Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida
vähemalt poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist, et lahtine
leek, kõrge temperatuur või sädemed
seda ei süütaks. Kasta näiteks enne
tule tegemist kuiv lõkkekoht ja selle
ümbrus veega märjaks.
Tuld võib teha tuulevaikuses või
nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s). Jälgige ka tuule suunda, et sädemed ei
lendaks põlevmaterjalidele või lõkke
tegemisega kaasnev suits ei häiriks
kaasinimesi.
Lõkkekoha
ohutusvahemaad
hoonetest ja metsast sõltuvad eelkõige lõkke suurusest
• Alla ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10
meetri kaugusel hoonetest ja metsast.
• Üle ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt
15 meetri kaugusel hoonetest ja 20
meetri kaugusel metsast.
• Üle kolme meetrise läbimõõduga avaliku lõkke (avalikul üritusel
tehtav) tegemiseks on tarvis juba
päästeasutuse luba.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, sel lastakse
lõpuni põleda, kustutatakse veega
või summutatakse näiteks liivaga.
Metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või
omaniku loal.
Oluline on jälgida, et lõkkest ei
saaks alguse kulupõleng. Igasugune
kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal
Eestis keelatud.
Jevgenia Parv
Päästeameti Ida päästekeskus
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kontsert“ ja „Jõuluootuse kontsert“. 12.
aprillil toimus Väike-Maarja muusikakooli „Kevadkontsert“. Esinesid õpilased ja õpetajad. Lapsed olid tublid ja
õpetajad närveerisid ühes nendega.
Tänavu lõpetab Väike-Maarja muusikakooli 2 noort muusikut:
Eliis Mätas – klaveri eriala (õpetaja
Valve Libene);
Birgit Veermets – klaveri eriala (õpetaja Valve
Libene).
Noorema astme ehk 4. klassi
lõpetab sel aastal
7 õpilast:
Annalisa Kesküla – klaveri eriala (õpetaja Raivo Narits);
Karoliine
Nõmmik – klaveri eriala (õpetaja

Rainis Lükk. Foto: Erakogu
Valve Libene);
Õpilasi on ootamas suvevaheaeg.
Ethel Liis Randveer – klaveri eriala
Aga enne tuleb kõigil ära teha arvestu(õpetaja Valve Libene);
sed ja hindekontserdid. Seetõttu võib
Nele Sumre – viiuli eriala (õpetaja
öelda, et meie koolis toimub pea igal
Eve Sarnet);
nädal midagi. Maja on muusikat täis.
Annike Kaldaru – viiuli eriala (õpeMuusikakoolis on aastas kaks suurt
taja Eve Sarnet);
ja olulist kontserti. Need on „Kevad-

Kassandra Elbre – flöödi eriala
(õpetaja Vallo Taar);
Maria Liis Alt – trompeti eriala
(õpetaja Vallo Taar).
Ootame kõiki noori muusikahuvilisi õppima Väike-Maarja muusikakooli. Sisseastumiskatsed toimuvad
järgmiselt:
Väike-Maarjas – pühapäeval, 28.
mail kell 15.00
Simunas – teisipäeval, 25. mail
kell 17.00.
Eelklassi õpilased saavad muusikakooli I klassi ilma katseteta. Teistel
aga tuleb katseteks ette valmistada üks
laul. Sisseastujatele on ka konsultatsioon, mis toimub neljapäeval, 25.
mail kell 18 muusikakoolis.
Õppida saab järgmistel erialadel:
klaver, viiul, akordion, kitarr ja puhkpillid (flööt, plokkflööt, klarnet, saksofon,
trompet, tromboon ja tuuba). Kitarri
erialale võetakse õpilasi alates 9. eluaastast.
Soovin õpilastele ja õpetajatele
edukat eksamiperioodi! Kõigile muusikakooli sõpradele aga kaunist kevadet
ja päikeselist suve!
Vallo Taar
Väike-Maarja muusikakooli direktor

Sündmuste kalender
22. aprillil kell 12.00 – Georgi
Kange rammuvõistlus Väike-Maarja
keskväljakul. Info: Ants Einsalu, tel 529
4245. Kell 21.00 Afterparty Georgi söögitoas. Tantsuks mängivad Irena ja Ivar.
Tasuta.
23 aprillil kell 12.00 laste lauluvõistlus Popp -Tipp Popp-Täpp Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja
tel 326 1837, 530 24437
24. aprillil kell 18.00 puhkpillimuusika kontsert Väike-Maarja seltsimajas.
Esineb puhkpilliansambel HAAR. Info:
tel 326 1837, 5302 4437
24. aprillil kell 18.00 valla meistrivõistlused mälumängus, 7. etapp –
finaal Väike-Maarja muuseumis. Info:
Ivar Lass, tel 5396 1167
26. aprillil kell 18.00 sulgpalli paarismängude õhtu Väike-Maarja spordihoones. Info: Jane Kool, tel 518 4071
27. aprillil kell 11.00 F. J. Wiedemanni keelepäev: keelekonverents
Väike-Maarja seltsimajas ja laureaat
Marja Kallasmaa nimipuu istutamine
keeletammikusse. Info: Ilve Tobreluts,

524 5369
28. aprillil kell 18.00 Georgi söögitoas hooaja viimane põllumeeste seltsi
õhtukooli kohtumine. Külas lavastaja
ja näitleja Hendrik Toompere juunior.
Õhtu teemaks on „Räägime elust enesest”. Prii pääse ja võta sõber ka kaasa!
Info: Sven Kesler, tel 505 3340
29. aprillil kell 19.00 Tarapita
tantsupäeva pidu „Ka mina jään“ Väike-Maarja seltsimajas. Erinevad esinejad, tantsuks mängib Duo Catarsis.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
30. aprillil kell 16.00 volbripidu
lastele ja peredele Ebaveres (vihma
korral Väike-Maarja seltsimajas). Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
1. mail kell 17.00 Ukraina liliputtide tsirkus Väike-Maarja seltsimajas.
Pilet 4 eurot. Info: seltsimaja tel 326
1837, 5302 4437
7. mail kell 12.00 Väike-Maarja valla beebide pidu Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302
4437
7. mail kell 13.00 emadepäeva

keskpäevakohvik Simuna rahvamajas.
Info: Mary Tammet, tel 514 3011
11. mail kell 11.00-15.00 doonoripäev Väike-Maarja seltsimajas. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
11. mail kell 17.00 emadepäeva
kontsert Simuna rahvamajas. Esinevad
rahvamaja laululapsed ja muusikakooli
õpilased. Info: Auli Kadastik, tel 5558
3566
12. mail kell 18.00 gümnaasiumi
õpilaste kevadkontsert Väike-Maarja
seltsimajas. Kontserdile on oodatud
kõik emad koos perega. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
18. mail kell 18.00-19.00 avatud
„SERIAALIVABA ÕHTU“ 8. etapi start
Ebavere tervisespordikeskuses. Sarja lõpetamine. Info: Jane Kool, tel 518
4071
28. mail kell 15.00 Väike-Maarja
muusikakooli sissastumiskatsed. Info:
Vallo Taar, tel 503 1910
31. mail kell 18.00 Väike-Maarja
muusikakooli lõpuaktus seltsimajas.
Info: Vallo Taar, tel 503 1910
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Taluturg on jälle avatud!
8. aprillil avati kauplemiseks taas Väike-Maarja põllumeeste seltsi taluturg.
Kui uksed trompetihelide saatel lahti
tehti, oli vahva näha üllatust külaliste
nägudel – endine ja praegune tururuum
erinevad üksteisest nagu öö ja päev.
Remonditööde käigus lammutati
kõik vaheseinad, võeti üles ja soojustati põrand, soojustati laepealne, vahetati aknad ja uksed ning asendati
santehnika. Töid teostas ehitusfirma
OTO-Ehitus OÜ, omanikujärelevalve
eest vastutas Juhan Rumm. Remondiaeg andis ka seltsi liikmetele jälle
võimaluse aktiivselt koostööd teha.
Ruumide ettevalmistamisel, remondijärgsel koristamisel ning kauplemisvalmiks seadmisel panustasid oma jõudu
ja aega enim Kai Tomingas, Indrek Tomingas, Tiia Uutsalu, Heino Raidla, Jaanus Raidlo, Jaak Läänemets ja Lembit
Kopso.
Heledates värvides ruumis on palju
valgust ning uus taaskasutusmaterjalist, täpsemalt euroalustest valmistatud turumööbel loob õige turuõhkkonna. Müügisaali uhkuseks on aga Kiltsi
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Kolmkümnes kodukandipäev!
30 – see kõlab uhkelt. Just nii palju aastaid on aidanud need päevad säilitada
kodukoha kultuuriloolist järjepidevust
ja kujunenud iga suve hakul toimuvaks
paikkonna suurimaks pidustuseks.
Korraldusmeeskond on paika pannud tänavuse päevade kava.
Neljapäev, 1. juuni on Simuna päralt. Heidame kiriku tornist pilgu alevikule, järgneval jalutuskäigul vaatame
erinevaid huviväärsusi ning vestlusring
jätkub rahvamajas.
Reedel, 2. juunil etendub Väike-Maarja seltsimajas näitetrupi esituses Jaan Kruusvalli „Jõgi voolab“.
Samuti on seltsimajas avatud raamatulaat ja kohvik.

Lembit Kopso ja Aare Treiali trompetihelid kuulutasid taluturu taas
avatuks. Foto: Kadri Kopso
reedeti ja laupäeviti kell 10 – 15. Aktiivsel taimemüügiajal kaubeldakse ka
teistel päevadel, selle kohta saab täpsemat infot turult kohapealt. Ootame
nii endisi kui uusi ostjaid ja müüjaid.
Ruumi kaubale on nüüd rohkem, mis
annab võimaluse tootevaliku laienda-

Väike-Maarja vallavolikogu võttis 30.
märtsil vastu määruse „Avalikel üritustel müügipileti hinna kehtestamine“ (vt https://www.riigiteataja.ee/
akt/408042017020).
Määrus kehtestab ühe päeva müügipileti hinnad järgnevalt:
1) kuni 3 müügimeetri (väike koht)
eest 7 eurot;
2) 3-6 müügimeetri (suur koht) eest
15 eurot;
3) alates 6 müügimeetrist iga järgneva müügimeetri eest 2 eurot;
4) atraktsioonide korraldajale ühe
müügikoha eest 40 eurot, iga järgmise

uuenenud

raudteejaama ajalooline marmorplaadiga müügilett, mis Sven Kesleri poolt
restaureerituna muuseumi laost rahva
ette on jõudnud. Turul näeb teisigi uue
näo saanud vanu mööbliesemeid – talupuhveteid, mille Lilian Rikken ja Anneli Mikiver kasutuskõlblikuks ja kauniks tegid.
Põllumeeste selts avas esmakordselt Väike-Maarja bussijaamas taluturu
septembris 2009. Seitse ja pool aastat
on möödunud uskumatult kiiresti. Selle aja jooksul on kohalik rahvas kohaliku maitsva toidukraami ja koduse
käsitöö soetamise paiga täiesti omaks
võtnud. Tullakse ka kaugemalt, tihti
astuvad läbi endised maarjalased, kes
kodukandis lähedasi külastamas.
Sellest, et taluturgu vaja on, andis
tunnistust ka avamise hommikul kogunenud rahvahulk. Sooviti tegutsejatele
edu ja jõudu, toodi palju kirkaid kevadlilli ja kingituseks magusatki. Aitäh
kõigile, kes meid meeles pidasid, laupäevahommikul uuenenud turul oma
esimesed ostud tegid ja ennast piima,
mee ning leivaga kostitada lubasid.
Taluturg on avatud nagu varemgi,

miseks. Tore oleks, kui omakandi tootjad seda võimalust innukalt kasutaksid.
Meeldivas keskkonnas sujub kauplemine kindlasti veelgi paremini!

TALUTURG
R, L 10-15
Väike-Maarja bussijaamas
Müügil kohalike tootjate
köögivili, piima- ja teraviljatooted, hoidised, mesi,
käsitöö.
Info: tel 526 0283
Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

taaskasutuskeskus
Tamsalu mnt 1

on avatud

Kadri Kopso turumüüja rollis.
Foto:2 x Lembit Kopso

laupäeviti kell 10-13.

Taluturu renoveerimist toetavad EL Leader-programmist ja Väike-Maarja vald.

Info: tel 5656 4959 (Tiia)

Kadri Kopso
taluturu renoveerimise projektijuht

Väike-Maarja
Põllumeeste Selts vajab

KUMMUTIT
Põllumeeste selts
kutsub õhtukooli
28. aprillil kell 18.00 toimub Georgi söögitoas hooaja viimane õhtukooli kohtumine. Külla tuleb lavastaja ja näitleja Hendrik Toompere juunior. Õhtu teemaks on „Räägime
elust enesest”.
Prii pääse ja võta sõber ka kaasa!
Täpsem info: Sven Kesler, sven@v-maarja.ee või tel 505 3340
Väike-Maarja Põllumeeste Selts

nud müügipileti hind (vt allpool) ning
ainult toitlustajate ja atraktsioonide
korraldajatega lepime eelnevalt kokku
sobiva asukoha.
Laadainfot saab telefonil 5302
4437. Eelregistreerimine on väga
vajalik toitlustajatel, atraktsioonide
korraldajatel ja elektri kasutajatel meiliaadressil seltsimaja@v-maarja.ee.
Pandivere päevade täpsem tutvustus juba maikuu infolehes.
Ilusate kohtumisteni juuni algul Simunas ja Väike-Maarjas!
Aare Treial

Uuenesid müügipiletite hinnad avalikel üritustel

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

Avasõnad ütles põllumeeste seltsi esimees Jaak Läänemets (paremal).

Laupäeval, 3. juunil kell 10 avame
päeva peotule süütamisega, järgneb
laste kontsert ja mitmevõistlus kuni
8aastastele lastele. Päeva juhib Venno
Loosaar.
Keskpäeval algaval kontserdil astuvad vaheldumisi lavale meie oma isetegevuslased ja ansambel „Kukerpillid“.
Päeva jooksul on võimalik külastada
avatud koduõuesid, toimuvad mitmesugused huvitavad võistlused, ristsõna
lahendamine, kunstinäitused, varasemate aastate Pandivere päevade fotode
vaatamine ja laat seltsimaja taga.
Laadamüüjate hulka on oodatud
erinevate toodete pakkujad koduvallast
ja kaugemalt. Sellel aastal on muutu-

käsitööesemete
väljapanekuks taluturul.
Kui teil on väärikas paljude sahtlitega kummut
kasutuna seismas, pakume
talle värskenduskuuri ja uut
kodu.
Infot ootame telefonil
523 6582 või e-kirjaga
kadri@kaarlitalu.ee

atraktsiooni eest lisandub 50% koha
maksumusest;
5) toitlustaja ja/või lahja alkoholi
müüja müügikoha müügipileti hinna
määrab ürituse korraldaja iga avaliku
ürituse puhul eraldi, arvestades ürituse iseloomu, toitlustajate ja/või lahja
alkoholi müüjate arvu, paiknemist jms.
Elektri kasutuse eest tuleb maksta 5
eurot müügikoha kohta.
Väike-Maarja vallas registreeritud
mittetulundusühingutele ja Eestis registreeritud õpilasfirmadele on müügipilet tasuta. Vallavalitsusel on müüja
või valla hallatava allasutuse kirjalikult

esitatud põhjendatud taotlusel (heategevuslik müügitegevus jms) õigus teha
müügipileti hindadele soodustusi või
väljastada müügipilet tasuta.
Maksta saab pangaülekandega vallavalitsuse arvelduskontole, sularahas
vallavalitsuse kassasse, või avalikul
üritusel vallavalitsuse poolt selleks
volitatud isikule, kes väljastab müügipileti paberkandjal. Pangaülekandega
tasumist tuleb tõendada dokumendiga.
Määrus jõustus 11.04.2017.
Aare Treial

Raamatulaat on
taas tulekul!
Pandivere päeva sündmuste ajal on
2. ja 3. juunil Väike-Maarja seltsimajas raamatulaat.
Selle õnnestumisele saab kaasa aidata igaüks, kelle raamaturiiulil leidub
korduvalt läbi loetud ja ilmselt ülearuseid raamatuid.
Vaadake oma raamaturiiulid kodudes üle. Kui inventuur tehtud, tooge
üleliigseks osutunud raamatud Väike-Maarja, Kiltsi, Triigi või Simuna raamatukogudesse.
Raamatukogud toimetavad need
Väike-Maarjasse ja panevad Pandive-

re päeval
seltsimajja
välja – kõigile uudistamiseks ja kaasa võtmiseks.
Laadalt saab igaüks oma tühjaks jäänud riiulile otsida uusi asjalikke teoseid, mis seni veel lugemata. Nii mõnedki huvitavad raamatud leiavad sel
moel omale jälle uued lugejad. Raamatud on tänulikud kui neid loetakse!
Info: Irma Raatma, tel 325 5034 või
e-maili aadressil: irma.raatma@v-maarja.ee

Kogume kirikindaid!
Nobenäpud on praegu juba vardad
kappi ära pannud ning sõrmed mulda
torganud, ent paras aeg on uusi kudumisplaane pidada.
Võtke siis sügisel esimese asjana
kavasse üks kohalike mustritega kirev
kindapaar!
Teisalt jääb igal aastal mõni ilus kirju kinnas üksikuks või kulub mõni kaunis kindapaar nii läbi, et parandamine
ei ole enam mõistlik.
Ärge neidki ära visake! Parem kogume kõik väärt kudumid kokku ja näitame teistelegi.
Palun tooge puhtad kirikindad, kas
üksikult või paarikaupa, vanad või äsja
kootud, Väike-Maarja muuseumi.

Lisage juurde kinnaste omaniku
nimi ja kontaktandmed ning võimalusel igasugust teavet kinnaste kohta:
kuduja nimi, vanus kudumise ajal, kudumise koht ja aeg, mustri päritolu, kes
ja kus neid kindaid kandis jms.
Kinnastest saab üks osa MTÜ Kotli Maja ja Väike-Maarja muuseumi
ühistööna valmivast näitusest „Võta
näpust!“
Näituse lõppedes tagastame kindad
omanikele.
Täpsemat infot annab Kadri Kopso,
tel 523 6582, e-post: kadri@kaarlitalu.
ee

Noortekeskusel ja sotsiaalosakonnal
on käsil koostööprojekt
Ühise projekti käigus korraldame noortele õpetlikke ja toredaid väljasõite.
Esimene väljasõit oli Rakvere politseimajja, kus meid võttis vastu
noorsoopolitseinik Aleksei Osokin.
Üheskoos suundusime politseimaja
lasketiiru, kus Aleksei rääkis noortele
oma tööst ja näitas politsei varustust.
Vesteldi seadustest, relvadest ja lõhkeainete ohtlikkusest ning saadi teada,
kuidas nendega kokkupuutel käituma
peab. Hiljem said kõik soovijad laske-

tiirus Aleksei juhendamisel õhkrelvadest märki lasta.
Väljasõit oli väga tore. Tänan Rakvere noorsoopolitseinik Aleksei Osokinit
ja kõiki tublisid osavõtjaid!
Aprillis viis väljasõit meid Väike-Maarja päästekooli, kus tutvusime
õppeväljakuga.
Väike-Maarja valla noorsootöötaja
Anu Loorits

Aprill 2017.a.
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Simuna naisteklubi tegemistest
19. märtsil kogunes
naisteklubi Simuna
kooli
sööklas.
Jule-Käen Torm
Rakvere Loovuskeskusest
viis
läbi pasta valmistamise koolituse.
Saime teada,
et traditsiooniline pasta on vaeste inimeste roog,
millega saab kiiresti ja odavalt
toita palju inimesi (vaja läheb aiJule Käen-Torm naisteklubis pasta
nult jahu ja vett).
valmistamise nippe jagamas. Foto: Mary Tammet
Kursusel vallenevad meelest ja tervenemiseks tuleb
mistasime suvikõrvitsatäidisega rakõigepealt muuta oma eluviisi, orgavioole. Suurt osavust nõudis pastamanismi puhastada, kasutada ravimtaimi
sinaga taignale õige paksuse andmine.
...alles siis tulevad välised teraapiad.
Aga kõige tähtsamaks ideaalse pastaJa lõpetuseks tore mõte annetamitaigna valmistamisel osutus õige jahu,
sest. Kui oled sunnitud toitu ära visõli ja muna vahekorra leidmine.
kama, siis vii see komposti ja mõtle, et
Üritus sai teoks Kohaliku Omaalgaannetad selle teistele olenditele.
tuse Programmi toel.
Aitäh kõigile, kes kaunil kevadisel
päeval leidsid aega kohvikusse tulla.
Oli väga õdus ja õpetlik kohtumine.
Aitäh Kaja Liiliale hariva vestluse ja
kauni maalinäituse eest!
Huvilistele on näitus Simuna rahvamajas avatud aprilli lõpuni.
8. aprillil kohtusime naisteklubi
keskpäevakohvikus KU-NYE terapeut
30. aprillil saab naisteklubi kokja hobikunstnik Kaja Liilia Fridoliniga.
ku Simuna rahvamajas. Valmistame
Vaatasime videot meie külalise ränkoos Kadri Kopsoga speltajahust
nakust Nepaalis. Sealt sai Kaja mõtte
küpsiseid.
asuda õppima Tiibeti meditsiiniakadeemias Kunye teraapiat.
Naisteklubi järgmine kohvikuüritus
Saime kuulda Kunye põhimõtetest
toimub 7. mail kell 13.00.
ja praktikatest. Iga inimene on ainulaadne ja teraapias tuleb lähtuda kehaMary Tammet
tüübist, et siis valida just temale sobiSimuna Naisteklubi MTÜ
vad õlid ja ravivõtted. Et haigused tu-

Simuna kihelkonna eakate naljapäev
2. aprillil said Laekvere Rahva Majas
kokku meie kihelkonna eakad, et ühiselt maha pidada traditsiooniks saanud naljapäev. See ettevõtmine sai
teoks juba 17.korda ja tundub, et see
kestab veel aastaid.
Teemaks oli sellel aastal „Sa tee
mis teed...!“ Võimalusi kava koostamiseks seinast seina. Nii sattusimegi
presidendi vastuvõtule, samas vahvate
tantsude ja laulude keskele. Peolt ei
puudunud ka Simuna Tüdrukud, kes jutustasid nii kõnes, pildis kui tantsukee-

les Punamütsikese eluloo, mis koosnes
neljast vaatusest: I vaatus „Vallatu ja
seikluslik lapsepõlv“, II vaatus „Tormiline noorus“, III vaatus „ Pere loomine“ ja
IV vaatus „Rahulik vanaduspõlv“.
Taas kord meeldejääv, särav ja argimuredest vaba päev. Aitäh korraldajatele ja kohtumiseni järgmisel aastal
Rakke Kultuurikeskuses!

Muinasjutuõhtu Simunas
Tahan Teile jutustada loo sellest, kuidas ühel aprillikuu õhtul muutus Simuna rahvamaja imeliseks muinasjutumaaks. Juhtus see küll naljapäeval, aga
tõtt on selles loos siiski.

Kapell sattus muinasjutus „Vahva rätsepa“ seiklustesse. Foto: 2 x Silvi Sirelpuu

Muinasjutupuu.
Niisiis. Elas ühes väikeses alevikus üks tore ja sõbralik rahvas. Neile
meeldis tihti kokku saada oma armsaks
saanud rahvamajas. Seal nad tantsisid,
mängisid pilli, laulsid, harjutasid näitemängudeks, viskasid nalja ja ajasid niisama juttu. Kui nad jälle ühel laupäeva
õhtul rahvamajja kokku tulid, märkasid
midagi kummalist. Saalis oli lava servale kasvanud puu, mida ehtisid muinasjutu lehekesed. See oli muinasjutupuu.
Ja äkki astus sisse uhkes torumütsis
ja keebis muinasjutuvestja, ning nagu
võluväel hakkasid muinasjutud elama. Kõik leidsid ennast korraga mõne
muinasjutu tegelasena. Kapell sattus
„Vahva rätsepa“ seiklustesse, kus rätsep tappis ühe hoobiga seitse kärbest.
Ja sellest innustust saades, õmbles ta
endale vöö kirjaga – 7 ÜHE HOOBIGA

piirkondlikud poiste-solistide võistulaulmised, kus osales kokku 187
laulupoissi ja noormeest üle Eesti.
Võistu lauldi seitsmes vanusegrupis: kuni 5-aastased poisid, 6-7-aastased eelkooliealised
poisid, 7-9-aastased kooliealised
poisid, 10-11-aastased posisid,
12-aastased ja vanemad poisid
kuni häälemurdeni, kuni 16-aastased häälemurde läbiteinud noormehed ja 17-20 aastased noormehed.
Lauljaid hindas žürii koosseisus: 2019. aasta juubelilaulupeo
muusikaline juht Peeter Perend,
G. Otsa Muusikakooli klassikalise
laulu osakonna juhataja Eha Pärg
ja G. Otsa Muusikakooli rütmimuusika laulmise osakonna õpetaja Mare Väljataga.

Simuna Tüdrukud jutustasid naljapeol Punamütsikese loo.
Foto: Silvi Sirelpuu

Väike-Maarja valla noortekeskus viib
läbi traditsioonilise noorte maleva ka
sel aastal. Malev toimub kahes vahetuses, mõlemas vahetuses kuni 25 noort:
I vahetus 12.-20. juuni 2017
II vahetus 21.-29. august 2017
Kandideerima ootame 13-15-aastaseid noori 24. aprillist kuni 7. maini, mil on võimalik täita elektrooniline

sooviavaldus. Täpsem info peagi noortekeskuse Facebooki lehel ja blogis.
Üleskutse kohalikele põllumajandustootjatele, kes sooviksid osaleda
tööandjana!
Palun võtke ühendust:
Marge Loo
Noortekeskuse juhataja
marge@v-maarja.ee

ja läks siis maailma rändama. Simone
tantsurühma naised muutusid ühtäkki
virkadeks kullaketrajateks ja kaunite
liigutustega ketrasid nad vokkide vurinal imelist lõnga. Luua seljas lendasid
kohale linetantsijad LustiLine, et pidutseda hommikuni Blocksbergi mäel,
nagu nõiad seda ikka teevad just Walpurgi ööl. Segarühma Segased mehed
lonkasid kõik oma ühte jalga ja unistasid naisevõtust. Lugu lõppes hästi ja
iga mees leidis naise, mis siis sellest,
et veidi kõvera säärega. Näiteringi Vesi
Peale muinasjutt jutustas sellest ajast,
kui loomad veel rääkisid. Karu leidis
metsast piibu ja läks suitsetamisega nii liiale, et tervis päris käest läks.
Siis sai ta nõu rebaselt ja hundilt, kes
soovitasid metsatohtri juurde minna.
Rähn aitas karul lõpuks terveks saada.
Viimasena kepsutasid saali memmede
tantsurühma Tüdrukud, imearmsad punased mütsid peas ja korvid käes. Juba
täiskasvanuks saanud punamütsikesed
ei kartnud enam hunti.
Selgus, et tegemist oli stiilipeoga, mille korraldas kapell. Vaat see oli
pidu!

Oi seda lusti,
oi seda ilu.
Pidu kasvas järjepanu.
Tantsiti ja tralliti,
kinga taldu tallati.
Hoogu andsid Törtsu poisid
rõõmsat tuju kõigil hoidsid.
Sõin ja jõin seal minagi,
kuid suhu ei saand midagi.
Elas kord üks muinasjutt ja muinasjutt sai läbi. Aga selle väikese aleviku
rahvas jäi muinasjuttudesse edasi elama. See on maailm, kus tuleb meil kõigil koos elada. Ära ei saa ju siit kuhugi
kolida.
Muinasjutt jutustab meile, et me
veel unistaks. Muinasjutt ei valeta
meile iialgi, harva kui veidike liialdab.
Muinasjutt tahab meid natuke aidata,
kuidas oleks veidike ilusam, rõõmsam
ja toredam elada.
Uskuge! Lootke! Uskuge sõprust,
uskuge armastust – kõik tuleb. Aga vahepeal ärge unustage muinasjuttu!
Jutustas
Terje Hiietamm

Väike-Maarja lasteaia laulupoisid
olid edukad Eesti Meestelaulu Seltsi
võistulaulmisel

Auli Kadastik
Simuna rahvamaja juhataja

Malev 2017
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Kristofer Vinkel esikohadiplomiga.
Lugesime Väike-Maarja lasteaias rõõmuga 27. märtsil saabunud kirja meie
poistest Kristoferist ja Rasmus Villemist ning õpetaja Sirje Sõnumist. Kirja
saatis meile Eesti Meestelaulu Seltsi
tegevjuht Marika Kuusik ja tema kirjas
oli palju rõõmustavat.
Eesti Meestelaulu Seltsi eestvedamisel toimusid 25. märtsil Salme Kultuurikeskuses ja 26. märtsil H. Elleri
Muusikakoolis Põhja- ja Lõuna-Eesti

Teise koha omanik Rasmus Villem Lood
koos lauluõpetaja Sirje Sõnumiga.
Foto: 2 x Sirje Orro

Tulemused:
EMLS X üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise Põhja-Eesti piirkond
kuni 5-aastased poisid:
I koht – Kristofer Vinkel – Lääne-Viru maakond/Väike-Maarja lasteaed, juhendaja Sirje Sõnum (finalist)
II koht – Rasmus Männa – Tallinna linn/Tallinna Lasteaed Karikakar, juhendaja Varje Soon (finalist)
6-7-aastased eelkooliealised poisid:
I koht – Lucas Christopher Varema
– Tallinna linn/Rahvusvaheline Laste-

aed, juhendaja Jaanika Kuusik (finalist)
II koht – Rasmus Villem Lood –
Lääne-Viru maakond/Väike-Maarja lasteaed, juhendaja Sirje Sõnum (finalist)
Eesti Meestelaulu Seltsi X üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise
finaal toimub Eesti Rahvusraamatukogus, 7. mail 2017. a.“
Hoiame meie laulupoistele pöialt ja
soovime edu võistulaulmise finaalis!
Tiia Mänd
Väike-Maarja lasteaia juhataja
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Enesekindlust saab harjutada
4. ja 5. aprillil sai 30 inimest osa projekti „Pandivere ettevõtlikud noored“
õpitoast: „Rahuliku ja julgena avalikule
esinemisele“. Professionaalseid nõuandeid jagas Rakvere teatri näitleja,
EMTA lavakõne ja pedagoogika magister Tiina Mälberg.

sakend.
Igasugune tekst on kuulajale arusaadav, kui esitaja ei lase end ümbritsevast
häirida, vaid keskendub loetavale täielikult. Abi on erinevatest diktsiooniharjutustest, kuid ka need nõuavad palju
tähelepanu. Näiteks tee katset, mitu

Päeva alguses võis mõnelegi osalejale tunduda kummaline, et tekstiharjutuste ja rollimängude asemel, mida
sellise pealkirjaga koolituselt oodati,
tuli tegeleda hoopis oma kehaga ja
süüvida iseendasse. Õpitoa lõpuks aga
asetusid läbitud etapid kenasti oma
kohale ja omandasid selge tähenduse.

korda järjest saad kiirenevas tempos
öelda „Neli rubla liiter“ ilma et sõnad
sassi läheks. Seejärel kujuta selle lause
sisu endale piltlikult ette ja vormi teadlikult iga häälikut. Uus katse on juba
oluliselt parem, eks ole?
Tore on teada, et esinemiseks vajalikku enesekindlust saab harjutada. Ja

Aprill 2017.a.

Rahvajutud muuseumis
29. märtsil koguneti Väike-Maarja
muuseumisse, et pajatada rahvajutte.
Kokku oli võistlemas koguni 33 õpilast
– eriti tublid osalejad olid viiendikud.
Kuna tegemist oli meie valla koolide
ühise üritusega, olid kohale tulnud ka
Simuna ja Kiltsi kooli õpilased.
Konkurents
oli tugev ja kohtade jagamisel
pidi žürii (Merje
Leemets, Keiri
Tammemägi, Ilve
Tobreluts) maha
pidama nii mõnegi
sõbraliku
vaidluse.
Tore oli kuulata hästi esitatud
eakohaseid lugusid. Oli näha, et
õpilased ja õpetajad olid tublisti
ettevalmistustööd teinud, keegi polnud kohale
tulnud niisama
osalema.
Žürii hindas
esineja hääle valitsemist, loomulikkust,
emotsionaalsust, kontakti publikuga ja
loo mõtte väljatoomist ning jagas esikolmiku ja eriauhinnad järgmiselt:
5. klasside arvestuses
I Reneli Nugis (Väike-Maarja gümnaasium)
II Maria Liis Alt (Väike-Maarja gümnaasium)
III Eliise Kivistu (Kiltsi põhikool)

Eriauhinnad:
- omaloominguline lugu – Amanda
Syla (Kiltsi põhikool)
- omakogemuslik lugu – Liisi Prits
(Väike-Maarja gümnaasium)
- huvitav jutuvalik – Kailis Broberg
(Väike-Maarja gümnaasium)

7.-9. klasside arvestuses
I Katariina Pops (Väike-Maarja
gümnaasium)
II Merette Möldre (Kiltsi põhikool)
III Indrek Niinemets (Väike-Maarja
gümnaasium)
Eriauhind:
- sorav ja ilus esitus – Eliis Mätas
(Väike-Maarja gümnaasium)
Aitäh esinejatele ja juhendajatele

Rahvajuttude pajatajad ühispildil. Foto: Helina Lükk
- mõnus esitus – Karl Kasekamp
(Väike-Maarja gümnaasium)
- naeratlev esitus – Egert Nilbe
(Väike-Maarja gümnaasium)
6. klasside arvestuses
I Gerli Kaur (Väike-Maarja gümnaasium)
II Karel Nõmmiste (Simuna kool)
III Ingrid Treffner (Väike-Maarja
gümnaasium)

ning peakorraldajale, gümnaasiumi
raamatukogu juhatajale Karin Kiigele!
Jõudu lugude pajatamise traditsiooni
jätkamiseks!
Keiri Tammemägi
gümnaasiumi vilistlane

Keel, mida rääkis su ema, mida rääkisid
vanaemad ja vanaemade emad
Foto: 2 x Kadri Kopso
tasub meeles pidada, et igasuguse esiRahuliku oleku rahva ees esineminemise tähtsaim ülesanne on publikuseks saad ise luua, tekitades endale
le sõnumi edastamine. Kuulajaid-vaa„kodu“ – keha pingevaba seisundi, kuhu
tajaid mõjutab esineja juures kõik:
esinemise ajal ikka ja jälle tagasi tulla,
hääle valjus ja toon, energia, välimus,
et end rahustada. Pideva harjutamiliikumine, kehahoid. Pangem need asse tulemusel kinnistub see olek nii, et
jad siis enda ja edasiantava sõnumi
suudad sinna minna väga kiiresti, pubkasuks tööle!
likule märkamatult.
„Publik on alati hea,“ ütleb Tiina
Esmalt tuleb aga oma kehaga tuttaMälberg sisuka päeva kokkuvõtteks.
vaks saada: Jalad kindlalt maha! Kontrolli oma keha! Lõdvestu! Kukal vaKadri Kopso
baks! Ega põlved pole lukus? Ära unusProjekti „Pandivere ettevõtlikud noored“
ta hingamist! Naerata ja ütle: „Jaa!“.
partnerid on mittetulundusühing Kotli Maja,
See on vaid väike osa näpunäidetest,
mittetulundusühing Võivere Tuuleveski ja Väimida õpetaja päeva jooksul ikka ja jälle
ke-Maarja Vallavalitsus. Tegevusi rahastatakmeelde tuletas.
se EL Leader-programmist.
Väga tähtsaks peab Tiina Mälberg
seda, et me oma imekaunist emakeelt
räägiksime nii ilusti kui võimalik. Proovi öelda 999 999! Las sõber kuulab, kas
ütlesid ikka üheksakümmend, mitte öhek-

Et õpilased oleksid avatumad
Juba pikemat aega oli õpilasesindusel
meeles mõlkunud idee – korraldada
üritus, kus õpilased saaksid olla avatumad ja rääkida julgelt kaasa erinevatel
teemadel. Lõpuks tuli meie tollasel
presidendil Kenelil mõte organiseerida koolis osalev koosolek. Kuna Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesindus
on varasematel aastatel osalenud Lääne-Virumaa osaluskohvikus, siis sellest
ajendatuna mõtlesime seda ka enda
koolis teha. Teemasid valiti juhatama õpilasesinduse vanemate klasside
liikmed, kes on ise eelnevatel aastatel
maakondlikul arutelul osalenud.
8. veebruaril toimuski VMGs esmakordselt Osalev Koosolek. Õpilasi oli
kokku tulnud 5.-12. klassini umbes 70
ja päevajuht Kevin moodustas loendamise alusel kuus gruppi. Ühe tunni
jooksul arutleti kolme teema üle: „Huvitav kool“, „Tulevik maal või linnas“

ning „Koolikiusamine“. Ürituse käigus
muutusid osalejad avatumaks ning
julgesid järjest rohkem ja rohkem oma
arvamust avaldada. Õpilasesinduse
ühisel väljasõidul Pärnusse tegime me
ka üritusest ja plakatitest kokkuvõtted.
Kõige rohkem mõtteid tekkis teemal
„Huvitav kool“, kus õpilased tõid välja
meie kooli plussid ja miinused. Leiti, et
oleks aeg näiteks vahetada sünnipäevalaulu, soetada uut inventari, lahendada
kaua kestnud probleeme koolielus ja
nii edasi. Kokkuvõtteid tehes lisasime
iga puuduse juurde, kuidas oleks võimalik seda probleemi lahendada. Juba
on koolis ka praktiliselt mõned koosolekult tulnud ideed ellu viidud, näiteks paigaldatud kraanikausside juurde
lisa-seebidosaatorid.
Muidugi oli väga põnev kuulda õpilaste mõtteid ka kahel teisel teemal.
Koolikiusamisest rääkides leiti, et seda

… on öelnud oma luuleridades emakeele kohta luuletaja Kai Vasamäe.
Meie kooli 1.-4. klasside õpilastel
on traditsiooniks olnud emakeelepäevale, 14. märtsile, eelnevalt klassisisese luulevõistluse läbiviimine, et saata
parimad Väike-Maarja valla koolide
1.-4. klasside luulevõistlusele. Samuti
oleme korraldanud kauni käekirja konkursi ja tähistanud tähtsat päeva kogunemisega.
Sellel aastal oli nendele tegevustele
lisaks kõigil võimalus osaleda töötubades. Rühmad moodustasime nimekirjade järgi ja nii sai 8-9liikmelistesse gruppidesse igast klassist õpilasi, kellel tuli
koos erinevaid ülesandeid lahendada.
Päev algas saalis rühmaliikmetega tutvust sobitades ja jätkus kuues töötoas.
Ühe tähe jutte sai kirjutada õpetaja
Tiiu juhendamisel.
Regilaulutoas õpiti selgeks alguses
lausa sõnaseletust vajavaid sõnu sisalaegajalt ikka esineb ja kasulik oleks
korraldada koolitusi, et sellega alati
tulemuslikumalt tegeleda. Maa ja linna
võrdluses püüti pigem leida lahendusi,
kuidas maaelu paremaks muuta. 5. aprillil esitlesime kokkuvõtteid kogu kooli
ees. Osalevalt Koosolekult sai lisaks
õpilasesindusele ka kooli juhtkond
uusi mõtteid, mida koolis rakendada.
Loodetavasti aitas selline üritus rohkem tuua kuuldavale õpilaste häält ja
nüüd on võimalus nii meil kui ka juhtkonnal koolis midagi paremaks muuta.
Üritusel oli väga suur kasutegur meile,
sest osad ettepanekud, mis selle käigus
välja tulid, ei oleks tulnud meil endil
mõttessegi. Kindlasti plaanib õpilasesindus sarnaseid üritusi korraldada ka
edaspidi.

dav laul. Õpetaja Kaia abiga moodustati pillirühm ning kanti laul päeva lõpus
saalis ette.
Ka näitlemistoas valminud lühinäidendit saime hiljem saalis nautida.
Õpetaja Kaja ja Viive valisid ettekandjateks säravaimad tähed.
Ilusa kirjaga kirjutatud luuletused
valmisid õpetajate Helve, Liidia ja Eve
valvsa pilgu all. Neist parimad leidsid
tee näitusele koridori seinale.
Kuldvillakus tulid välja gruppide erimeelsused ja selgus, et teinekord on
muna kanast targem. Küsimuste hulgas
oli kergeid ja raskeid, aga kõik ikka seotud meie kauni keelega ning hoolikalt
õpetaja Ele-Riini ja Sireti poolt valitud.
„Milline keel on emakeel? Milline
maa on isamaa?“, küsiti õpetaja Jana
ja Egne poolt tähe kaunistamise toas.
Kai Vasamäe luuletuses sai iga õpilane
joonistada ja kaunistada ühe tähe ja nii
tähthaaval see luuletus kokku pandigi.
Iga joonistuse juures on midagi autorile olulist ja tähtsat, mis talle meie maa,
kodu ja keele juures oluline tundub.
Töötubade kokkuvõtteid ja esinemisi saime kuulata viienda tunni ajal
saalis. Selleks hetkeks olime asunud ka
pöialt hoidma neljateistkümnele õpilasele, kes esindasid meie kooli Kiltsis
toimuval luulevõistlusel. Reedesel ko-

gunemisel esinesid meile oma luuletustega Aveli Kiisk, Kert-Kristjan Kask,
Egle Vissak ja Annalisa Kesküla. Meie
pöidlahoidmisest oli kasu olnud ja valla luulevõistlusel saavutati järgnevad
kohad:
Aveli Kiisk 1. koht
Jette Kriit 2. koht
Kert-Kristjan Kask 1. koht
Laura Eenpuu 3. koht
Egle Vissak 1. koht
Angelina Alt 3. koht
Markus Jeruslanov 1. koht
Annalisa Kesküla 2. koht
Kauni käekirja konkursil osutusid
parimateks: Kadi Lehtlaan, Kaarin Veelaid, Epp Sepp, Marit Võhma, Sten-Karl
Kalvik, Eliis Vatt, Mari-Liis Kõnnu, Siim
Sikkar, Karlotte Lood, Gregor Purge,
Laura Eenpuu, Marcus-Mattias Vaher,
Karolina Alt, Angelina Alt, Aili Tammoja, Rainis Lükk, Eliise Joonas, Sandra-Maria Toomeniit, Annalisa Kesküla,
Ethel-Liis Randveer, Kati-Ly Randviir,
Joonas Lamus, Marianne Kortin, Ken
Hurt, Pilleriin Vaarik.
Egne Liivalaid
Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside maja huvijuht

Mona Seppern
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse president
Foto: Ele-Riin Vend
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Väike-Maarjas särasid laval staarijäljendajad
13. aprillil täitus seltsimaja kõikvõimalike eesti- ja välismaiste staaridega – algas Väike-Maarja gümnaasiumi
PLAYBACK.

silmapaistvaima poisi ja tüdruku.
2.-3. klasside arvestuses tuli esikohale 3.A klass oma esitusega „Unine
Kristjani kotkas“, 2. koha sai 2.A klass

3.A klass popurriiga "Unine Kristjani kotkas".
Ürituse avas õpetajate esinemine
looga „Hallelujah“. Järgnesid 17 säravat etteastet 2.-9. klassi õpilastelt – iga
klass matkis vähemalt ühte artisti või
muusikalist kollektiivi. Kuid näiteks 4.
klass oli välja pannud lausa neli esi-

„Kodulauluga“ ja 3. koha 3.B klass looga „Helista mulle mobiilile“. Vanuseklassi säravaimaks poisiks valiti Sander
Kriel ja säravaimaks tüdrukuks Hannele
Nora Künnapuu.
4.-5. klasside arvestuses sai esikoha

5.A klassi "What does the fox say".
tust, 7.A kaks ja 8. klass kolm esitust.
Tublid õhtujuhid Cristijanne Manninen ja Mikk Sikkar sidusid kogu sündmuse oma vahepaladega efektseks
show’ks.
Saal oli täis ärevil esinejaid, juhendajaid, kaasõpilasi, sõpru, pereliikmeid
ja teisi huvilisi. Playback andis õpilastele hea võimaluse esineda ja lava nau-

5.A klass looga „What does the fox say“,
2. koht läks 4. klassile looga „Spirit animal“ ning 3. koht 5.B klassile loo „Hopp
Johanna“ eest. Säravaima tüdruku tiitli
sai Maria Liis Alt ning säravaima poisi
tiitli Maksim Hamidžanov.
Publik valis 2.-5. klasside arvestuses
oma lemmikuks 5.A esituse „What does
the fox say“.

Elagu meie valla tublid laulutüdrukud!

Romet Kroll.
8.-9. klasside kategoorias valiti esikohale 8. klass looga „Grease“, nemad
võitsid ka kogu võistluse tähtsaima tiitli ehk grand prix. 2. koht läks 8. klassi
esitusele „Million Questions“ ja 3. koht
9. klassile loo „Накурила Баба Журавля“
eest. Säravaima tüdruku tiitli sai Emma
Laansalu ning säravaima poisi tiitli Richard Veelaid.
6.-9. klasside arvestuses pälvis
publiku lemmiku tiitli 9. klass looga
„Накурила Баба Журавля“.
Žüriiliige ja gümnaasiumi vilistlane Thomas Tammus tänas kaasžüriid
ja kiitis üritust, öeldes, et tänavuse
Playbacki korraldus oli suurepärane.
Eraldi tõi ta välja, et noorte esinejate
tase oli muljetavaldav, klassidel olid
välja mõeldud lahedad show’d ning
õhtujuhtide lühikesed vahepalad olid
konkreetsed ja lõbusad.
Playbacki korraldas õpilasesindus
koos huvijuhiga, peakorraldajateks olid
õpilasesinduse liikmed Eikki Eikkinen,
Marleen Marjapuu ja Ege-Ly Petermann. Video- ja helitehnikaga abistas
Richard Erich Trestip ja lavatehnikuna
toetas Klen-Marten Kool. Kõigile osalejatele, kes soovisid, tegi lavameigi ja
grimmi Gerttu Kuntro.
Eikki Eikkinen ütles korraldusest
rääkides, et 13. aprilli hommikul oli
pinge kõrgeim, sest üles oli vaja seada Playbacki lava ning väike närv püsis sees kuni ürituse alguseni. „Minu
arvates õnnestus kõik hästi ja mul on
väga hea meel, et üritust aitasid korraldada kaks toetavat abilist – Ege-Ly ja
Marleen. Suur-suur aitäh huvijuht Helinale, ilma temata poleks midagi nii
hästi õnnestunud. Omaltpoolt tänan
ka sponsoreid, tänu kellele oli meil niivõrd võimas auhinnalaud,“ sõnas Eikki.
Playbacki panustasid sponsoritena
OÜ Äntu Mõis, OÜ Ilves Transport, OÜ
Veermikuproff, Siret Kotka, Kaarli talu,
Keiri Tammemägi, Eve Tiigimäe ja Raivo Tammus.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Väike-Maarja
noored
mälumängurid
läbisid
järjekindlalt ja
edukalt LääneVirumaa koolide
mälumängu
hooaja
6. klassi "I want to break free".
6.-7. klasside arvestuses kuulus esitida, kuid tunda oli ka võistluspinget.
koht 6. klassile loo „I want to break free“
Saalis oli žürii – koosseisus Thomas
eest. 2. koha sai 7.B klass looga „I fink u
Tammus, Marju Metsman, Kirke Tobfreeky“ ning 3. koha 7.A klass looga „Vereluts, Jalmar Kolberg, Keiri Tammemäsiroosid“. Säravaimaks tüdrukuks valiti
gi – kes hindas esitusi, koostas pareBirgit Veermets ja säravaimaks poisiks
musjärjestuse ning valis iga kategooria

8. klassi "Grease". Foto: 4 x Ly Ipsberg

Väike-Maarja gümnaasiumi põhikooliastme võistkond, koosseisus
Keneli Pohlak, Richard Veelaid,
Aleksander Kopso, Katariina Pops
ja Henrik Villem Sepping, saavutas
maakonna mälumängul hooaja üldkokkuvõttes teise koha.
Gümnaasiumiastme võistkonnas
mängisid Ranno Rajaste, Aare Zilinski, Mait Suursaar, Kerdo Kivivare ja Henri Matikainen ning nende
hooaja tulemuseks oli maakonnas
11. koht.
Lääne-Virumaa koolide mälumäng toimus 2016/2017. õppeaastal Rakvere gümnaasiumis. Kokku
toimus septembrist aprillini 8 mänguvooru, mille küsimused koostasid osalevate koolide gümnaasiumiastmed.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi
spetsialist
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Virumaa Tütarlastekoor osales reedel ja
laupäeval, 7. ja 8. aprillil Leedus konkursil “Kaunas Cantat”. Võistlesid kaheksa koori Eestist, Lätist ja Leedust.
Tagasi tuldi konkursilt hõbediplomi ja
GRAND PRIX-vooru kolmanda kohaga.
Virumaa Tütarlastekooris laulavad
Väike-Maarja gümnaasiumist Keneli
Pohlak, Mona Seppern, Birgit Veermets, Brita Moorits, Gerli Kaur, Raine
Hiiemäe, Kristiina Raag, Kailis Broberg,
Liilia Kinsiveer, Nele-Liis Kallak, Kassandra Elbre ning Simuna koolist Maris
Nõmmiste ja Kelli Loorits.
Esimese päeva konkursil saavutas
Virumaa Tütarlastekoor lastekooride kategoorias hõbediplomi ning sai
ühena viiest edasipääsejast GRAND
PRIX-vooru. GRAND PRIX’l olid eriti
edukad just Eesti koorid. Virumaa Tütarlastekoor väljus GRAND PRIX’lt III
kohaga. II koha sai Üleeestiline Tütarlastekoor ja I koha Tartu Neidudekoor
Kurekell.
Virumaa Tütarlastekoori dirigendiks
oli festivalil Ly Ipsberg, klaveril saatis
Darja Roditšenko.

Õpetaja Ly kogus õpilastelt reisi tagasisidet ning Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased kirjutasid järgmist:
„Minu arust oli väga meeldiv reis.
Ma olin nii õnnelik, kui saime Grand
Prix’l III koha, aga kahju, et reis nii lühikeseks jäi.“
„Meeldisid söök, hotell, vabadus ise
otsustada, mida teha tahame, inimesed, bussijuht, konkurss, mugav buss,
peatuste asukohad.“
„Mulle meeldis reis väga, kuna see
oli huvitav ja saime palju laulda. Meie
hotell oli üliheas kohas ja linn oli väga
ilus. See reis oli üks parimaid reise üldse. Loodan, et selliseid tuleb veel ja
veel.“
Virumaa Tütarlastekoor tähistab
oma 15. sünnipäeva kontserdiga 13.
mail kell 15.00 Rakvere Gümnaasiumi
aulas. Kontsert on tasuta ja oodatud
on kõik.
Heili Nõgene
gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Foto: Erakogu

Inglise ja vene keel tõid
koolinädalasse särtsu
Väike-Maarja gümnaasiumis oli aprilli
esimene nädal tavapärase koolitöö kõrval pühendatud võõrkeeltele.
Esmaspäeval keskenduti vene keelele. Õpilastel oli võimalus mängida vene
keele tunnis lauamänge.
Teisipäeval oli fookuses inglise keel.
5.-12. klass osales Brainboxis, kus 15
sekundi jooksul nähtud pildi kohta
tuli küsimustele vastata. Samal päeval
toimus Rakvere Reaalgümnaasiumis
ka maakondlik 6. klasside inglise keele päev. Sellel aastal oli see päev pühendatud kirjanik Roald Dahlile. Päev
koosnes kahest osast – eelnevalt pidid
koolid osalema Roald Dahli teemalises
viktoriinis. Lisaks tuli ette valmistada
kuni 5 minuti pikkune lühinäidend vabalt valitud teemal. Meie õpilased esitasid “Cell Phone Zombies” (autoriks
D.M.Larson). Viktoriinis jäi meie kool
esikohta jagama. 6. klassi võistkonda
kuulusid Kuldar Kuusemäe, Markus
Masing, Erik Reinart ja Brian Vinkel.
Õpilasi juhendas Relika Maripuu.
Kolmapäev oli meie koolis vene
muinasjuttude päev. Õpilased meisterdasid lugude põhjal plakateid, millega
tervel kooliperel oli võimalik esimesel
korrusel tutvuda.
Neljapäeval toimus klassidevaheline inglise keele kuldvillak, kus proovile
pandi teadmised Ühendkuningriigist ja
Ameerika Ühendriikidest. Lisaks sellele toimus maakondlik vene keele päev
Vinni-Pajustis, kus meie õpilased saa-

vutasid VI koha. Võistkonnas olid 9.
klassist Kristel Kortin, Katariina Pops
ja Margit Basmanova. Õpilasi juhendas
Merles Laanemägi.
Tänu eesti keele õpetaja Hanna Albi
tutvustele oli reedel 10.-12. klassi õpilastel võimalik kuulata külalisesinejat
Charissa Forsythe’i USAst. Ühiselt söödi ka Ameerikas ülipopulaarset maapähklivõi-moosi saia.
Nädala tegemistesse oli kaasatud
ka köögipersonal. Kolmapäeval oli
lõunasöögiks boršisupp, reedel pakuti
inglisepärast Fish and chips’i ja Etoni
segadust.
Iga päev olid koolis ja kooli kodulehel päevaküsimused, millele said
vastata nii koolipere kui ka lapsevanemad ja teised huvilised. Terve nädala
jooksul oli õpilastel võimalus erinevate tegevuste läbi punkte teenida. 5.-7.
klasside arvestuses oli nädala parim
7.A klass ja 8.-12. klasside arvestuses
oli parim 8. klass.
Nädala tublimaid tunnustatakse
koolikogunemisel ning tulemused avalikustatakse pärast autasustamist kooli
kodulehel.
Võõrkeelte nädalat korraldasid inglise keele õpetajad Tuuli Saksa ja Relika
Maripuu ning vene keele õpetaja Merles Laanemägi.
Relika Maripuu
Väike-Maarja gümnaasiumi inglise
keele õpetaja

Meie õpilasfirmad pälvivad
tähelepanu
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasfirmad osalesid märtsi keskel koos majandusõpetuse õpetaja Anneli Kütiga
mini- ja õpilasfirmade laadal Paide
Kultuurikeskuses Kesk-Eesti infomessil
LINGID TULEVIKKU VIII ja Töömessil.
Osales 18 õpilasfirmat üle Eesti ning
jagati mitmeid auhindu.

Mona Seppern Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasfirmast Memoti pärjati
SA Järvamaa Arenduskeskuse poolt tulevikutalendi tiitliga.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist
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Meie rahvatantsijatel on
värvikas kevad
Väike-Maarja rahvatantsijatel ja tantsuõpetaja Egnel on käsil eriline kevad. Selja taga on kaks maakondlikku
eelproovi ehk ettetantsimist, mille tulemusi ehk otsust suvisele XII noorte
tantsu- ja laulupeole pääsemise kohta,

märtsis Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Lisaks rahvatantsijatele
kaasati ka teisi noori 9.-12. klassist. Simulatsioonimängu raames toimus viktoriin, mille võitis 12287 punktiga Liisa
Siirak, kes määrati seejärel Euroopa

Simulatsioonimängus osalenud. Foto: Marge Laansoo
Parlamendi presidendiks. Väike-Maarjas üheks päevaks sisseseatud Euroopa
Parlamendis töötati eelnõudega pagulaskriisi, noorte tööhõive ja e-kaubanduse teemadel. Noored võtsidki simulatsioonimängus vastu eelnõu, mis
kohustaks riiklikke ja eraasutusi 15%
ulatuses tööle võtma 19-26aastasi ja
seda riikliku toetuse abil. Vastu võeti ka
eelnõu ettevõtetele digitaalse keskkonna loomise kohta,
kus need saaksid
piiriüleselt
tegutseda. Pagulaskriisi
küsimus tekitas erinevaid
arvamusi,
kaaluti muu hulgas
intelligentsustestide
läbiviimist ja kohustuslikku keeleõpet
ning
kokkuvõttes
jäi eelnõu enamike
erapooletuse tõttu
vastu võtmata. Simulatsioonimänge
viib läbi Civitta Eesti
koostöös Euroopa
Kevadkontserdil. Foto: Ele-Riin Vend
Parlamendi Infobürooga Eestis.
Nagu sügisel selgus, valiti meie
Soovime ilusat auhinnareisi StrasC-sega rahvatantsurühma ja tantsubourgi ja loodame kõiki meie tantsijaid
õpetaja Egne saadetud kollaaž „Traditnäha XII noorte laulu- ja tantsupeo
sioonides peitub tulevik“ võidutööde
tantsumurul!
hulka ja annab neile võimaluse 2017.
a kevadel osaleda Strasbourgis EurooHeili Nõgene
pa Parlamendis Euroscola noortepGümnaasiumi avalike suhete spetrogrammis. Sissejuhatuseks maikuus
sialist
toimuvale auhinnareisile mängisid
Väike-Maarja gümnaasiumist 48 noort
on oodata maikuus. Tantsupeo ettevalmistusena andsid tantsijad märtsi lõpul kevadkontserdi ka n-ö koduväljakul
ehk gümnaasiumi peamajas.
Tantsupeole pürgivad Väike-Maarja
gümnaasiumist nelja vanusegrupi rahvatantsijad: 1.-2. klassist, 3.-4. klassist,
7.-9. klassist ja C ehk noorte segarühmad. Tantsijate juhendaja on õpetaja
Egne Liivalaid.

Reedel, 12. mail algusega kell 18.00
Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilaste
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Väike-Maarja õppekeskuses selgusid 2017. aasta
noored meistrid
28. märtsil toimusid Väike-Maarja õppekeskuses koolisisesed kutsevõistlused „Noor Meister 2017“. Võistlustulle
asusid koka, sõiduautotehniku, sõidukite pindade hooldaja/rehvitehniku,
IT-süsteemide nooremspetsialistide ja
puhastusteenindaja abilise eriala õpilased. Võistluspäev algas hommikul
kell 10.00 kutsevõistluste avamisega ja
lõppes kell 15.30 autasustamise ja ühise tordi söömisega.
Toimetamist ja sagimist jagus kogu
kooliperele. Kokkade võistlusülesandeks oli einevõileiva valmistamine.
Õpilased olid eelnevalt otsinud retseptid, teinud toiduainete tellimuse ja
võistluste päeval tuli tellitud toorainest
valmistada maitsev, kaunis ja ahvatlev
einevõileib. Kokkade kutsevõistlust
hindas väärikas kohtunikekogu, kuhu
kuulusid kohalik toitlustusettevõtja
Raul Oja, „Koolikokk 2016. aasta“ võistlustel kolmanda koha võitnud Urmas
Lindlo, Aivar Liivalaid OÜst Joosand
ja Väike-Maarja õppekeskuse kokk Aili
Vaarik.
IT-süsteemide nooremspetsialistide võistlusülesanneteks olid kiirust,
täpsust ja head mälu nõudev ülesanne
– klaviatuuri kokkupanemine, ruuteri
paigaldus, Windowsi operatsioonisüsteemi paigaldus ja seadistamine, Linuxi operatsioonisüsteemi paigaldus
ja seadistamine ja kliendi nõustamine.
IT eriala õpilaste tegemistel hoidis silma peal Väike-Maarja õppekeskuse IT
eriala lõpetanud vilistlastest koosnev
kohtunike kogu, koosseisus Arti Zirk,
Tanel Laanemägi ja Kairo Pohlak.
Auto eriala õpilased võtsid omavahel mõõtu kümnel erineval võistlusalal: vedelike tundmine, auto detailide
tundmine, vigursõit, tööriistakohvri
kokkupanek aja peale, tehniline mõõt-

Foto: Helina Lükk
mine, täpsuslaskmine lasketiirus, rehvimontaaž, veermikukontroll, elektriskeemide kokkupanek ja meeskonnatöö ülesanne. Võistlejate tegemistel
hoidsid silma peal kohtunikud Ilma
Kurris, Merle Kiigemaa, Tarmu Pajula,
Ain Kõiv, Eldur Eelmaa, Mihkel Kundla,
Janar Lükk, Leo Nirgi, Ants Rikberg, Anneli Kütt, Jaanus Raidlo.
Pika ja pingelise päeva tulemusena olid kella kolmeks selgunud Väike-Maarja õppekeskuse 2017. a noored
meistrid.
Koka eriala Väike-Maarja Õppekeskuse Noored Meistrid 2017:
I koht – Liise Põhjala
II koht – Alice Turu
III koht – Helerin Kroon
Sõiduautotehnikute eriala Väike-Maarja Õppekeskuse Noored Meistrid 2017:
I koht – Jan Forostovets
II koht – Indrek Basmanov
III koht – Hengo Kõiv
IT-süsteemide nooremspetsialisti
eriala Väike-Maarja Õppekeskuse Noored Meistrid 2017:
I koht – Gerry-Rego Lepik
II koht – Kevin Kaasiku

III koht – Airo Randmaa
Puhastusteenindaja abilise eriala
Väike-Maarja Õppekeskuse Noored
Meistrid 2017:
I koht – Anni Jagnitš
II koht – Monika Press
III koht – Einar Igo
Meie kooli lähevad 4. ja 5. mail vabariiklikule kutsevõistlusele „Noor Meister 2017“ esindama IT eriala õpilastest
Gerry-Rego Lepik ja Airo Randmaa ning
puhastusteenindajatest Einar Igo ja
Monika Press. Sõiduautotehnikutest
esindavad Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimuvatel vabariiklikel kutsevõistlustel meie kooli Jan Forostovets
ja Indrek Basmanov.
Suur aitäh kutsevõistluste sponsoritele – Stokker, OÜ Würth, Tööriistamarket – kes aitasid täita autotehnikute
auhinnalauda. Suur aitäh teile, kallid kolleegid, ilma teieta poleks need
võistlused teoks saanud. Oli väga tore,
huvitav ja meeldejääv päev Väike-Maarja õppekeskuses.
Anneli Kütt
Väike-Maarja õppekeskuse õppejuht

Järjejutt Simuna Kooli tegemistest, VI osa
13. märtsil algas maailma toitude nädal. Sel nädalal pakuti viie erineva riigi
roogasid: Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Mehhiko ja USA. Oli maitsev ja
hariv.
14. märtsil tähistasime emakeelepäeva. Kõik õpilased kirjutasid kirjandit teemal “Kui ma oleksin…“ Hiljem
olid kirjandid koridoride seintel kõigile
lugemiseks. Tublid etlejad algklassidest osalesid Kiltsis Väike-Maarja valla
koolide algklasside luuletuste võistulugemisel.
15. märtsil käisid külas Margus Vaher ja Helen Adamson, kes on võtnud
enda missiooniks võidelda koolivägivalla vastu. Muusikud kõnelesid enda
kooliajast ja sellest, et mõlemad on
kogenud kooliajal kiusamist. Nad andsid õpilastele näpunäiteid, kuidas kiusajaga toime tulla ja juhtisid tähelepanu
sellele, et tihtipeale on kiusajal endal
palju suuremad probleemid kui kiusataval. Loengu ilmestamiseks esitasid
noored muusikud laule.
18.-26. märtsil nautisid õpilased
kevadist vaheaega ja õpetajad täiendasid end erinevatel koolitustel. Kiltsi

koolis toimunud õppepäeval saime
targemaks enesekehtestamise vallas
ja Rakke koolis tegime tutvust nutikate
vidinatega.
28. märtsil külastas 9. klass Väike-Maarja õppekeskuses toimunud
üritust „Noor Meister“. Siinkohal tänusõnad Helina Lükile ja tema meeskonnale, kes meie jaoks suurepärase päevakava kokku olid pannud.
1. aprillil oli Simuna kooli parkla
siginat saginat täis. Vastloodud õpilasfirma avas kalaturu. Pakutav valik
oli väga lai – alates tavalisest „räim
tomatis“ konservist ja lõpetades akvaariumikaladega. Kohalikud elanikud
tunglesid kalalettide ees ja osteti hulgaliselt head-paremat nädalavahetuse
toidulauale. Õpilased plaanivad teenitud raha eest juurde osta kalapaate ja
lõbusõidujahi, et kevadel alustada juba
uue projektiga “Aktiivne puhkus Mällo
järvel”.
Kel sel aastal kalaturul käimata jäi,
siis järgmise aasta 1. aprillil ootame
teid taas ostma ja miks mitte ka niisama uudistama.
4. aprillil oli Simuna spordihoone

rahvast täis, lisaks oma kooli õpilastele
olid kohal ka Muuga-Laekvere kooli ja
Rakke kooli 1.-3. klasside õpilased, et
tutvuda korvpalliprojektiga “100 kooli“.
Meie õpilasfirma tiim osales Ebaveres
toimunud koolituspäeval.
6. aprillil alustas õpetajate kollektiiv meeskonnakoolitusega „Digialgus“.
Õpetajaks on Tiia Salm.
7. aprillil tähistasime loodusainete
päeva.
12.-13. aprillil sõideti kauaoodatud
Läti ekskursioonile. Kuidas reis läks
ja mida seal kuuldi-nähti, sellest juba
järgmises lehenumbris.
Kuna kevad on käes, ilmad muutuvad aina ilusamaks, õhtud valgemaks
ja lapsed tahavad ja peavadki palju
väljas viibima, panen lapsevanematele
südamele: „Usaldage oma lapsi, aga ikkagi kontrollige, kellega koos nad on ja
millega nad seal väljas tegelevad. Sest
isegi meie vaikses ja turvalises kodupaigas on ohte, mis noori varitsevad.“
Päikeselist ja turvalist kevadet!
Simuna kooli direktor
Kaja Põldmaa

KEVADKONTSERT
Väike-Maarja seltsimajas

Ootame kontserdile kõiki emasid koos perega!

Simuna kihelkonna koolide 1.-3. klasside õpilased Simuna spordihoones tutvumas korvpalliprojektiga „100 kooli“.
Foto: Triinu Pohlak
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Georg Lurich – Eesti spordikuju
taas edasi, küll samm-sammult, aga tuGeorg Lurichi mälestus.
Aprill, Georg Lurichi sünnipäevakuu,
lemuslikult. Georg Lurichi monumendi
2008. a moodustas vallavolikogu
annab taas põhjust rääkida Lurichi auskulptuurse osa loomisel otsustati võtEesti Rahvuskultuuri Fondi juurde
sambast.
ta aluseks Amandus Adamsoni poolt
Georg Lurichi allfondi eesmärgiga toe141 aastat tagasi, 22. aprillil 1876.
1903. aastal loodud skulptuur „Lurich
tada Lurichi tõekspidamiste väärtustaaastal sündis Väike-Maarjas üks oma
Champion“, mis tunnistati 1904. aastal
mist ja tema mälestuse jäädvustamist.
aja vägevaim jõumees ja maadleja,
Saint Louisi olümpiamängude kunsSamal ajal avas vallavalitsus arveldusspordi- ja karskusliikumise edendatiolümpial kuldmedali vääriliseks (akakonto toetussummade kogumiseks
ja, haritud ja intelligentne, hinnatud
deemik Amandus Adamson oli esimeGeorg Lurichi mälestussamba püstitakõnemees, üle kümne keele vallanud,
ne eesti kunstnik, kes nii kõrge autasu
miseks Väike-Maarja keskväljaku piirmale- ja klaverimängus silma paistnud,
pälvis).
konda.
esimese eestlasena filmilinale sattuArhitekt Kuno Raude ettepanekul
Lurichi mälestussamba püstitamise
nud ja juba oma eluajal rahvuslikuks
võeti ausamba skulptuurse osa ja aumõtet edendas järjekindlalt ja hoidis
legendiks muutunud Georg Lurich.
samba aluse omavaheliste proportpäevakorral ERFi Lurichi fondi haldusMöödunud aastal tähistasime koos
sioonide määramisel aluseks
gümnaasiumi ja õppekeskusega
kunstis ja arhitektuuris Giza püLurichi 140. sünniaastapäeva
ramiidide ehitamise, peamiselt
sünnipäevanädalaga, mil nädala
aga renessansi ajast kasutusel
igale päevale jätkus huvitavaid
olev kuldlõige.
ettevõtmisi. Sünnipäevanädala
Täienesid
mälestussamba
üheks tippsündmuseks oli Väipüstitamise
toetussummad,
ke-Maarja seltsimajas toimunud
töödega oli võimalik etapiti edakonverents „Lurichi fenomen“.
si minna. Otsustati ka, et mälesEttekandega „Lurich – Eesti
tussamba püstitamisega muuspordikuju“ esines konverentsil
tub kogu Väike-Maarja keskvälLurichi fondi halduskogu liige
jaku ilme – teisenevad liikumisRaul Rebane, kes tõi välja Luricsuunad ja parkimisvõimalused.
hi suure tähtsuse eeskujuna. LuKoostati konkreetne kontrich ise olümpiavõitjaks küll ei
septsioon, kuidas teemat edasi
tulnud, aga ta on tulnud olümarendada, otsiti tegijaid, võeti
piavõitjaks teiste meeste kaudu.
hinnapakkumisi, peeti läbirääTa oli Eesti spordi esimene suur
kimisi, kavandati mälestussamprofessionaal: oli nupukas, tuba suurust, väljanägemist ja
gev ja kõva töömees, edukuseni
selle paigutumist Väike-Maarja
viivad omadused just sellises
keskväljakule. Paralleelselt oli
järjekorras. Gerd Kanterile näivaja aga tegeleda ka toetuste koteks on Lurich juba lapsest peagumisega.
le tugevat mõju avaldanud, ta
Kuno Raude ja Lembit Palm
teab, et spordimees peab olema
valmistasid kavandatavas suuruhärrasmees, ei võta viina ega tee
ses vineerist ausamba kujutise,
suitsu. Ta võttis Lurichi tõekspitransportisid selle Väike-Maardamised – aususe, nutikuse ja
jasse, et testida selle sobivust ja
professionaalsuse – tõsisele järproportsioone looduses. Püüti
gimisele ja see on olnud oluline
seda erinevatesse kohtadesse
abinõu tema jõudmisel maailma
paigutades leida ausambale kõitippu. Lurichilt tänasesse päeva
Georg Lurichi ausamba ideekavand. Autorid
ge sobivam asukoht.
edasi kandunud tõekspidamised
arhitekt Kuno Raude ja skulptor Lembit Palm.
1. veebruaril 2013 kohtusid
on edu aluseks paljudele ja palvallavalitsuse esindajad, Lurichi fonkogu (Raul Rebane, Olev Liblikmann,
juski.
di halduskogu liikmed, arhitekt Kuno
Sven Kesler, Hans Kruusamägi, Avo
Raul Rebane rõhutas oma ettekanRaude, skulptor Lembit Palm ning
Part, Ilve Tobreluts).
des, et Lurich ei ole mitte ainult VäiKAMP Arhitektid OÜ esindajad Jan SkoArutleti ja kaalutleti paljude erineke-Maarja suurkuju, vaid Eesti suurkulimovski ja Peeter Loo.
vate võimaluste vahel: milline see kuju
ju ja et Lurichi ausammas ei ole mitte
Kõne all olid ausamba püstitamitäpsemalt peaks olema, kas elusuurupelgalt Väike-Maarja ja Eesti spordiliiseks seni tehtud ettevalmistustööd ja
ne või muljetavaldavalt suur, mis makumise ettevõtmine, vaid peaks olema
samba võimalik väljanägemine, asend,
terjalist, millise väljanägemisega ja kus
kogu Eesti ettevõtmine. Seetõttu kutmõõtmed. Kokkusaamisel oli mälestäpsemalt paiknema, kas keskväljakul
sus Raul Rebane üles jõudma Lurichi
tussamba vähendatud kujutis – maavõi mõnes teises sobivas kohas, jne.
ausamba püstitamisega valmis Eesti
kera, maadlusmatt ja ka Lurichi kuju
Küsimusi oli palju ja lahendustee leidVabariigi 100. sünnipäeva aasta 22.
– reaalselt juba olemas ja kõigil silme
miseks kulus omajagu aega.
aprilliks, et kinkida meie riigile Eesti
ees. Selle pakkusid välja idee autorid
2011. aastasse mahtus kaks olulist
spordikuju. 22. aprillist võiks kujuneda
arhitekt Kuno Raude ja skulptor Lembit
sündmust. Suvel külastas Väike-MaarEesti spordi päev, päev, kus igal aastal
Palm. Kuju mõjus väga suursugusena.
jat siinkandis sündinud ning maailmaarutada Eesti spordi asja ja kujundada
Koosolekul osalejad leidsid, et väärt
kuulsaks saanud sumomaadleja Kaido
spordile suundumusi.
mehe ausad teod nõuavad ausaid ja
Höövelson – Baruto, kes oli igati valmis
Vallavalitsus on asunud konverentväärikaid materjale – skulptuuri materLurichi mälestussamba püstitamisele
sil kõlama jäänud mõtet teostama.
jaliks peaks olema pronksivalu, maaoma õla alla panema. Koos kahe teise
Peagi on algamas tööd Väike-Maarja
keral aga graniit. Sümboolse maadlustuntuma ja võimsama Eesti sportlase
keskväljaku ümberkujundamiseks. Etmati pealmised plaadid peaks samuti
Gerd Kanteri ja Martin Padariga tõmtevõtluse Arendamise Sihtasutus toeolema graniidist.
basid nad tähelepanu Tallinna tänavail,
tab Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi
2014. aastal modelleeris skulptor
tegid ühise pildi Reaalgümnaasiumi
väljaarendamise projekti 935 000 euroLembit Palm Lurichi kuju, Tartu firma
juures asuva Georg Lurichi bareljeefi
ga. Tööde käigus luuakse keskväljakul
AS Tormis Disain valas selle pronkjuures ja käisid Lurichi mälestussamba
eeldused Lurichi ausamba püstitamisi. Pronksist Lurichi kuju saabus Väiteemat tutvustamas kultuuriministeeseks.
ke-Maarjasse 2014. aasta detsembrikuu
riumis.
lõpus ja on sellest ajast alates lõpliku
2011. aasta lõpuks valmis spordiajaMeenutuseks tegevuskilde ideest
eksponeerimise ootel.
kirjanik Paavo Kivisel suursugune LuricLurichi ausambani
Esialgu oli plaanis mälestussamhi elulooraamat, milles kajastub taas,
Mälestussamba püstitamise mõte
mas avada 22. aprillil 2016, Georg Luet Lurich ei olnud mitte ainult sportlahakkas Väike-Maarjas liikuma Georg
richi 140. sünniaastapäeval. Selleks
ne, vaid tegelikult meie rahvuskultuuri
Lurichi 125. sünniaastapäeva aegu, kui
ajaks aga ausammast püstitada ei õnüks olulisemaid alustalasid. Georg LuVäike-Maarja raamatukogus toimunud
nestunud.
rich oli maailmas kõige laiemalt tunkonverentsil tuletati taas põhjalikumalt
22. aprill 2018 on kirjas Eesti Vatud eestlane. Teda austati maailma eri
meelde Lurichi elukäiku ja tema isikubariigi 100. aastapäeva sündmuste
paigus mitte ainult kui supermaadlejat
ga seotud saavutusi ning arutleti tema
kalendris kui Georg Lurichi ausamja -tõstjat, vaid ka kui erakordselt vällaialdase ja muljetavaldava teenetepaba avamise päev. Loodame, et seejapaistvat isiksust, sporditeoreetikut,
gasi teemal. Tõdeti, et Lurich väärib
kord õnnestub plaan teoks teha ja
ettevõtjat, moralisti, publitsisti, polügmonumenti ja seda just oma sünnikolegendaarne Georg Lurich jõuab
lotti, keha ilu etaloni ja suurt artisti. Tähas Väike-Maarjas.
sümboolselt Väike-Maarjasse tagasi,
nutäheks selle erakordselt õnnestunud
Georg Lurichi 130. sünniaastapäeva
auväärsele kohale oma sünnipaiga
raamatu väljaandmise eest nimetas
2006. aastal tähistati suurejooneliselt
südames.
vallavolikogu Paavo Kivise Väike-Maarja kindla plaaniga teadvustada laieja valla aasta tegijaks 2011.
malt Lurichi olulisust ühiskonnas ning
Ilve Tobreluts
2012. aastal astuti vallavanem Indpüüda mõista tema fenomeni. Süvenes
rek Kesküla ja Lurichi fondi halduskosoov põlistada juba oma eluajal Eesgu eestvedamisel mälestussamba rajal
ti rahvuslikuks legendiks muutunud

Kes ikka oma last kiidab,
kui mitte ise…
Suur kevad on juba ammu käes ja on paras aeg teha tagasivaade autospordi talvisele hooajale. Joonas Palmisto (vanus13) on tegelenud autospordiga alates 8.
eluaastast, selle keskel elanud aga terve elu.
Meie talved on viimasel ajal üsna kehvapoolsed olnud, seega on talvised autospordiüritused väga tihedas graafikus. Igal nädalavahetusel ikka vähemalt üks
võistlus, kui aga juhtub “PUNASE PUUKUURIGA” (Joonase võistlusauto) midagi,
on isa Jaagul palju magamata öid, et auto jälle järgmine nädalavahetus sõidaks.
Sellel hooajal võttis Joonas osa Piiroja karikasarjast, kus hetkel 2. kohal, Simuna
võistlustest, Sõmeru valla lahtistest meistrivõistlustest ja Eesti karikavõistlustest
jäärajasõidus. Joonas osales kaheksal võistlusel, tõi koju neli esikohta ja ühe teise
koha. Märkimisväärne on Eesti karikavõistluste karikasari, kus Joonas osales sellel
aastal esmakordselt, saavutades 6. koha ja teise koha, olles kahe etapi kokkuvõttes
teisel kohal. Etappe oli küll plaanis neli, aga Eesti talv lubas korraldada ainult kaks.
Joonas tegeleb spordialaga, mis pole eriti laialt levinud ja seega ei kajastata ka
tulemusi eriti, nii et kes ikka oma last kiidab kui mitte oma ema. Siinkohal tahan
kiita kõiki lapsi, kes tegelevad sellise spordi- või huvialaga, millest eriti ei teata.
Julgustan lapsevanemaid, õpetajaid.... kiitma ja toetama tublisid lapsi.
Hooaja kokkuvõttes tahan tänada perekond Palmisto poolt Väino Haibat, kes
on lubanud igal võimalusel Joonasel Simuna rajal trenni teha. Oskused tulevad ju
tänu treeningule ja treenimisvõimalused on ilma Simuna rajata suhteliselt nullilähedased.
Tänan Joonase suurt fänni Karli, kes on olnud Joonasele raja ääres kaasa elamas iga ilmaga ja olenemata kellaajast. Tänan kõiki, kes on aidanud kaasa sellele,
et Joonas saaks tegeleda südamelähedase hobiga. AITÄH!
Jaana Palmisto

Joonas Palmisto võistlemas Simuna rajal. Foto: Klaarika Salus
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Suusaklubi: hooaeg lõppes
ja uus on kohe algamas
banki ja Hawaii Expressi noorte suusasarjas. Lisaks käisime mitmetel üheetapilistel võistlustel. Kõige meeldejäävamaks võib ilmselt lugeda Lemeks
Grupp noorte MK võistlust, mis toimus
Otepää MK etapiga samal ajal. Hommikul toimusid tippude sprindi eelsõidud
ning pärast seda lasti rajale N/M11-14
vanuseklassi võistlejad. Võistluse tegi
huvitavaks asjaolu, et võistlema pääsesid vaid Swedbanki sarja kokkuvõtte esimesed seitse sportlast. Meil oli
neid lausa kolm, mis on meie väikese
klubi kohta juba päris hea saavutus. Ka
see võistlus läks meie jaoks väga edukalt. N11 vanuseklassis saavutas Mairit Kaarjärv 3. koha, N12 vanuseklassi
võit kuulus Getrin Raudsepale ning 5.
koht Eliise Kivistule. Lisaks said tüdrukud sellest sõidust kindlasti väga hea
emotsionaalse kogemuse ning teadmise, mis tunne on sõita nii suure rahvahulga kaasaelamisel.
Suure „motivatsioonilaengu“ andis
nii tüdrukutele kui ka treenerile Eesti
noorte meistrivõistluste teatesõit, kus
Ebavere suusaklubi tüdrukud, võisteldes N14 vanuseklassis (ehk endast
mitu aastat vanematega), saavutasid
13 võistkonna seas tubli 7. koha.
Hooajale panime punkti 25. märtsil
Otepääl toimunud Swedbanki
noorte
suusasarja viimasel,
viiendal etapil,
kus olid kavas
pikad klassikadistantsid. Oli
näha, et lapsed
on pikast hooajast
väsinud
ning seda kajastasid ka tulemused, kuid sarja
kokkuvõttes ei
ole tulemused
sugugi halvad.
N11
vanuseklassis oli Mairit
Kaarjärv kokkuvõttes 6., KaroliGetrin Raudsepp tuli Otepääl Lemeks Grupp noorte MK
na Kull 12. ning
võistlusel N12 vanuseklassis esikohale. Foto: Erakogu
Mirtel Laht, kes
osales selles sarjas esimest aastat, saaVahetult enne hooaja algust, okvutas 81 osaleja hulgas 45. koha. N12
toobri lõpus, käisime esmakordselt vavanuseklassis saavutas Getrin Raudnemate lastega Soomes, Helsingist 300
sepp 3. koha (kusjuures sarja võidust
km kaugusel asuvas Leppävirtas Vesijäi puudu vaid 1 punkt) ning Eliise Kileppise spordikompleksi suusatunnelis
vistu oli 7. Jääme selle aasta tulemuskilomeetreid kogumas. Trenni tegime
tega rahule ning arvestades seda, et
kaks korda päevas ning õhtud veetsime
meie N11 vanuseklassi sõitjad võitlesid
ujulas veemõnusid nautides. Eestisse
sellel hooajal endast aasta vanematetagasi jõudes olidki jäänud vaid loetud
ga, siis ootame huviga, mida tüdrukud
nädalad esimese võistluseni.
järgmisel aastal korda saata suudavad.
Esimeseks võistlusstardiks oli sellel
Lisaks on rõõm tõdeda, et kõik
aastal Swedbanki ja Hawaii Expressi
meie sportlased, ka kõige nooremad
noorte suusasarja I etapp Pannjärvel,
ning uued tulijad, osalesid selle talve
kus osalesime nelja sportlasega. Hoojooksul vähemalt ühel suusavõistlusel
aega alustasime üsnagi edukalt – kõik
ning loodame, et sellest tekkis soov ka
meie sportlased olid kümne parema
järgmistel aastatel end proovile panseas. N11 vanuseklassis jäi Mairit Kaarna. Praegu võtame veidi vabamalt ning
järv napilt medalita ehk saavutas 6.
teeme kergemaid trenne, et hooajast
koha (Swedbanki sarjas autasustatakkorralikult välja puhata. Varsti alustase 1.-5. kohta medaliga) ning Karolina
me juba tõsisemate treeningutega ning
Kull oli 10. N12 vanuseklassis oli Getrin
suve jooksul on plaanis korraldada ka
Raudsepp Ebavere suusaklubi parimamitu treeninglaagrit.
na 2. ja Eliise Kivistu jäi sarnaselt MaiOotame ka praegu uusi huvilisi
ritile esimesena medalita.
treeningutele. Suvi on just õige aeg
Pärast jõule suundusime jälle Jõulualustamiseks, kuna siis on sügiseks
mäele laagrisse. Seekord kestis laager
juba põhi all ning suuskadele minna
viis päeva ning kuigi looduslikku lund
on palju kergem. Hetkel toimuvad treeei olnud, siis 1,8 km pikkusel kunstluningud esmaspäeval, kolmapäeval ja
meringil saime väga edukalt treeninreedel. Täpse ja ajakohase info treeningud läbi viidud. Meie rõõmuks toimus
gute kohta leiab meie Facebook’i lehelt
ka järgmine Hawaii Expressi ja Swed(Ebavere Suusaklubi) ning muidugi ka
banki noorte suusasarja etapp Jõulutreener Maris Kaarjärvele helistades
mäel, mis oli meile juba peaaegu, et
(+372 528 1769). Näeme trennis!
kodurajaks saanud.
Talve jooksul osalesimegi põhiliselt
Maris Kaarjärv
neljas sarjas – Ambla suusasarjas, kosuusatreener
dus Ebaveres toimuval seriaalivabal
õhtul, Tamsalu suusatalvel ning SwedSelleks aastaks on suusatajate hooaeg
läbi saanud ning ettevalmistused järgmiseks aastaks juba käivad.
Selle hooaja ettevalmistust alustasime juunis, kui veetsime nädala Swedbanki noorte suusalaagris. Seal sai
koos omaealistega veedetud tore nädal
sportides.
Klubi suvine treeninglaager toimus
augusti teisel nädalal. Laagri asukohaks valisime juba varasemalt tuttavaks saanud Pärnumaal asuva Jõulumäe tervisekeskuse, kus tegelesime
erinevate sportlike tegevustega: jooksime, rullsuusatasime, mängisime palli,
käisime ujumas ning tegime erinevaid
üldkehalisi harjutusi. Peale laagri toimusid suve jooksul mitmekesised treeningud nii Rakkes, Ebaveres, Koerus
kui ka Äntu matkarajal.
Alates septembrist alustasime treeninguid jälle tavapärastel õhtustel kellaaegadel Ebaveres või vihmase ilma
korral Väike-Maarja spordihoones.
Algas viimane ettevalmistav periood
suusahooajaks. Osalesime ka Ambla
suusaklubi korraldataval suusatajate
seeriajooksu etappidel, mida võtsime
kui head treeningut. Siiski saavutasid
mitmed meie õpilased kokkuvõttes auhinnalisi kohti.
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Maadlusuudiseid
11. veebruaril osalesime Jõgeval Eesti
meistrivõistlustel sumos.
Tulemused:
8aastased:
7. koht – Robin-Mathias Engaste
10aastased:
1. koht – Virgo Raja
3. koht ja absoluutkaalus 2. koht –
Anu-Liis Raudsepp
3. koht – Henri Eenpuu
3. koht – Astor Argos
5. koht – Alex
Nester
12aastased:
1. koht – AnuLiis Raudsepp
2. koht – Aivar
Ellam
Naised:
4. koht – Käroly
Seemann
5. koht – Jonete
Visnapuu
9.
koht
–
Eva-Maria Raudsepp
Mehed:
1. koht – Andris
Pent
3. koht – Rauno
Kuusemets

8. koht – Siim Argos
8. koht – Kristjan Jaago
18. märtsil osalesime Viljandis toimunud Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses kadettidele.
Poisid maadlesid südikalt ja saavutasid järgmised kohad:
1. koht – Remo Ojaste
2. koht – Andris Pent
9. koht – Mikk Sikkar

heline sumovõistlus West-Viru Open.
Meie klubi esindas nendel võistlustel
Rauno Kuusemets, kes saavutas tubli
3. koha.

1. ja 2. aprillil toimus Saku Suurhallis Estonian Wrest Festi noorteturniir Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus.
Maadlejad olid Eestisse sõitnud
Ameerikast, Kanadast, Norrast, Taanist,
Lätist,
Leedust,
Poolast, Rootsist,
Soomest,
Tšehhist, Slovakkiast,
Ungarist,
Iisraelist, Saksamaalt,
Prantsusmaalt,
Šveitsist, Belgiast,
Hollandist, Inglismaalt,
Kreekast,
Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast,
Gruusiast, Armeeniast ja Tuneesiast.
Osavõtjaid
kokku ligi 2000
noormaadlejat.
Laupäeval võisteldi Kreeka-Rooma
maadluses, pühapäeval naiste- ja
Treener Lembit Kalter ja noormaadlejad
vabamaadluses.
12. veebruaril
Tallinnas vabamaadlusvõistluse Nublust Nabiks 2. etapil.
Osalesid
ka
osalesime Viljanmeie maadlusklubi tublimad maadleMeeskondlikult olime 20 võistkonna
dis toimunud laste karikavõistlustel
jad. Kõige paremini läks noorukesel
seas seitsmendad.
vabamaadluses. Seekordne võistlus
maadluspoisil Virgo Rajal, kes maadoli rahvusvaheline, meie paremikule
les end tihedas rahvusvahelises kon25. märtsil osalesime Luunjas toipakkusid konkurentsi Venemaa ja Läti
kurentsis Kreeka-Rooma maadluses
munud J. Jaago 40. mälestusvõistlustel
noormaadlejad.
oma vanuseklassis (kuni 29 kg) kuldKreeka-Rooma maadluses. Võistlus oli
Tulemused:
medalile ja vabamaadluses pronksväga pidulik ja hästi organiseeritud.
2. koht – Virgo Raja
medalile. Palju õnne!
Parimaid ootasid toredad auhinnad ja
2. koht – Anu-Liis Raudsepp
Meie noormaadleja Virgo Raja
medalid.
4. koht – Sander Kriel
tegi omaette maadlusajalugu. Ta oli
Saavutasime järgnevad kohad:
8. koht – Astor Argos
kolmandat aastat järjest sellel suur17. koht – Robin -Mathias Engaste
võistlusel pjedestaalil ja on mõlemas
17. koht – Henri Eenpuu
maadlusliigis mahtunud ka viie parema
20. koht – Kaarel Moorits
sekka. Samuti tuleb ära märkida meie
noore Tamsalu maadlusneiu Anu-Liis
25. veebruaril võistles Väike-MaarRaudsepa südikat maadlust. Kolm
ja RSK klubi liige, Audenteses õppiv
kuud pühendunud maadlustrenni ja taAndris Pent Panevezyses rahvusvahesuks 3. koht sellisel tugeval võistlusel
lisel kreeka-rooma maadlusturniiril.
on kahtlemata tubli saavutus.
Osales 89 võistlejat Eestist, Lätist, LeeVäike-Maarja noormaadlejate tuledust ja Poolast.
mused:
Andris saavutas tugevas konkurentKreeka-Rooma maadlus:
sis 1. koha
1. koht – Virgo Raja
10. koht – Andris Pent
25.veebruaril osalesime Valga lah13. koht – Mikk Sikkar
tistel meistrivõistlustel kreeka-rooma
19. koht – Kristjan Jaago
maadluses. Kokku osales 140 maadle21. koht – Joel Henry Visnapuu
jat, konkurentsi pakkusid ka Läti noor23. koht – Remo Ojaste
maadlejad.
Vaba- ja naistemaadlus:
Tulemused:
3. koht – Virgo Raja
1. koht – Virgo Raja
3. koht – Anu-Liis Raudsepp
1. koht – Jonete Visnapuu
8. koht – Remo Ojaste
2. koht – Joel HenryVisnapuu
9. koht – Jonete Visnapuu
2. koht – Mikk Sikkar
3. koht – Remo Ojaste
8. aprillil osalesime Vinnis toimu3. koht – Romet Kask
nud Maiasmoka turniiril sumos.
Meeskondlikult olime kadettide vaSaavutasime järgmised kohad:
nuserühmas 20 meeskonna seas nel1. koht – Virgo Raja
Pilk Virgo Raja maadlustrikoo
jandad.
1. koht – Joel Visnapuu
seljale. Foto: 2 x Erakogu
1. koht, 1. koht ja 3. koht – Romel
1. koht – Virgo Raja
26. veebruaril osalesime Tallinnas
Seemann
1. koht – Andris Pent
Korrus 3-s toimunud vabamaadlus1. koht – Anu-Liis Raudsepp
3. koht – Kristjan Jaago
võistlusel Nublust Nabiks 2. etapil.
1. koht, 1. koht ja 2. koht – Jonete
4. koht – Mikk Sikkar
Seekord olid võistlustules ka meie alVisnapuu
7. koht – Sander Kriel
gajad noormaadlejad. Kogusime oskusi
1. koht, 1. koht – Käroly Seemann
Maakondade arvestuses tuli Lääja saime jälle natuke targemaks.
2. koht ja 1. koht – Romet Kask
ne-Virumaa 3. kohale
Tulemused:
2. koht – Kristjan Jaago
1. koht – Virgo Raja
3. koht ja 2. koht – Eva-Maria Raud25. märtsil osalesime vabamaad2. koht – Romel Seemann
sepp
lusvõistluse Nublust Nabiks 3.etapil
2. koht – Anu-Liis Raudsepp
Võistkondlikult saavutasime 1.
Põlvas.
2. koht – Maarja-Liis Nirgi
koha. Auhindu andis üle Jaapani SuurSaavutasime järgnevad kohad:
2. koht – Jonete Visnapuu
saatkonna kultuuriatašee Eestis Hideo
2. koht – Romel Seemann
3. koht – Joel Henry Visnapuu
Shinozuka.
2. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Andris Ellam
2. koht – Anu-Liis Raudsepp
3. koht – Romet Kask
Lembit Kalter
3. koht – Remo Ojaste
3. koht – Remo Ojaste
maadlustreener
4. koht – Eva-Maria Raudsepp
3. koht – Eva-Maria Raudsepp
7. koht – Romet Kask
5. koht – Henri Eenpuu
11. koht – Joel Visnapuu
5. koht – Aivar Ellam
6. koht – Kaarel Moorits
26. märtsil toimus Vinnis rahvusva7. koht – Sander Kriel
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Valla meistrivõistlused
LASKMINE

II etapp, püstolivõistlus, 6. ja 13.
veebruaril õppekeskuse lasketiirus
Tulemused:
Mehed (sündinud 1997 ja varem):
1. Jaanus Mätas, 20 p; 2. Toomas
Puust, 18 p; 3. Olev Vinkel, 17 p; 4. Andres Tomingas, 16 p; 5. Vitali Tšakirov, 15
p; 6. Kalle Adrat, 14 p; 7. Andrus Soidla,
13 p; 8. Eerek Preisfreund, 12 p; 9. Indrek Kesküla, 11 p; 10. Aimar Türbsal, 10
p; 11. Kert Jurtom, 9 p

Tüdrukud (sündinud 1998-2000):
1. Õnne-Liisi Viidas, 40 p; 2. Maris
Praats, 36 p; 3. Carolin Mäeltsemees,
34 p
Poisid (sündinud 1998-2000):
1. Siim Hiielaid, 20 p; 2. Rait Soomer, 18 p
Poisid (sündinud 2001 ja hiljem):
1. Mattias Preisfreund, 40 p
Parimad etappide kokkuvõttes:
Mehed (sündinud 1997 ja varem):
1. Jaanus Mätas, 60 p; 2. Toomas

Lauatennisistid Triigi spordihoones pärast III etappi.
Naised (sündinud 1997 ja varem):
1. Hanna-Eliise Lepp, 20 p; 2. Geidi
Kruusmann, 18 p; 3. Liivika Harjo, 17 p;
4. Eha Valdna, 16 p; 5. Ene Laev, 15 p
Tüdrukud (sündinud 1998-2000):
1. Õnne-Liisi Viidas, 20 p; 2. Carolin
Mäeltsemees, 18 p; 3. Maris Praats, 17
p
Poisid (sündinud 1998-2000):
1. Indrek Niinemets, 20 p
Tüdrukud (sündinud 2001 ja hiljem): 1. Katri-Miili Järvesaar, 20 p
Poisid (sündinud 2001 ja hiljem):
1. Karl Siimer, 20 p; 2. Aare Luhaäär,
18 p; 3. Mattias Preisfreund, 17 p

Puust, 52 p; 3. Indrek Kesküla, 46 p; 4.
Eerek Preisfreund 46 p; 5. Andrus Soidla, 37 p; 6. Aimar Türbsal, 37 p; 7. Kalle
Adrat, 34 p
Naised (sündinud 1997 ja varem):
1. Geidi Kruusmann, 60 p; 2. Eha
Valdna, 54 p; 3. Ene Laev, 32 p
Tüdrukud (sündinud 1998-2000):
1. Õnne-Liisi Viidas, 60 p; 2. Carolin
Mäeltsemees, 54 p; 3. Maris Praats, 53
p
Poisid (sündinud 1998-2000):
1. Indrek Niinemets, 40 p
Poisid (sündinud 2001 ja hiljem):
1. Mattias Preisfreund, 57 p; 2. Karl
Siimer, 40 p

1998-2000 sündinud tüdrukud laskmisvõistluse autasustamisel.
Foto: 2 x Erakogu
III etapp, laskmine püsti asendis,10. aprillil õppekeskuse lasketiirus
Tulemused:
Mehed (sündinud 1997 ja varem):
1. Jaanus Mätas, 40 p; 2. Jaanus
Raidlo, 36 p; 3. Toomas Puust, 34 p; 4.
Eerek Preisfreund, 32 p; 5. Riho Meisner, 30 p; 6. Mati Õnnemäe, 28 p; 7.
Indrek Kesküla, 26 p; 8. Aimar Türbsal,
24 p; 9. Andrus Soida, 22 p; 10. Kalle
Adrat, 20 p
Naised (sündinud 1997 ja varem):
1. Geidi Kruusmann, 40 p; 2. Eha
Valdna, 36 p; 3. Siret Vinkel, 34 p

SULGPALL

III etapp, 15. veebruaril Väike-Maarja spordihoones
Tulemused:
Mehed: 1. Indrek Kesküla, 20 p; 2.
Taras Sevtšenko, 18 p; 3. Joel Piirsoo,
16 p; 4. Raul Nikolajev, 15 p; 5. Eerek
Preisfreund, 14 p; 6. Tarmo Rebane,
13 p; 7. Väino Stoltsen, 12 p; 8. Hanno
Traks, 11 p; 9. Edgar Tammus, 9 p; 10.
Aivar Põldma, 7 p; 11. Jaanus Mätas, 6
p; 12. Peeter Ilves, 5 p; 13. Tõnis Kull,
3p

Naised: 1. Jane Kool, 20 p; 2. Ester
Šalk, 18 p
Noored: 1. Mattias Preisfreund,
20 p; 2. Romet Kask, 18 p; 3. Aivar Ellam, 16 p; 4. Mikk Kivivare, 15 p; 5.
Taaniel Preisfreund, 14 p; 6. Miikael
Preisfreund, 13
Paremusjärjestus kahe parema
etapi kokkuvõttes:
Mehed: 1. Indrek Kesküla, 40 p; 2.
Eero Unt, 36 p; 3. Raul Nikolajev, 30
p; 4. Eerek Preisfreund, 29 p; 5. Väino
Stoltsen, 27 p; 6. Tarmo Rebane, 25 p; 7. Edgar Tammus, 22 p; 8. Hanno Traks,
21 p; 9. Riivo Lukmann, 18
p; 10. Taras Sevtšenko, 18 p;
11. Mihkel Niinemets, 16 p;
12. Aivar Põldma, 16 p; 13.
Priit Raidmaa, 16 p; 14. Joel
Piirsoo, 16 p; 15. Tõnis Kull,
12 p; 16. Romet Uudeküll, 11
p; 17. Peeter Ilves, 11 p; 18.
Kalle Adrat, 10 p; 19. Eero
Haiba, 9 p; 20. Jaanus Mätas, 6 p
Naised: 1. Jane Kool, 40
p; 2. Geidi Kruusmann, 36
p; 3. Marju Metsman, 32 p;
4. Marge Loo, 15 p; 5. Ester
Šalk, 18 p
Noored (2000 ja hiljem
sündinud):
1. Mattias Preisfreund,
40 p; 2. Romet Kask, 36 p;
3. Aivar Ellam, 32 p; 4. Mikk
Kivivare, 30 p; 5. Taaniel
Preisfreund, 29 p; 6. Timo
Tiimus, 27 p; 7. Miikael
Preisfreund, 26 p

SUUSATAMINE
16.-17. veebruaril Ebavere tervisespordikeskuses. Distantsid: naised 2 km,
mehed 3 km, noored 1,5 km
Tulemused:
Naisveteranid (1982 ja varem sündinud): 1. Maris Kaarjärv, 0.06.41; 2.
Geidi Kruusmann, 0.07.10; 3. Anneli
Kütt, 0.09.13
Meesveteranid (1972 ja varem sündinud): 1. Ants Einsalu, 0.10.21; 2. Kalle
Adrat, 0.11.06; 3. Jaanus Toiger, 0.11.21
Mehed (1973 ja hiljem sündinud):
1. Andero Põllu, 0.10.46; 2. Rivo Täheste, 0.11.55; 3. Marko Õmmik, 0.12.30
U-10 Tüdrukud (sündinud 20072008): 1. Karolina Alt, 0.05.36; 2. Angelina Alt, 0.06.08; 3. Eva-Angelica Kaldaru,
0.07.29; 4. Jane Sumre, 0.07.32; 5. Karlotte Lood, 0.10.22; 6. Elisabeth Ervald,
0.10.51; 7. Mari-Liis Kõnnu, 0.12.25
U-10 Poisid (sündinud 2007-2008):
1. Rainis Lükk, 0.07.30; 2. Oskar Vainult, 0.08.45; 3. Thristo Paju, 0.09.51; 4.
Andreas Rotka, 0.10.09; 5. Artur Part,
0.10.19; 6. Carlos Pitkja, 0.11.49; 7. Taaniel Preisfreund, 0.11.53; 8. Reno Kungla, 0.12.28; 9. Sander Kriel, 0.12.35
U-12 Tüdrukud (sündinud 20052006): 1. Getrin Raudsepp, 0.04.57; 2.
Eliise Kivistu, 0.05.49; 3. Nele Sumre,
0.07.14; 4. Kati-Ly Randviir, 0.10.01; 5.
Ethel Liis Randveer, 0.10.19; 6. Hannele Nora Künnapuu, 0.10.21; 7. Mairit
Müürsalu, 0.10.44
U-12 Poisid (sündinud 2005-2006):
1. Karl Kasekamp, 0.06.29; 2. Thristan Paju, 0.06.57; 3. Tanel Peramets,
0.07.01; 4. Riko Remi Mitt, 0.07.02;
5. Ken Hurt, 0.08.26; 6. Astor Argos,
0.08.41; 7. Hugo Hurt, 0.09.02; 8. Mihkel
Ilves, 0.09.16; 9. Pärt Pärtel Kruusamägi, 0.09.23; 10. Kristo Prinken, 0.11.28;
11. Indrek Tomingas, 0.14.37
U-14 Tüdrukud (sündinud 20032004): 1. Birgit Toming, 0.06.50; 2. Kristiina Raag, 0.07.11; 3. Liisi Prits, 0.07.28;
4. Laura Kõiv, 0.07.37; 5. Brita Moorits,
0.08.07; 6. Evelin Kortin, 0.08.23; 7.
Äshly Veedler, 0.09.22; 8. Külli Tark,
0.09.38; 9. Kelli Laansalu, 0.09.48; 10.
Kerli-Karmela Savolainen, 0.10.09; 11.
Marili Kiisk, 0.10.27

U-14 Poisid (sündinud 2003-2004):
1. Erik Reinart, 0.05.37; 2. Markus Masing, 0.06.09; 3. Robin Põdra, 0.06.16;
4. Reno Kiisküla, 0.06.23; 5. Romet
Kask, 0.06.25; 6. Oliver Tein, 0.06.27; 7.
Joosep Eesmäe, 0.07.43; 8. Mikk Kivivare, 0.08.13
U-16 Tüdrukud (sündinud 20012002): 1. Merette Möldre, 0.06.03; 2.
Eliis Mätas, 0.06.44; 3. Karin Klauks,
0.07.57
U-16 Poisid (sündinud 2001-2002):
1. Mattias Preisfreund, 0.05.46; 2. Reeno-Aksel Aava, 0.06.00; 3. Richard Veelaid, 0.06.48; 4. Pert-Erik Purge, 0.07.27;
5. Karl Siimer. 0.07.45
U-18 Tüdrukud (sündinud 19992000): 1. Jete Hendrika Lood, 0.04.46;
2. Victoria Mitt, 0.06.31; 3. Õnne-Liisi
Viidas, 0.07.32
U-18 Poisid (sündinud 1999-2000):
1. Ander Talu, 0.04.33; 2. Robert Põldmaa, 0.05.35

MÄLUMÄNG

V voor, 27. veebruaril Väike-Maarja muuseumis
Tulemused: 1. Väike-Maarja, 34 p; 2.
E2D, 28 p; 3. Jane, 16 p; 4. ARM, 13 p;
5. AUR, 5 p
VI voor, 27. märtsil Väike-Maarja
muuseumis. Küsimused koostas võistkond AUR.
Tulemused:

13

1. Väike-Maarja – Ivar Lass, Jüri Vilimaa, Roomet Sepping, 34 p
2. LX – Aivar Liivalaid, Valdis Oja,
28 p
3. Jane – Indrek Aksel, Jane Kool,
Raul Joosing, 27 p
4. E2D – Edgar Tammus, Rein Tammus, Heili Nõgene, 23 p

LAUATENNIS

III etapp, 13. märtsil Triigi spordihoones
Tulemused:
Mehed: 1. Väino Stoltsen, 20 p; 2.
Maksim Bidzilja, 18 p; 3. Tarmo Rebane,
16 p; 4. Raul Oja, 15 p; 5. Margo Kivivare, 14 p; 6. Eerek Preisfreund, 13 p
Noored: 1. Mattias Preisfreund, 20
p; 2. Taaniel Preisfreund, 18 p; 3. Miikael Preisfreund, 16 p
Paremusjärjestus kahe parema
etapi kokkuvõttes:
Mehed: 1. Väino Stoltsen, 40 p; 2.
Tarmo Rebane, 36 p; 3. Maksim Bidzilja,
34 p; 4. Henry Kaevu, 34 p; 5. Raul Oja,
30 p; 6. Margo Kivivare, 28 p; 7. Eerek
Preisfreund, 27 p
Naised: 1. Inna Maršalova, 40 p; 2.
Anne Hallik, 18 p
Noored: 1. Mattias Preisfreund, 40
p; 2. Taaniel Preisfreund, 36 p; 3. Miikael Preisfreund, 32 p

Võistlussarja TV 10 Olümpiastarti
III etapp toimus Võrus
1. aprillil jätkus TV 10 Olümpiastarti III
etapiga Võru spordikeskuses. Seekord
olid poiste võistlusaladeks vanemas
vanuseastmes kõrgushüpe ja kuulitõuge, nooremas teivashüpe ja kaugushüpe. Tüdrukud võistlesid ainult vanemas
vanuseastmes, aladeks kõrgushüpe ja
kuulitõuge.
Väike-Maarja gümnaasiumi võistkonnas sai parima tulemuse Aivar Ellam, kes nooremate poiste teivashüppes tuli 44 võistleja seas tulemusega
2.41 tublile kolmandale kohale. Kaugust hüppas Aivar Ellam 4.36, Tanel
Peramets 3.64; kuuli tõukas Kardo Eino
Klement 8.73, Romet Kask 8.06. Kõrgushüppes tõid võistkonnale punkte
Erik Reinart ja Romet Kask, tulemused
vastavalt 1.31 ja 1.26.
Simuna-Kiltsi-Võsu koolide ühisvõistkonna esindajatest tuli parimana
Urmeko Andres Aal kõrgushüppes 42
võistleja seas 13. kohale, tulemus 1.46;
kuuli tõukas ta 8.19. Aleksander Kask
hüppas kaugust 4.13, Willliam Lepik
3.80.
Tüdrukute arvestuses esindas Väike-Maarja gümnaasiumi Laura Kõiv, tulemus kõrgushüppes 1.31 ja kuulitõukes 5.64. Simuna-Kiltsi-Võsu võistkonda esindas Janely Miadzielec, tulemus

kõrgushüppes 1.16 ja kuulitõukes 6.66.
Õpilasi juhendavad kehalise kasvatuse õpetajad Tauno Tihti Väike-Maarjas, Anna-Liisa Sammel Simunas, Helis Manninen Kiltsis ja Anne Reinhold
Võsul.
Pärast III etappi on Väike-Maarja
gümnaasium 10 985 punktiga suurte
koolide arvestuses 26 võistkonna seas
12. kohal. I gruppi juhib Rakvere gümnaasium 13 313 punktiga.
II grupis on Simuna, Kiltsi ja Võsu
koolide ühisvõistkond 12 võistkonna
seas 10 733 punktiga 5. kohal. Gruppi
juhib Osula ja Sõmerpalu ühisvõistkond 12 354 punktiga.
Järgmine etapp toimub 27. mail Pärnus. Seal on võistlusaladeks poiste vanemas vanuserühmas kettaheide, pallivise ja 1000 m jooks, nooremas vanuserühmas kettaheide, pallivise ja 1000 m
jooks. Tüdrukutel on vanemas vanuserühmas aladeks kettaheide, pallivise ja
600 m jooks, nooremas vanuserühmas
kaugushüpe, pallivise ja 600 m jooks.
Sarja finaalvõistlused toimuvad 13.14. juunil Kärdlas.
Võistlussarja korraldab Eesti Kergejõustikuliit.
Ilve Tobreluts

Huvitavat noortekeskusest
Meie noortekeskuse tehnikavarasse lisandus hiljuti vahvlimasin, seega, otsustasime noortega kohe ära proovida,
kuidas masin toimib… Oleme nüüdseks ära proovinud nii isetehtud taigna
kui ka vahvlipulbri. Mõlemad on täitsa
maitsvad. Tüdrukud olid enda meisterdatud vahvlitega loomulikult väga
rahul, noortekeskus oli head lõhna täis
ning soojad vahvlid kadusid taldrikult
kui võluväel.
Aprilli keskpaiku toimus taaskord
ÖöNoortekas. Sel korral toimus see üritus aga Triigi spordihoones. Kui eelnevatel kordadel oleme teinud ööbimise
eraldi noortekeskustes, siis sel korral
otsustasime, et kogume noored kokku
ning teeme ühise ürituse. Kui algul olid
noored veidi skeptilised, siis lõppkokkuvõttes sujus kõik hästi ning noored
olid väga rahul, et selline ühine koos-

olemine toimus.
Kogunesime kella 20.00-ks Triiki,
sättisime end sisse, arutlesime ning
panime kirja reeglid. Seejärel suundusime alla spordisaali, kus mängisime
juba erinevaid tutvumis- ja võistlusmänge. Mängude lõppedes andsime
ohjad noorte kätte ning noored korraldasid spordisaalis väikese disko. Tüdrukud küpsetasid veel õhtul vahvleid.
Diskot, pallimängu ja mõnusalt üksteisega ajaveetmist jagus umbes kella
4-5-ni öösel. Pärast seda oli kosta vaid
vaikset nohinat.
Suur aitäh ka Aule Rebasele, kes
meile lahkesti uksed avas ning lubas
spordihoone ruume kasutada.
Egle Pent
noorsootöötaja
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Algasid juubelipidustused Eesti Vabariik 100

Seljakotid selga … või kuidas?

16. aprillil alanud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustuste eelsündmusena toimus 8. aprillil Peterburi Jaani kirikus
kontsert-jumalateenistus – 100 aastat tagasi seal korraldatud eestlaste suure manifestatsiooni meenutuspäev, mille
järel võttis Venemaa riigiduuma vastu otsuse ühendada Eestimaa kubermang Liivimaa kubermangu põhjaosaga ja sündis
meile tuttav Eesti kontuur.

Kevad on käes ja ega see reisisuvigi
enam kaugel ole. Seetõttu on just paras
aeg heita korraks tagasipilk ühele huvitavale möödunud suve reisile ja pidada
selle suve plaane.
Lääne-Virumaa Pensionäride Ühenduse eelmise aasta augustikuu ekskursioon Pärnumaale algas Roelast.
Ühenduse juhte ja liikmeid võeti peale
kuni Tapani ning edasi suunduti juba
Paide ja Türi poole. Vändra valla piiri
ületades olimegi Pärnumaal. Ilm oli varahommikust peale pilves ja vihmane,
kuid lootus paremale jäi.
Giid Margit Diits tutvustas ka teekonnal olevaid tähtsamaid (suuremaid) paiku. Paari tunni pärast jõudsimegi esimesse peatusse – Tamme
talu ürdiaeda. Tutvusime taluperenaise
abiga maitse-, lõhna- ja ravimtaimede
kollektsiooniaias väga erinevate taimedega igast maailma nurgast, lisaks
oli veel unustatud köögivilju ja söödavaid ilutaimi. Sealsamas sai peetud ka
lõunaoode – pakuti teed-kohvi ja suupisteid. Poest saime osta ürdisegusid,
maitsesoolasid ja vürtsimoose, ka istikuid.
Mõne kilomeetri kaugusel asub Lavassaare turbaraba ja muuseum. Kõigepealt köitis seal pilku suur hulk tehnikat, mida aastakümnete eest kasutati
turba tootmisel. Kõrval oli võimalik
külastada väga huvitavat ja rikkaliku
kollektsiooniga muuseumi. Tavaliselt
on reisijuhtidel kellaajad varem kokku
lepitud ja nii jäi muuseumi külastusaeg
napiks (kahjuks!). Pealegi mõjutasid
meie sõidugraafikut mitmed teede remondist tulenevad ümbersõidud.
Kolmas peatuspaik oli Tõstamaa
mõisakool (mõis ehitati 1877). Sama
kooli endise õpilase (nüüd kooli töötaja/giid) jutte mõisa ja kooli ajaloost oli
väga huvitav kuulata. Veelgi huvitavamad olid aga väljapanekud – eriti eelnevate aegade kino- ja fototehnika. Ka
mõisakoolis kulus aeg ruttu ja n-ö omal

„Piiterlaste“ seltsi esindajana
pöördus Hanno Tamm Peterburis
Jaani kirikus 8. aprillil kokkutulnute
poole:
„Tervitame Teid Eestist Peterburi
kõrgkoolides õppinute seltsingu „Piiterlased“ poolt! Enamus meist õppis
Peterburis nõukogude ajal. Väga paljud
meie seast poleks oma poliitilise päritolu tõttu (rahvavaenlase laps) iialgi
saanud õppida Nõukogude Eesti kõrgkoolides. Peterburi andis meile lahkelt
hariduse ja me saime osa suurest ajaloolisest kultuurist. Suur tänu kõige
selle eest!
8.03.1917. aastal andis Ajutise Valitsuse peaminister vürst Lvov Vene
Duuma liikmele Jaan Raamotile kirja
nr 5671, millega volitas teda Eesti autonoomia seaduseelnõu valmistama ja
temale esitama. Autonoomia seaduseelnõu valmis Eestis ja saadeti Vene
Ajutisele Valitsusele kinnitamiseks.
Kuna kinnitamine viibis, siis 26.03.1917
algas siit Jaani kiriku eest esimene tulemuslik Eesti iseseisvuse üritus – ligi 40

vahel väga ägedaks.
Olime sellel koosolekul proua Oleskiga kaks ainukest naisosavõtjat. Meie
kohalviibimine, nagu märkasin, häiris
mehi. Koosoleku vaheajal oli K. Päts
pöördunud hr Oleski poole küsimusega, miks need naised siin koosolekul
viibivad. Hr Olesk oli vastanud, et ega
siia ole tuldud looma mõnda meeste
riiki. Need naised ei keela ei praegu ega
tulevikus oma abi uue Eesti loomisel.
Olimegi siis sellel koosolekul lõpuni.
Lahkhelidest hoolimata andis koosolek häid tulemusi. Seal valmis ja võeti
vastu autonoomia seaduse eelnõu ja
saadeti Vene Ajutisele Valitsusele kinnitamiseks.
Et aga kinnitamine viibis, siis organiseerisid Peterburi eestlased ja Peterburis Vene sõjaväes teenivad eesti sõdurid ning ohvitserid 26. märtsil 1917
suure rongkäigu, kus oli umbes 40 000
osavõtjat, kes sammusid hulga orkestrite saatel paljude sini-must-valgete
lippude lehvides. Rongkäik algas eestlaste keskusest Jaani kiriku juurest ja
läks kindlal,
uhkel sammul
läbi
Peterburi
suurte tänavate Tauria
palee
ette,
kus
Vene Ajutine Valitsus
pidas oma
koosolekut.
Arvatakse,
et see demonstratsioon aitas
suuresti
kaasa Eesti
autonoomia teokssaamisele.
Vastav seaduseelnõu
kinnitati
Unikaalne foto Hille Kõivu arhiivist eestlaste manifestatsioonist Peterburis
mõni päev
(toona Petrograd) 26. märtsil 1917. a (uue kalendri järgi 8. aprillil).
hiljem, nimelt 30. märtsil 1917. Selle seaduseLvovile ette kandnud, et Baltimaad va000 eestlase manifestatsioon läbi linna
ga kuulutati Eesti kubermang ja Liivi
javad viivitamata omavalitsust. PeamiTauria paleeni. Tulemuseks – Eestile
kubermangu põhjaosa ühiseks administer oli sellega nõus ja andis Raamoanti autonoomia 30.03.1917.
nistratiivüksuseks. Vene keskvalitsuse
tile 8. märtsil 1917 kirja nr 5671, millega
Neli aastat tagasi leidis pr Hille
komissariks määrati Eesti Maavalitsuvolitas teda seda küsimust Eesti osas
Kõiv (üks meie hulgast) oma arhiivist
se juurde Tallinnas Jaan Poska ja tema
kohapeal teiste eesti tegelastega läbi
ainulaadse foto eestlaste manifestatabiks advokaat Kart Parts Tartus.
arutama ja vastavat seaduseelnõu valsioonist 26.03.1917. a. Seda fotot pole
Vastavalt autonoomia seadusele
mistama ning temale esitama. Samal
varem kusagil avaldatud. Lugupeetud
moodustati linnade ja maakondade
ajal oli autonoomia küsimus ka Jaan
Jaani Kogudus ja lugupeetud Peterburi
esindajate poolt Maanõukogu, kuhu
Tõnissoni, Jüri Vilmsi ja teiste poolt
Eesti Selts! Lubage üle anda selle ainuvaliti iga 20 000 elaniku kohta üks esinüles võetud. Ühine koosolek autonoolaadse foto koopiad.“
daja. Maanõukogu ehk Maapäev, nagu
mia seaduse kava arutamiseks peeti
rahvas seda asutust nimetas, astus
Tartus Esimese Laenu- ja Hoiuühisuse
Eesti saab autonoomia
kokku 1. juulil 1917, valis enesele juharuumes 11.-13. märtsini.
„Minu mälestused“. Mari Raamot,
tuse ja kinnitas ametisse Maavalitsuse.
Peale seaduseelnõu arutamist võe2010 (esmatrükitud Londonis 1936)
Maavalitsus algas oma tööd peaaeti kõne alla ka tulevase pealinna küsi1917. aastal, mil puhkes Vene revogu paljaste kätega. Dr Raamot oli esimus. Selle arutamisel tekkis kõva vägilutsioon, määrati Raamot Vene Ajutise
mene Maavalitsuse esimees ja Konspulgavedamine J. Tõnissoni ja K. Pätsi
Valitsuse poolt Soome asjade ülemkotantin lepp, pärastine politseidirektor,
vahel. Tõnisson oma mõtteosalistega
missari abiks ja Vene Riigipanga kotema sekretär. Nad töötasid Toompea
oli seisukohal, et pealinn peaks olema
missariks. Kui ta oli panga peadirektolossis kuberneri kolme jalaga kirjutustingimata meie vaimses keskkohas Tarrile Šipovile keisri troonilt lahkumisest
laua juures, nagu nad ise naljatasid.
tus. Päts teiste Tallinna meestega oli
teatanud, lausunud direktor risti ette
Tööd oli neil rohkesti. Rüütelkonnalt
kindel, et pealinn tuleb Tallinna, millel
lüües: „Seega algab Vene riigi lagunetuli varandused ja maa valitsemine üle
kui mereäärsel linnal on suurem tulemine.“
võtta ja sellele vastavalt organiseerida
vik juba oma vabade väljapääsuvõimaSoome abikomissarina võttis Raakogu administratsiooniaparaat. Hiljem
luste tõttu. Ka vaieldi kõvasti selle üle,
mot osa ühest suuremast nõupidakasvasid sellest välja meie pärastised
kas autonoomne Eesti peaks olema üks
misest Soome esindajatega, kus oli
ministeeriumid.
või kaks kubermangu, mis on ühendaarutusel Soome edaspidine vahekord
Väljavõtte Eesti autonoomia algustud üheks administratiivseks üksuseks
Venega. Seal oli Raamot oma kõnes
loo kohta vahendas Mari Raamoti raaVene riigi keskvõimu esindaja kindralöelnud: „Olen osalt unustanud soome
matust „Minu mälestused“ Väike-Maarkomissari kaudu. Liivimaa põhjaosa,
keele, kuid mitte soome meelt. Minu
ja Valla Infolehele
kus elavad eestlased, oleks siis saanud
arusaamise järgi ei tule teil leppida auomaette kubermanguks. Kahte kubertonoomiaga, vaid nõudke Soome täieHanno Tamm
mangu pooldas jällegi Jaan Tõnisson
likku iseseisvust! Praegu on käes mooma mõtteosalistega. Vaidlused läksid
ment, mis tuleb kiiresti ära kasutada.“
Säärane mõtteavaldus Vene Valitsuse
esindajalt tuli soomlastele üllatusena ja nad olid Raamotile korraldanud
ovatsiooni.
Juulikuus 1917. aastal oli Soome
Senat oma koosolekul otsustanud
Soomele ja soome rahvale osutatud
kasulike teenete mälestuseks Raamotile annetada parema soome kunstniku
maalingu. Pärale jõudis ainult senati
kiri, pealetungiva enamluse ja ärevuse
tõttu jäi maaling saamata. Hiljem, Soome iseseisvuse ajal annetati Raamotile
Soome Valge Roosi autäht.
Ära kasutades Vene revolutsiooni ja
sellega alanud tsaaririigi lagunemist,
asuti eesti juhtivate tegelaste algatusel
ka Eestile autonoomiat nõudma. Autonoomia mõte oli eesti haritlaste hulgas
juba varemini liikunud, aga Vene tsaaririigi poliitika ei lasknud seda mõtet hakata teoks tegema. Nüüd olid eestlased
pärast suuri vihmasadusid kui mesilased, kes kiires korras algavad tööd.
Dr Raamot oli Vene Duuma liikmena Ajutise Valitsuse peaministrile vürst

käel võiks seal, nagu Lavassaareski, 2-3
korda rohkem aega võtta, et põhjalikumalt tutvuda ehitiste, väljapanekute ja
ümbruskonnaga.
Aeg läks ruttu ja viimane peatuspaik
– Vene talu ootas. Vastuvõtjateks ja talu
peremeesteks (naisteks) olid kaks venelannat (ema ja tütar). Küllap oleme
näinud kas muuseumides või mujal samovare (isekeetja) ja vanaaegseid kööke, kus olid leivaahjud ja pliit. Tänapäeval on taludes leivaküpsetamine unustusehõlma vajunud, kuid need üksikud
talud, kus selle tööga tegeletakse väärivad seda enam austust meie vanemate
ja vanavanemate igapäevaelu tavade ja
kommetega tutvumiseks. Meie grupp
(umbes 40 inimest) jagati kaheks ning
perenaised tutvustasid samovari töölepanekut (klotsid, käbid jm süütematerjal) ja suurt leivaahju. Elu- ja tööruumides näidati vanaaegseid köögi- ja
majapidamisesemeid ning perenaised
jutustasid, kuidas nad Venemaalt Eestisse tulid ja selle toreda paiga leidsid.
Lõunaks pakuti koorega (meil nimetati
mundriga) kartuleid ning muid suupisteid ja jooke. Väikeselt näituselt võis
kaasa võtta kabatšokke. Lõpuks andis
noorperenaine ka autogrammi postkaartidele, mida enamus ostsid.
Pärast nii sisukat päeva möödus
tagasisõit koju tagasihoidliku laulu
saatel. Oli ülitore päev, mida jäävad
meenutama fotod ja videod. Suur tänu
giididele ja peaorganisaatorile Tiiu Alaverele!
Selle suve plaanid on peetud ning
külastuspaikki teada – ERM ja loodusmuuseum (võimalik, et mõni paik veel
pealekauba).
Loodame et ehk veab tänavu ka ilmaga paremini.
Jüri Kalvet
Simuna eakate klubi juhatuse esimees

Reisiseltskond raudteel Lavassaares.

Arvi Tiismaa Simuna eakate klubist võtmas koos reisikaaslaste
ja giidiga kehakinnitust Tamme talu kohvikus. Foto: 2 x Jüri Kalvet
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Kes võtab aja, see näeb

väärt tiitleid…“ Väga ilus, et volikogu
valis talle aukodaniku tiitli ja auhinna.
Ajajälg. Aasta 2014. IV seeniortantsupidu
seltsimajas, algatajad
suterminitega. Siinkohal ütlen enda
Eestis on hämmastavalt palju andekaid
tantsurühm Kuremarjad ja klubi Härkohta sõnad: „hea pealehakkamine“. Ja
inimesi. Juri Lotman
malõng. Mall Lepiksoo oli kohal, head
kiidan kahte auhinnatud tegijat selle,
Kaks kirjatükki ajendasid mind täsõnad suul: „Olen tänulik oma rõõmu
s.o kirjutamise vallas, enne teisi, tänanast lugu kirjutama: Ene Kesler „Maaja õnne pakkumise eest teistele!“ Meie
des neid eraldi: Mall Lepiksoo ja Vallo
ilm armastab lugusid…“ (Väike-Maarja
oleme tänulikud kohaloleku eest ja ka
Taar on kirjutanud oma tegevusest valValla Infoleht, jaanuar 2017), kolumnist
sponsori-abi eest!
la Infolehes palju aastaid. Ilus tegu!
Kaire Uusen „Kes on kuulsaim surnud
Aasta 2017. Jaak Läänemets, LääAasta 2017. Vallo Taar. Elutööeestlane?“ (Postimees, 15. oktoober
ne-Virumaa
kuldse vapimärgi omapreemia Eesti Kultuurkapitali Lää2016). Mõlemas kirjatükis on nimetanik ja Väike-Maarja valla aasta tegija
ne-Virumaa ekspertgrupilt.
tud kuulsaid inimesi, kelle kohta öel2016.
Ajajälg. Aasta 1990. Seltsimaja
dakse: „aga oma suuri ei tohi rahvas
Ajajälg. Aasta 2010. Peetakse pidu
(kultuurimaja) juhivad endiselt Valunustada.“
„Rahvatants
Väike-Maarjas 55“. Selleks
lo Taar ja Mare Taar (alates 1982. a).
Ma olen märganud, et raamatukogu
ajaks on tantsupaar Jaak Läänemets
Tehakse kõike koos. Nende algatusel
on see paik, kus järjepidevalt, iga viie
ja Maret Läänemets jõudnud tantsimoodustati Härmalõnga klubi (loodud
aasta järel, ka Väike-Maarjas elanud
da mitme tantsuõpetaja käe all (B-se1987) liikmetest pensionäride tantkalleid kuulsusi ikka meeles peetakse.
garühmad eri aegaNäiteks „Jakob Tamm
del). Näiteks aastakäi155“,
„Raamatukogu
gud 1992/92, 1993/94,
sünnipäev 110“ kirjutaja
1994/95 orientiiriks ja
Irma Raatma, Infoleht,
edasi… Käidud Talmai 2016. Kui lugesid,
linnas mitmel suurel
said teada, et lisati
rahvatantsupeol. Väiolemasolevatele autäke-Maarja
seltsimaja
histele veel üks – Jakob
Ilme
juhitud
B-segarühTammele istutati tamma tantsijad mäletavad
mepuu
raamatukogu
aega, kus iga tantsija
ette murule.
peres keedeti herneKõik austatud tublid
suppi hernestest, mis
tegijad on seotud Väiolid kasvanud perekond
ke-Maarja seltsimajaga
Läänemetsa põllul.
(varasemad nimed kulVõib-olla 100 aasta
tuurimaja, rahvamaja).
pärast
meenutatakse,
Kõne all on aastate
et Väike-Maarja Põllu2016 ja 2017 saak. NiTantsurühma Kuremarjad esindajad Milvi Selberg, Maret Haiba,
meeste Seltsi esimees
med tulevad koos tubIlme Sein ja Luule Kütt 23. veebruaril seltsimajas tunnustatutele
Jaak Läänemets oli muu
lide tegudega siis, kui
innukust,
soojust
ja
valgust
soovimas.
tegevuse hulgas tubli
oled ära lugenud minu
Foto: Kairi Voosalu
rahvatantsija, tantsuvalitud eellood.
partneriks ikka abikaasa Maret, kes rühsurühm, esimese nimega memmede
Juba 104 aastat on seltsimaja see
makaaslastele armas ja meeles. Ja just
tantsurühm. Tantsu hakkas õpetama
maja, kuhu me aegade jooksul oleme
„Seltsimaja 100“ ürituste eestvedamise
Ene-Riina Ruubel. Rahvarõivaste hankogunenud, kõik suured ja väikesed
eest on seltsimajas ette näidata Lääkimisega jätkas Mare Taar. Seega siis
olevused, erinevates kooslustes, erinene-Viru Arenduskeskuse tänukiri tekspraeguse nimega tantsurühm Kurevate valdkondade põhjal, et siin nagu
tiga: Väike-Maarja Põllumeeste Selts,
marjad saab 2017. aastal kahekümne
puhta sinise veesilma ääres istuda,
„Sädeinimene“ 2012.
seitsme aastaseks (27a). Aastast 1997
puhata, tegutseda, ennast kosutada…
P.S. Viimase aja Jaagu ja Mareti hobi
olen tantse õpetanud mina, Ilme Sein.
(tekst on kusagilt loetud). Kõik tublid
on olnud peotants. Ja mäletan veel
Seega juba 20 aastat. Suur tänu ristivategijad on seotud majaga minu kaudu,
Mareti valmistatud leivatorti, mida sõinematele Marele ja Vallole hea algatuminu mälestuste, minu meelespidame ühel vähemrõõmsal rühmapeol.
se eest!
mise kaudu. Minul täitub sel aastal 55
Aasta 2017 (31. jaanuar, Virumaa
P.S. Kuremarjade nimega käime aasaastat kombinatsioonist seltsimaja –
Teataja). Mall Võhandu Väike-Maarja
tast 2013.
tantsurühm – Ilme Sein.
valla aukodanik (vallavolikogu viimaAasta 2017 (31. jaanuar, Virumaa
Aasta 2017 on kuulutatud oskusne istung).
Teataja). Mall Lepiksoo Väike-Maarja
te aastaks ja keeleoskus on mistahes
Ajajälg. Aasta 2017, 12. veebruar.
valla aukodanik (vallavolikogu viimaameti juures kahtlemata oluline oskus.
Klubi Härmalõng kavas esines väga
ne istung).
Tahaks kirjutada minagi nii nagu Valmitmes osas Kiltsi rühma koosseisus
Meie: Ilme Sein, Anne Soom tantdur Mikita, kelle kirjaviisi iseloomustab
ka meie Mall. Eriti võimsalt ja lustlikult
surühmaga Kuremarjad; Kiltsi laulu- ja
Veronika Kivisilla (Postimees AK, 9. jaaKihnu Virve osas. Klubi on tänulik talle
tantsumemmed; Erna, Maie, Malle arsnuar 2016): „Ta (V.M.) kirjutab metsikult
viktoriinide läbiviimise eest. Nii tore on
tipraksisest ja paljud-paljud organiseehästi. Ta justkui tantsib läbi keele ja
veebruarist alates kohata endi hulgas
rimata patsiendid esitasime lugupeeraamatu peatükkide. Tasases labajaigal klubi peol valla aukodanikku! NB!
tud Mall Lepiksoo aasta tegija auhinlarütmis tantsimine vaheldub meeletu
Aastail 1963+ oleme koos käinud võrknale selliste sõnadega: „Meie arvates
polkakeerutamisega. Ja tantsumuusikat
pallivõistlustel.
on Mall Lepiksoo väärt elutööpreemiat,
teeb lugeja nurruv Mikita-soolikas“. VaAasta 2017. Mary Tammet. Kultuuvalla aukodaniku nime ja muid kuldalisin selle lõigu võrdluste pärast tant-

Harry Veldi – 85
Harry Veldi on kultuuritöös tegev olnud üle poole sajandi, sellest 12 aastat
– 1957.-1969. aastatel – Väike-Maarja
kultuurimajas kunstnik-dekoraatorina.
Soovime Harry Veldile õnne, jõudu, tugevat tervist ja tegusust!
Üsna hästi, kokkuvõtvalt ja iseloomulikult on Harry Veldi tegevus kirjas
talle tema 50. sünnipäeval antud Rakvere rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee auaadressil: „Oled
25 aastat meie kultuurielu eestvedaja
olnud. Oled alati töökas, vaimukas,
fantaasiarikas. Sinu eluraamatusse on
kirjutatud sajad estraadietendused,
lava- ja saalikaunistused, ajakohane
ja maitsekas näitagitatsioon. Etendused, kontserdid, proovid, ülevaatused,
konkursid, loendamatu arv kordumatut reklaami ja kõikeütlev fotokroonika
– see on osa sinu pikkade tööaastate
tegemistest. Oled teinud rahulikult
ja asjalikul viisil ühe töö teise järel ja
jõudnud alati heade tulemusteni, toonud tunnustust oma taidlejatele, kultuurimajale, kogu rajoonile, osates ise

märkamatuks jääda. Säiligu edaspidigi
Sinu muhe huumor ja vaimukus, andes
Sulle jõudu Sinu raskes ja pingelises
töös! Palju loomerõõmsaid aastaid!“
Allpool Ilme Seina vahendusel
Harry Veldi meenutus Väike-Maarjaga seotud mälestuste lehekülgedelt
tema 2006. aastal ilmunud kirjutisest
„Harry Veldi – Haljala lugu“
Väike-Maarjas juhtus mul 1960.
aastal üks selline lugu: „Oktoobripühade piduliku aktuse lava dekoreerimiseks toodi mulle 120 meetrit punast
sitsi ja 80 meetrit bembergi. Kõik kästi
lavale panna!
Lava portaali laius oli 7 meetrit, kõrgus 5 meetrit. Voltisin kogu fooni tihedalt täis, nii et sõrmeotsad lõid tuld,
aga ikka kõik ära ei mahtunud. Riputasin foonile ka lava taga alati valvel oleva suure ovaalse Lenini ja tema kohale
kaares aastaarvud. Paar tundi enne ürituse algust marssisid saali kolm parteikomitee instruktorit, endised Eesti
korpuse mehed, vaatasid minu tegevust laval ja siis kõlkas hüüatus: - Ringi

teha! Teil on kaare otsad allapoole, aga
meil elu läheb üles poole! – Tuli mul
stange kogu drapeeringuga põrandale
hunnikusse lasta, et saada kätte seda
neetud kaart. Keerasin siis selle otsad
ülespidi, aga ega mul enam olnud aega
voldikesi seada. Ja Lenini kohal lendas
nüüd nagu naerukajakas.
Üritus oli saalis kestnud nüüd juba
üle tunni, kui äkki tuli kultuurimaja
kantseleisse kultuuriosakonna juhataja
sm Ment ja käratas mulle: „Kes nüüd
kinni läheb! Teil sini-must-valge laval!
– Taevas hoidku, lava lausa punetab
igast otsast!
Kutsus mu saali, pani enda kõrvale
esimesse ritta istuma ja siis nõiduski
mulle need kodanlused lipuvärvid ette.
– Esimesest reast üles lavale vaadates
paistis veidi valget kinoekraani, millel
umbes 20 sentimeetrine must rant.
Lava külgkardinad aga olid tumesinised. .. Kinni ma siiski ei läinud.“
Väike-Maarja seltsimaja juubeliraamatus „Sajand seltsielu südames “ on
lehekülgedel 102-125 kirjas Harry Veldi
põhjalikumad mälestused tema kultuuritööst Väike-Maarjas.

ripreemia „Looming“ Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupilt.
Ajajälg. Aasta 2016, 20. august.
Pidu „Taasiseseisvumispäev ja Väike-Maarja rahvatantsu lugu“. Külas on
Maie Orav. Selleks ajaks on Väike-Maarja seltsimajas Maie Orava tantsulooming (kokku 86 nimetust) paigutatud
kolmnurksetele triibuseeliku põhjaga
lippudele. Selle suure ja uhkelt kordaläinud töö autor oli Mary Tammet.
P.S. Kunagi oli Mary Tammet ka Väike-Maarja seltsimajas tööl dekoraatorina.
P.S. Maie Orav oli seltsimajas tööl
1958-1969, rahvatantsujuht ja instruktor. Edasi tantsurühma Tarvanpää koreograaf, meeste tantsupidude traditsiooni algataja.
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Ajajälg. Aasta 2016. Maie Orav,
2016. aasta Anna Raudkatsi nimelise
stipendiumi laureaat. Elutööpreemia.
Ajajälg. Aasta 2016, 20. veebruar.
Paide, Rahvatantsu elutööpreemia
saab Maie Orav.
Veel kord palju õnne ja edu kõigile
laureaatidele!
Üks välja ütlemata soov meile kõigile pidulikul päeval, kui olime koos
seltsimajas, 23. veebruaril 2017: „Tantsurühm Kuremarjad rõõmustab ja on
uhke Teie tunnustuse üle. Soovime
edaspidiseks jätkuvat innukust, püsigu
tasane, vaikne rõõm südames ja silmades! Andku meie soe küünlaleek selleks
soojust, valgust, selgust!“
Ilme Sein

16

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 13.00
Kogudust teenib hooldajaõpetajana
Ralf Alasoo. Tel 5850 5772,
e-post: ralf.alasoo@eelk.ee
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3, 46202 Väike-Maarja, internetis: http://www.eelk.ee/vaike-maarja/.
Koguduse veebil saab Facebookis liituda grupiga „Taastame Väike-Maarja
kiriku!“

Aprill 2017.a.

Sooviksin üürida

vähemalt
3-toalise korteri
või maja
Väike-Maarjas,
sobivusel hiljem ka ost.

Kõik pakkumised on väga oodatud!
Kontakt tel: 5393 6744 või e-post:

kerlikaaleste@gmail.com

Avispea koguduses

Simuna koguduses

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispea.edicypages.com/et
Kiltsi osadusgruppi veab eest Riina Tali,
kokkusaamine toimub igal neljapäeval
kell 18.00 Kiltsi raamatukogus.
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna ja Juuda koguduse arvelduskonto annetuste tarvis on: Swedbank IBAN: EE852200001120184054.

Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga
võimalik kohtuda teistel aegadel.
Kalmistumeistrite kontaktandmed:
Väike-Maarjas – Ruth Palmiste, tel 516 1809
Simunas – Mirjam Kesküla, tel 524 7944

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

Müüa
kolmetoaline
möbleeritud korter
Väike-Maarjas
Põhja tänaval.
Kontakt: tel 5648 0612
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metsa- ja põllumaad.

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Astu reipana edasi eluteel,
olgu tervist ja õnne Sul veel ja veel …

Mai
83 Aino-Aliide Saaremäel – 12. mail
83 Elisabeth Lamp – 20. mail
82 Juta Sander – 16. mail
82 Kuido Narits – 19. mail
81 Elle Kaljulaid – 6. mail
80 Õie Roost – 10. mail
80 Aleksandr Meisner – 12. mail
75 Leili Olvi – 3. mail
75 Ants Kaasik – 11. mail
75 Heljo Aas – 12. mail
75 Harri Kõo – 14. mail
75 Maimu Kalvet – 15. mail
70 Rimma Leppasep – 9. mail
70 Heiti Erala – 12. mail
70 Ester Lõhmus – 13. mail
70 Rutt Kruusi – 25. mail
70 Eevi Hiiemäe – 31. mail

95 Leili Kivvi – 24. mail
93 Elsa Ambos – 13. mail
90 Vilma Kivilo – 30. mail
89 Irene Kaldma – 10. mail
89 Saale Kask – 17. mail
88 Hilda Lehtola – 5. mail
88 Juta Torma – 24. mail
87 Linda Kask – 13. mail
87 Endel Kleband – 18. mail
86 Ena-Lisette Lilleväli – 1. mail
86 Vaike Morozova – 21. mail
86 Helgi-Elfriede Aun – 31. mail
85 Ilmi Silla – 11. mail
85 Milvi Rüütel – 18. mail
84 Evald Aasumets – 8. mail
84 Milanda Danilas – 15. mail
84 Luule Rääk – 21. mail 1933

Soovime õnne ja tugevat ter vist!
Väike-Maarja Vallavalitsus
NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest toimetajale tel 329 5759.

Info:
telefonidel 504 5215,
514 5215

Telli
Eesti lipud, vimplid,
vardad ja vardahoidjad
e-poest www.lipuvabrik.ee

Kaup kätte ühe tööpäevaga!

Väike ekskavaatori rent 1,8 tonni, 24h 100€, koos juhiga 20€ 1h.
Vajadusel aitame vee ja kanalisatsiooni panekul.
Treileri rent, kandevõime 2,5 tonni, 3h 15€ ja 24h 25€.
Pinnasetihendaja 160 kg, 20€ ööpäev.
Multilifti prügikast 25€+ auto km.
Tel 5664 9730, helistada õhtuti, e-post: pteenused@gmail.com

Mälestame
Sellest, kelle aeg Su kõrvalt viis,
on taevas saanud Sinu kaitseingel,
ta on Su kõrval alati, ka siis,
kui headus silitab, kui õelus salvab.
Ta ikka valvab.

Südamlik kaastunne Liivikale
kalli vanaisa ja isa surma
puhul.
Vabaaja Selts Toredad Teod

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Ilve Tobreluts
Toimetuse kolleegium:
Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa,
Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt

5. kuupäevaks Ilve Tobrelutsu e-posti aadressil:
ilve.tobreluts@v-maarja.ee, tel 329 5759.
Toimetus võib tekste lühendada.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükitud:
Trükikoda TRÜKIS AS,
Pargi 27F, 41 537 Jõhvi.
Ilmub kord kuus, kuu lõpunädalal.
Tiraaž 2100 eksemplari.

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Alie Sikov
Maimo Enoja
Valentin Tealane
Aivar Konts
Olga Metelitsa
Raissa Mitrofanova
Laine Turu
Evald Aasumets

14.06.1927 – 22.03.2017
30.07.1938 – 22.03.2017
13.04.1932 – 25.03.2017
28.06.1960 – 26.03.2017
18.08.1927 – 01.04.2017
04.11.1934 – 07.04.2017
02.10.1937 – 08.04.2017
08.05.1933 – 10.04.2017

Aednik teeb
kevadist õunapuude lõikust.

Väike-Maarja Hooldekodu

Kontakt: tel 5559 1678

• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 11. mail kell 9.00 – 12.00.

(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:

Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Simuna osavalla ruumides
saab tellitud tooted kätte 11. mail kell 13.00

Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

