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Eesti tippmaadlejad eesotsas Heiki Nabiga Laul on popp meie seas…
võistlesid Väike-Maarjas
naalis Martin Plaserit, kes võistles ka
vabamaadluses ja teenis seal karjääri
esimese Eesti meistrikulla.
Naiste raskekaalus oli Epp Mäel
vaid üks vastane – Gerlin Järvela ja minutiga oli peamiselt Soomes harjutaval
Mäel 10:0 võit käes.
“Proovisin mängida ja
otsida selliseid ilusamaid
heiteid. Kui vastane suudab
vastu ka hakata, siis saab
näidata ilusamaid heiteid.
Täna siis näitasin seda,
mida sain,” selgitas Mäe,
kes edasi sõidab treenima
Venemaale.
Väike-Maarja
maadlustreener Lembit Kalteri
hoolealustest
proovisid
seekord Eesti parematega
Kreeka-Rooma maadluses
jõudu Kuldar Kangur (66
kg) ja Andris Pent (71 kg).
Võistlusi jälgimas oli meie
noormaadlejaid aga päris
palju ning küllap said nii
mõnedki tippude võtted ja
nipid kõrva taha pandud, et
neid edasistel treeningutel
lihvima hakata.
Eesti meistrivõistlused tõid Väike-Maarja spordihoonesse terveks pikaks võistluspäevaks
Kokku käisid matil 25
rohkesti maadlusrahvast. Matil võistlemas (vasakul) Kreeka-Rooma maadluse kuni 98 kg klubi võistlejaid, edukaim
kehakaalu Eesti meister Ardo Arusaar. Foto: Ilve Tobreluts
klubi oli Märjamaa Juhan.
Eesti meistrivõistlused maadluses
palju mehi – kaheksa meest. Kummarmeid maadlusveterane.
said teoks Maadlusliidu, Väike-Maarja
dus neile selle eest, et nad tulid välja,”
Matil käis kogu Eesti paremik. Pikk
spordikeskuse ja maadlusklubi tihesõnas Heiki Nabi ETV spordiuudiste remaadluspäev kulmineerus finaalidega,
das ning hästi sujunud koostöös. Palju
porter Anu Sääritsale.
kus Kreeka-Rooma maadluse esinumtänu kõigile, kes võistluste edukale kulKa Heiki Nabi uus ukrainlasest teeber Heiki Nabi võitis oma 12. Eesti
gemisele kaasa aitasid!
nes Igor Bugai jäi Nabi võistlemisega
meistritiitli.
Nüüd on Eesti maadluseliidil käsil
igati rahule: “Olen tulemusega rahul.
Kõige raskemate, kuni 130 kilo kaavalmistumine maikuu alguses toimuTa täitis ülesande, mis nendeks võistluvate meeste seas tegi Nabi kolm eduvateks Euroopa meistrivõistlusteks.
lusteks talle püstitasin. Ülesandeks oli
kat matši. Finaalis alistas ta ülevedudevõita ja näidata kvaliteetset maadlust.“
ga 8:0 Kaarel Maateni, kes oli eelnevalt
Ilve Tobreluts
Kehakaalus kuni 98 kilogrammi tuli
võitnud hõbeda vabamaadluses. Finaal
Eesti meistriks Ardo Arusaar võites fikestis vaid minuti ja 21 sekundit.
12. märtsil toimusid Väike-Maarja spordihoones Eesti meistrivõistlused naiste-, vaba- ja Kreeka-Rooma maadluses.
Maadluspäev tõi Väike-Maarjasse, Eesti maadluslegendi Georg Lurichi sünnikohta rohkesti võistlejaid ja maadlushuvilisi, teiste seas ka nimekaid mit-

“Kuigi ma pole väga suur plahvatuslik maadleja, siis ma proovisin oma
tempot peale surude ja see lööb vastasel tihtipeale rütmi sassi, kuna nad
pole valmis nii tugevaks alguseks. Hea
oli proovida ja tore, et see töötas. Muidugi on hea meel, et raskekaalus on nii

Väike-Maarja lasteaia poisid astusid
ette juba 10. korda korraldatud Eesti
Meestelaulu Seltsi poiss-solistide võistulaulmisel.
15. veebruaril kogunesid Lääne-Virumaa parimad laulupoisid Rakvere
kultuurimajja.
Meie lasteaia poisid laulsid väga
hästi. Nooremas vanusegrupis saavutas Kristofer Vinkel lauluga „Tuul ja
lohe“ esikoha. 6-7aastaste poiste vanusegrupis laulis Rasmus Villem Lood
laulu „Isaga on julgem“ ning saavutas
samuti esikoha.
Žürii esimees Hirvo Surva tänas
tublisid laulupoisse ning andis neile
tänukirjad, mida kaunistas laulupäeva
moto:
Kaunis on inimene,
kes andnud end ilole.
Kauniks teeb teda oskus
jagada ilo ka teistele.
Kristofer ja Rasmus Villem esinda-

Krtistofer Vinkel ja Rasmus Villem
Lood võistulaulmise esikohadiplomitega. Foto: Sirje Orro
vad meie maakonda Põhja-Eesti vahevoorus Tallinnas.
Sirje Sõnum
Väike-Maarja lasteaia muusikaõpetaja

F. J. Wiedemanni keelepäev
27. aprillil kell 11.00 toimub Väike-Maarja seltsimajas F. J. Wiedemanni
keelepäev.
Konverentsil esinevad ettekannetega keeleauhinna
tänavune laureaat Marja Kallasmaa ja keeleteadlased.
Gümnaasiumi õpilasettekandega „Huvitavamaid kohanimesid kodukandist“ esineb abiturient Ranno Rajaste õpetaja Merike Kuhhi juhendamisel.
Pärast konverentsiettekandeid istutab Marja Kallasmaa gümnaasiumi tütarlaste (juhendaja Ly Ipsberg) tammelaulu saatel
keeletammikusse oma nimipuu.
Kõik on oodatud osalema!

Krusensterni õhtul Moskvas esitleti L. M. Sverdlovi
raamatut „Millest vaikis Krusenstern“
Moskva Eesti saatkonnas toimus mõni
aeg tagasi sündmus, kus esitleti Leonid
Sverdlovi verivärsket raamatut „Millest
vaikis Krusenstern“ ning näidati režissöör Olga Petrakova filmi „Krusensterni
purjed“.
Kohal viibisid ka Adam Johann von
Krusensterni järeltulijad: Aleksandr
Pritchepov, kes töötab õppejõuna
Kopenhaageni Ülikoolis, Odessa Kõrgemas Merekoolis õppejõuna töötav
Igor Logishev ning tema poeg Nikolai
Logishev, kes on meremees kaugsõitudel.
Eesti suursaadik Moskvas Arti Hilpus, kes on hariduselt ajaloolane, vaatas huviga filmi ning osales vestlusel.
Olga Petrakova ettepanekusse, vändata
Adam Johannist tema 250. sünniaastapäevaks täispikk film, suhtus suursaadik soosivalt. Krusensterni suur juubel
jõuab kätte kolme aasta pärast.
Raamatu „Millest vaikis Krusenstern“ eksemplarid on jõudnud ka A. J.
von Krusenterni nimelise MTÜ valdusesse. Praegu otsime võimalusi raamat

Esiplaanil Arti Hilpus ja Leonid Sverdlov. Foto: Anastasia Petrakova
eesti keelde tõlkida ning kirjastada, et
väärtuslik teave admiral Krusensternist
oleks eestikeelsele avalikkusele kätte-

saadav.
Lembit Keerus

Valla aukodanikud Mall Lepiksoo ja Mall Võhandu koos aasta tegija Jaak
Läänemetsaga vabariigi aastapäevaaktusel Väike-Maarja seltsimajas 23.
veebruaril. Foto: Kairi Voosalu
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Vallavanema kuu
Hea vallaelanik. Kindlasti oled märganud, kuidas päevad on pikemaks
muutunud ning õhus „lõhnab“ kevadet.
Juhul, kui ka ilmataat on heas tujus ja
ta on juba varahommikul pilvekardina
päikese eest ära tõmmanud, suudavad
varajased päikesekiired sulatada öösel tekkinud härmatise autoklaasidelt
ning turvaliseks sõidualustamiseks läheb vaja oluliselt vähem jääkaabitsaga
tööd.
Veebruaris tähistasime koos kooliõpilastega Eesti Vabariigi 99. aastapäeva vabadussammaste juures Väike-Maarjas ja Simunas. Ikka mõnusalt
eriline tunne on kui sellisel üritusel
on osa õpilasi Kaitseliidu vormides
ning kohal on Naiskodukaitsjad kui ka
Politsei- ja Piirivalveameti esindajad.
Vabariigi aastapäeva eelõhtul õnnitlesime seltsimajas vallavolikogu poolt
tunnustuse saanud kahte uut valla aukodanikku Mall Lepiksood ja Mall Võhandut ning Väike-Maarja valla aasta
tegijat 2016 Jaak Läänemetsa. Kultuurkapitali väärtuslikud auhinnad anti Vallo Taarile (elutööpreemia) ja Mary Tammertile (kultuuripreemia „Looming“).
Väike-Maarja rahvaspordiklubi ettepanekul oli võimalus tunnustada koduvalla erinevate spordikategooriate parimaid sporditähti. Mul õnnestus jõuda
hetkeks sportlikku rambivalgusesse,
kuna olin üks 2016. a seeniorsportlase
kandidaatidest, kuid nomineerimiseni
seekord ei jõudnud ja isiklikult loodan,
et selle kategooria võitmiseks on veel
piisavalt aega. Õnneks leidub meil väga
erinevate spordialade harrastajaid ning
elanikud on aktiivsed uusi võimalusi kasutama. Mõni spordiala areneb kiiresti
tänu tehnoloogia arengule, mille heaks
näiteks on 19. märtsil Väike-Maarja automudelihallis toimunud droonide võidusõit. Kellel aega ja tahtmist oli, sai
seda ise vaatamas käia. Oleme Georg

Lurichi sünnivald ning seda enam sai
rõõmu tunda võimalusest korraldada
koos Eesti Maadlusliiduga Eesti Vabariigi meistrivõistlused vaba-, naiste
ja Kreeka-Rooma maadluses. Kui matile astuvad ikka sellised tähed nagu
Epp Mäe, Heiki Nabi, Ardo Arusaar,
siis võib öelda, et Euroopa tipptase on
ka Väike-Maarjasse jõudnud. Hoiame
koos pöialt, et meie enda noored tippu
jõuaksid. Sellise ürituse korraldamine
on võimalik ainult ühise meeskonnana.
Võib tõdeda, et meie maadlustreeneri
Lembit Kalteri õpilased koos oma vanematega olid samuti suureks abiks, et
Väike-Maarja spordisaali koguni kolm
maadlusmatti maha panna ning palju
muid pisiasju korraldada.
Selle kuu alguses lõppes kolmepäevane päästeõppus MODEX, kus
erinevate riikide päästemeeskonnad
harjutasid rahvusvahelise abiga seotud
tegevusi võimalikes maavärina piirkondades. Seekord oli meie vald kandmas
nime „Faultlandi Rahvavabariik“ ning
kokkulepitult
Sisekaitseakadeemia
Päästekooliga pidime etendama täiesti kurnatud ja olulistest ressurssidest
(tõsteseadmed, traktorid, inimtööjõud)
puudust tundva kohaliku omavalitsuse
rolli. „Faultlandi“ saabudes oli päästemeeskondadel valida kolme erineva
asukoha vahel, kuhu oma staap ja laager üles panna. Eks tagantjärele veidi
naljakas tundub, et kui kolmest võimalikust asukohast valisid kohalesaabunud päästemeeskonnad Väike-Maarja
staadioni, siis pidid nad esmalt aru
andma tähelepaneliku vallakodaniku
poolt kohale kutsutud politseipatrullile, et nad ei kavatse püstitada „pagulaslaagrit“. Samas on hea, kui me reageerime eriskummalise olukorra peale
ning ei jää ükskõikseks, mis meie ümber toimub.
Päev enne naistepäeva väisas Lää-

ne-Viru maakonda regionaalhaldusminister Mihhail Korb, kes andis ülevaate
kohalike omavalitsuste reformist Eestis
ning avas veidi temaatikat, mis on seotud maavalitsuste kadumisega 2018.
aastal. Omaalgatuslikult on Eestis
ühinemas 160 kohalikku omavalitsust
47 ühinemispiirkonnas. 26 kohalikku
omavalitsust ei täida kriteeriumi ja ei
taotlenud ka ühinemist enne käesoleva
aasta algust. Tänasel kaardil on ka 10
nn ühinemispiirkonda, mis ei täida vajalikku elanike arvu kriteeriumi. Näiteks
Ida-Virumaal allkirjastasid ühinemisleppe Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna vald, kuid kokku on sellel territooriumil vaid 3968 elanikku. Samas ka
Vihula ja Haljala vald jäävad oluliselt
alla 5000 elaniku piiri, vaid 4389. Meie
jaoks on oluline, et Vabariigi Valitsus
pidas kõige otstarbekamaks koostada
eelnõu, ühendamaks Rakke valla (1626
el) ja Väike-Maarja valla (4486 el) üheks
omavalitsuseks nimega Väike-Maarja
vald (kokku 6112 elanikku). Kas ennustada ette, et see saab ka selliselt teoks?
Võib öelda, et valitsuse ettepanek on
mõistlik ning arvestab tänast reaalset
olukorda ning ka lähituleviku väljakutseid. Tunduks veelgi otstarbekam,
kui meie ja Rakke valla puhul toimuks
juriidiliselt lihtsam ja ka rahaliselt otstarbekam ühe omavalitsuse liitumine
teisega. Sellisel juhul on võimalik minna edasi tänaste Väike-Maarja vallas
kehtivate määruste, korralduste ja otsustega ning ei peaks raiskama koheselt täiendavat ressurssi uute seaduste koostamisele. Leian, et küllalt suur
osa kehtivatest otsustest on võimalik
küllaltki lihtsalt rakendada territooriumile, mille moodustavad Rakke ja Väike-Maarja vald liitumise järgselt.
Oleme Väike-Maarja vallas valinud
selge ja avatud tee haldusreformi läbiviimiseks. Oleme avalikustanud nii

omavalitsuse kodulehel
kui ka sotsiaalmeedias
Vabariigi
Valitsuse
eelnõu meie
ja Rakke valla
halduskorralduse
muutmiseks.
Me ei soovi kostitada
oma elanikke
pooltõdede
või ebareaalsete unistustega. Pooltõdedega
vürtsitatud
poliitteatrit
on võimlik
hästi „müüa“
vähe informeeritud inimestele, mitte aga kaasa
mõtlevatele,
infoga kursis olevatele Indrek Kesküla õnnitleb Väike-Maarja spordihoones toimunud
ja
haritud maadlusvõistlustel Heiki Nabit 12. Eesti meistrivõistluste kuldelanikele.
medali võitmise puhul. Foto: Ilve Tobreluts
Tänases haltada meie omavalitsuspiirkonna suudusreformi seaduses on küllalt selged
rust ja elukorraldust 2018. aastal, on
kriteeriumid, võimalikud erisused ja
seda tulevikku ise luues ja selleks vajatähtajad. Juhul, kui mõni omavalitsus
likke samme astudes.
soovis saada haldusreformi läbiviimisel erisust, kuna ta elanike arv ei küünVõtkem märtsi emakeelepäevalt
di 5000ni, siis vastavalt seadusele oleks
kaasa armastus meie emakeele vastu ja
ta pidanud sellest Vabariigi Valitsusele
ka võimalus kodus või töökohal ehtida
teada andma enne 1. jaanuari. Isegi
vaase lilledega lihtsalt sellepärast, et
sellisel juhul olid võimalikud erisused
see on kaunis.
seaduses välja toodud.
Ennustamise juurde tagasi tulles,
siis leian, et kindlalt parim viis ennus-

Indrek Kesküla
vallavanem

Vallavalitsuse materjalid (15.02, 22.02, 01.03, 08.03 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Moodustati Vao külas kahe Jakobi
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 12,65
ha suurune Jakobi katastriüksus; sihtotstarbega: maatulundusmaa; 3,96 ha
suurune Jakobi katastriüksus, sihtotstarbega: maatulundusmaa; 2395 m2
suurune Ebavere Kergtee T10 katastriüksus, sihtotstarbega: transpordimaa;
3771 m2 suurune Ebavere kergtee T11
katastriüksus, sihtotstarbega: transpordimaa ja 992 m2 suurune Liivaküla
– Vao tee katastriüksus, sihtotstarbega:
transpordimaa.
- Moodustati Vao külas Oru tn 10
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 27,71
ha suurune Oru tn 10 katastriüksus,
sihtotstarbega: maatulundusmaa; 2467
m2 suurune Ebavere kergtee T12 katastriüksus, sihtotstarbega: transpordimaa;
213 m2 suurune Oru tänava lõik 4 katastriüksus, sihtotstarbega: transpordimaa.
- Moodustati Vao külas Vesioru katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 14,25
ha suurune Vesioru katastriüksus, sihtotstarbega: maatulundusmaa ja 1412
m2 suurune Ebavere kergtee T9 katastriüksus, sihtotstarbega: transpordimaa.
- Moodustati Vao külas Viljatoa
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 18 386
m2 suurune Viljatoa katastriüksus sihtotstarbega: elamumaa ja 698 m2 suurune Ebavere kergtee T13 katastriüksus,
sihtotstarbega: transpordimaa.
- Määrati järgmiste liikluspindade
ruumikuju: Renne tee ja Renneoru tänav Väike-Maarja alevikus ning Pargi
tänav Simuna alevikus.

- Nõustuti vastavalt katastriüksuste
plaanidele Käru külas asuvate ehitiste
juurde 20,21 ha ja 7,61 ha suuruste Kerro-Sillaotsa katastriüksuste moodustamisega maa ostueesõigusega erastamiseks ehitiste omanikule OÜ-le Kerro
Farmer, kinnitati maa maksustamishind
ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Prijekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
vallavalitsusele kaugkütte võrgupiirkonna rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Triigi külas.
- Määrati projekteerimistingimused
Adven Eesti AS-le kaugkütte võrgupiirkonna rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Väike-Maarja alevikus.
- Määrati projekteerimistingimused
Smartecon OÜ-le hoone tehnosüsteemide muutmiseks Väike-Maarja alevikus Ravi tn 1a kinnistul.
Ehitusload
- Väljastati ehitusload vallavalitsusele remonditöökoja lammutamiseks
Simuna alevikus Pikk tn 15 kinnistul ja
viie puuraugu rajamiseks Väike-Maarja
alevikus Pikk tn 8 kinnistul.
- Väljastati ehitusload OÜ-le Simuna Ivax teraviljakuivati vastuvõtupunkti
lammutamiseks, teraviljakuivati vastuvõtuhoone püstitamiseks, teraviljakuivati vedelgaasihoidla rajamiseks ja
kuivatikompleksi
tuletõrjeveehoidla
rajamiseks Simuna alevikus Rukki kinnistul.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba OÜ-le Veermikuproff sõidukite teenindushoone
kasutamiseks Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 2 kinnistul.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja valla tee- ja täna-

vakatete remont“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Kaltsiumkloriidi tarne“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati
hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja valla küttepuude
tarne 2017“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks
komisjon.
Sotsiaaltoetused
- Eraldati sotsiaaltoetust valla eelarve vahenditest neljateistkümnelele
taotlejale kokku summas 1365.96 eurot.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Pikendati Väike-Maarja alevikus
Jaama tn, Simuna alevikus Pargi tn ja
Vao külas Pargi tn asuvate sotsisaalkorterite üürilepinguid kolme isikuga tähtajaga kuni 01.03.2018.
- Otsustati anda isikule üürilew sotsiaalkorter Väike-Maarja alevikus Aasa
tänaval tähtajaga kuni 10.03.2018
Vallavara müümine
- Otsustati müüa sihtotstarbeline
veoauto International hinnaga 3025
eurot AS-le Kriston Auto.
- Otsustati müüa Väike-Maarja alevikus Jaama tänaval asuv korteriomand
senisele üürnikule.
Tegevustoetus
- Eraldati 2017. aastaks tegevustoetust: Avanduse Küla Seltsile 255 eurot,
Eipri Külaseltsile 273 eurot, MTÜ-le
Kotli Maja 300 eurot, Käru Küla Seltsile 294 eurot, MTÜ-le Meie Kiltsi 657
eurot, MTÜ-le Nelikand 342 eurot, Simuna Muinsuskaitse Seltsile 300 eurot, Simuna Naisteklubile 300 eurot,
Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsile
1300 eurot, Tantsuseltsile Tarapita 400

eurot, MTÜ-le Triigi Mõis 825 eurot, Vao
kogukonna MTÜ-le 996 eurot, Vabaaja
Seltsile Toredad Teod 300 eurot, MTÜle Väike-Maarja Mudelihall 450 eurot,
MTÜ-le Väike-Maarja Pasunakoor 2200
eurot ja Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsile 450 eurot.
Sihtotstarbelise tegevustoetus
- Eraldati Tantsuseltsile Tarapita
sihtotstarbelist tegevustoetust summas 2925 eurot.
Ühekordne toetus
- Eraldati ühekordset toetust: A.J.
von Krusensterni nimelise MTÜ projektile „Kiltsi loomelaagrid 2017“ summas
350 eurot ja MTÜ Maarjakelluke projektile „XIX vabariiklik õpetajate rahvatantsufestival“ summas 250 eurot.
Projektitoetus
- Eraldati MTÜ Meie Kiltsi projektile
„MTÜ Meie Kiltsi huvitegevuse arendamine“ projektitoetust summas 152,82
eurot.
- Eraldati Tantsuseltsi Tarapita projektile „Kultuuriline kooskõla“ projektitoetust summas 575 eurot.
Koormuspiirangu kehtestamine
- Kehtestati koormuspiirang teede
kahjustamise vältimiseks valla kohalikel teedel registrimassiga üle 8 tonni
veokitele alates 13. märtsist.

Raha eraldamine reservfondist
- Eraldati reservfondist 7000 eurot
Simuna rahvamaja katla vahetuseks.
Hoolekogu kinnitamine
- Kinnitati Väike-Maarja Hooldekodu hoolekogu koosseis: Luule Matrov,
Ene Kinks, Tiiu Maran, Tiia Uutsalu,
Merike Adamson.
Vara mahakandmise aktide kinnitamine
- Kinnitati varade mahakandmisaktid: Väike-Maarja hooldekodu summas 3393,40; Kiltsi põhikool summas
1682,59; Väike-Maarja gümnaasium
summas 38274,14; Väike-Maarja õppekeskus summas 9101,32; Simuna
osavald summas 3757,55; Simuna rahvamaja summas 94,63; Simuna raamatukogu summas 612,06; Väike-Maarja
spordikeskus, summas 4570.79 eurot;
Triigi spordihoone, summas 1877.50
eurot; Väike-Maarja muuseum, summas 133.44 eurot; Väike-Maarja noortekeskus, summas 582.76 eurot; Simuna
noortekeskus, summas 890.97 eurot;
Väike-Maarja muusikakool, summas
85 eurot; Väike-Maarja raamatukogu,
summas 329.90 eurot; Triigi raamatukogu, summas 42.75 eurot; Kiltsi raamatukogu, summas 1160.68 eurot.

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2017. aastal
1. veebruaril – 4475

Veebruarikuus oli saabunuid 12 ja lahkunuid 24.

28. veebruaril – 4463
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Väike-Maarja ja Rakke valla
ühinemisest Vabariigi Valitsuse nn
sundliitmise määruse põhjal
Vabariigi Valitsus on koostanud määruse eelnõu Väike-Maarja valla ja Rakke
valla ühendamiseks üheks haldusüksuseks. Mõlema valla vallavolikogul tuleb
kujundada oma seisukoht eelnimetatud määruse eelnõu kohta ning hiljemalt 15. mail peab volikogu seisukoht
olema edastatud maavanemale. Volikogud saavad siinkohal otsustada, kas
nõustuda esitatud määruse eelnõuga,
mitte nõustuda või teha ettepanekuid
määruse teksti muutmiseks. Mittenõustumisel ning muudatusettepanekute tegemisel peab volikogu oma otsust kindlasti põhjendama.
Vabariigi Valitsuse määruse „Rakke
valla ja Väike-Maarja valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159
„Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ (edaspidi nimetatud: sundliitmise määrus)
eelnõu seletuskiri on põhjalik ning haarab endas erinevate ühinemisaspektide
ja motivatsioonide kirjeldust.
Sellise haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgiks on moodustada vähemalt omavalitsusüksuse
miinimumsuuruse kriteeriumile vastav
(ehk vähemalt 5000 elanikuga) tugevam, võimekam ja jätkusuutlikum kohaliku omavalitsuse üksus. Väike-Maarja vallas on elanike arv ligikaudu 4480
ja Rakke vallas 1626. Loomulik iive on
Väike-Maarja vallas jätkuvalt negatiivne, st inimesi sureb oluliselt rohkem
kui sünnib, lisaks väljaränne nii teistesse Eesti piirkondadesse kui välismaale.
Hetkel on Eestis 213 omavalitsust
(183 valda ja 30 linna). Omavalistuste
omaalgatusliku ühinemise etapi raames (vajalike dokumentide maavanemale esitamise tähtaeg oli 01.01.2017)
on valitsus kinnitanud ühinemised
selliselt, et Eestis jääb alles 102 omavalitsust (85 valda ja 17 linna). Lisaks
väheneb omavalitsuste arv sundliitmise tagajärjel.
Rahandusministeerium on koostanud soovitusliku ajakava, mille järgi
toimetades on õigeks ajaks kõik vajalikud toimingud valdade poolt valdade
ühendamiseks tehtud.
Järgmise etapina peaks ühendatavad vallad sõlmima ühinemiskokkulepe. Väike-Maarja valla haldusreformi
komisjon on pöördunud Rakke valla
poole ühinemiskokkulepe arutamiseks,
millele ei ole saabunud taasesitamist
võimaldavas vormis (kirjalikku) vastust.
Arvatavasti ei õnnestu Väike-Maarja
ja Rakke valdade volikogudel ühinemiskokkulepet kinnitada.
Elanike küsitlust valdade ühinemise suhtes uuesti korraldada ei ole vaja.
Teatavasti toimus eelmise aasta lõpus
elanike küsitlus Väike-Maarja ja Rakke
valla ühinemise suhtes nii Rakke kui
Väike-Maarja vallas.

Edasi peavad volikogud vastu võtma valimisi puudutavad otsused, mille
tähtaeg on 15. juuni 2017. See puudutab mandaatide arvu ringkonnas,
volikogu liikmete arvu, valimisringkonna moodustamist, valimiskomisjoni moodustamist jmt. Kui volikogu
ei tee 15. juuniks nimetatud otsuseid,
teeb volikogu eest vajalikud otsused
maavanem, sellega on valitsus kõrvaldanud ohu, et juhul kui vallavolikogu
osutub n-ö tegevusetuks, siis saavad
kohalike omavalitsuste valimised 15.
oktoobril ikkagi toimuda ühendatavas
vallas valitsuse eelnõu kohaselt. Valimisotsused peavad ühendatavates
valdades olema samased, mis on keeruline, kui eelnevalt ei ole kinnitatud
ühinemiskokkulepet ning lepitud kokku
vähemalt põhilises. Maavanemale on
tehtud ülesandeks teha eelnimetatud
otsused miinimumvariandis. Seega,
näiteks volikogu liikmete arvu osas
lähtub maavanem seaduses kehtestatud miinimumvariandist, mis on siinmail 17 liiget (5000-7500 inimest vallas). Ühinemislepingu eelnõus, mis ei
jõustunud, leppisid Väike-Maarja vald
ja Rakke vald 19-liikmelises volikogus.
Ka hetkel ka Väike-Maarja vallavolikogus 19 liiget. Kui maavanem kinnitab
17-liikmelise volikogu – näen ohtu erinevate piirkondade esindatuses uues
volikogus, mis sõltub osaliselt ka sellest, kas vallaelanikul või kogukonnal
on n-ö oma esindaja volikogus. Kui
volikogu liikmete arv on väiksem, on
loomulikult ka konkurss ühele kohale suurem ja väiksemast piirkonnast
keerulisem volikogusse valituks saada.
Loodan, et kui maavanem peaks kinnitama uue volikogu liikmete arvu, siis
tal on võimalus lähtuda, ühinemisel/
liitmisel osaleva, suurema valla volikogu liikmete arvust.
Kui vallavolikogu ei nõustu valitsuse
sundliitmise plaaniga, on volikogul õigus pöörduda riigikohtusse. Juhtumil,
kui kohus peaks rakendama esmast õiguskaitset, kogu protsess hageja (kohtusse pöördunud vald) osas peatatakse
ning selle tagajärjeks on võimalus, et
KOV valimised toimuvad siiski praegustes piirides. Kuna Vabariigi Valitsus
on sundliitmise määruse põhjalikult
ette valmistanud, motiveerinud ja põhjendanud, siis on kohtust vastupidise
seisukoha saamiseks vähe lootust – rahandusministeeriumi juristi arvamus.
Alati ei ole muutused halvad, mõnikord on muutusi vaja, et saada uut
hingamist. See kehtib nii üksikisiku kui
institutsiooni kohta.
Nautige saabuvat kevadet ja mõtleme koos positiivselt, hoolimata valla
piiride muutumisest!
Maris Kõrgmäe
vallasekretär

Rannapungerja
noortelaagri info

Infopäev võlanõustamisest

Väike-Maarja vallale on eraldatud
10 sotsiaaltuusikut vähekindlustatud perede lastele Rannapungerja
noortelaagrisse.
Laager on mõeldud 7-14 aasta
vanustele lastele ning toimub 9.16. juunini.
Soovijail palun esitada 15.
maiks avaldus vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselole.

5. aprillil kell 12.00 infopäev
võlanõustamisest Väike-Maarja
hooldekodu päevakeskuses.
Nõustaja Eevi Torm.

Info: Tiia Kaselo
lastekaitsespetsialist
tel 329 5762

Räägime teemadel:
• elatisrahad
• pärimine
• üürilepingud
• õppelaenud
• laenude käendamine
Info: sotsiaalosakonna juhataja
Ene Kinks, tel 329 5761
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Õppusel MODEX 2017 tegeleti maavärina
tagajärgedega

Euroopa Liit korraldab elanikkonnakaitse mehhanismi ekspertide ja moodulite treenimiseks koolitus-tsükleid,
mille raames viiakse erinevates riikides
läbi koostöö-õppuseid MODEX.
Eesti (Päästeamet koostöös Sisekaitseakadeemia Päästekolledžiga) korraldas õppuse 27. veebruarist kuni 2.
märtsini Väike-Maarjas.
Sündmuste keskpunktiks on SKA
Päästekolledži harjutusväljak ja Väike-Maarja lähiümbrus, mis nendeks
päevadeks oli kujundatud katastroofipiirkonnaks (maavärinast mõjutatud
piirkond).
Õppusel osalesid Tšehhi, Ungari ja
Austria otsingu- ja päästemeeskonnad
(USAR), Rootsi IKT (info, kommunikatsioon ja tehnoloogia) ja Eesti Logistiline tugi (tehnilise abi ja toe meeskond
Euroopa Liidu ekspertidele) ning viis
Euroopa Liidu elanikkonnakaitse eksperti. Modex Väike-Maarja õppusel
osales ca 150 reageerivate meeskondade liiget, koos korraldajatega oli õppusega seotud 220 inimest.

Modex Väike-Maarja õppuse kaaskorraldaja oli Falcki firma Hollandi

haru, kellel oli oluline roll õppuse läbiviimisel ning kes oli vastutav Euroopa
Liidu elanikkonna kaitse direktoraadi
(DG ECHO) ja õppusega seotud aruandluse korraldamise eest.
Õppuse Falcki poolne partner Eestis
on Päästeamet koostöös Sisekaitseakadeemiaga. Projekti koordineeris Põhja
päästekeskus.
Tegemist on väliõppusega, mis baseerub õnnetustele reageerimisele ja
mille eesmärk on testida juhtimis- ja
kontrollsüsteeme, kommunikatsiooni,
koordineerimist, koostöövõimet ning
-protseduure tegelikkusele lähedases
keskkonnas.
Modex Väike-Maarja õppuse läbiviimisel oli väga oluline roll Väike-Maarja

vallavalitsusel ja vallavanemal. Vallavanem osales kogu õppuse vältel, kus ta
esindas ennast ehk kannatada saanud
piirkonna vallavanemat. Õppuse käigus
kutsuti kokku ka valla kriisikomisjon,
mille liikmed said harjutada kriisiolukorras toimimise protseduure.
Tänan kõiki, kes andsid oma panuse
rahvusvahelise suurõppuse korraldamisse ja läbiviimisse. Me kõik saime
õppida sellest õppusest ning oleme
tulevikus kogukonnana rohkem valmis
võimalike õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks ja nendele reageerimiseks.
Vadim Ivanov
Modex Väike-Maarja õppuse Sisekaitseakadeemia koordinaator
Päästekolledži direktori asetäitja
Foto 3 x Päästekool

Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele
Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid. Tegemist on Euroopa
Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“, mis on osa programmist „Tööturul
osalemist toetavad hoolekandemeetmed“.
Projekti eesmärgiks on kohalike
omavalitsuste sotsiaaltöötajate toetamine ja nõustamine keerulisemate
kliendijuhtumitega tegelemisel ning
toimetulekuraskustes inimestele nõustamisteenuste pakkumine üle Eesti.
Nõustamisteenuste osutamise tulemusel paraneb isikute igapäevaeluga
toimetulekuvõime, suundumiseks tööturuteenustele ja rakendumiseks tööle.
Projekti sihtrühmaks on mitmete
probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes
tööealised inimesed (15-aastased kuni
vanaduspensionieani) ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa ko-

haliku omavalitsuse võimalustest (toetused, teenused).
Nõustamisteenuste saamiseks tuleb isikul pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või projekti piirkondliku (elukoha) koordinaatori poole. Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse projekti vaid nende nõusolekul.
Koostöö omavalitsuse sotsiaaltöötaja,
projekti koordinaatori ja teiste võrgustikupartneritega toimub juhtumipõhise
võrgustikutöö meetodeid rakendades.
Projektis osalevatele inimestele tasuta pakutavad teenused:
Psühholoogiline nõustamine. Eesmärgiks on tõsta isiku toimetuleku- ja
kohanemisvõimet ning enesehinnangut, aidata paremini aru saada endast
ja oma võimetest, olukordadest, analüüsida ja otsida lahendusi probleemidele.
Perenõustamine. Eesmärgiks on
abistada peret suhete ja laste kasvatamisega seotud küsimustes, pere ressursside leidmisel ning sotsiaalsete
toimetulekuoskuste tõstmisel.

Võlanõustamine.
Võlanõustamise sihiks on isiku või pere abistamine
majanduslike raskuste ja võlgnevuste
korral.
Tugiisikuteenus. Teenuse sisuks on
isiku abistamine juhendamise ja toetamise kaudu igapäevases elukeskkonnas
asjaajamisel, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel, toimetulekul raske
olukorraga.
Täiendavat infot projekti kohta
saab Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikult koordinaatorilt.
Projekti piirkondlik koordinaator
Ida-ja Lääne-Virumaal on Enely Kullamäe, tel 5343 3002,
e-post
enely.kullamae@sotsiaalkindlustusamet.ee
Info Väike-Maarja vallavalitsusest:
- sotsiaalosakonna juhataja Ene
Kinks, tel 329 5761;
- lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo,
tel 329 5762
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OÜ Veermikuproff laienes ja
parandas remonditingimusi
1. veebruaril kolis autoremondiettevõte OÜ Veermikuproff uutesse värskelt
renoveeritud ruumidesse Väike-Maarjas Tagaküla tee 2. Renoveerimine ja
töökoja laiendamine toimus Leader
meetme projekti „Autoremonditöökoja
renoveerimine ja teenuse osutamiseks
vajalike seadmete soetamine“ raames.
Uue töökoja projekteerimisel lähtusime põhimõttest, et töökojas oleks
hea ja mõnus olla nii töötajal kui ka
kliendil. Ruumid hõlmavad kahe bok-

Foto: 3 x Helina Lükk
siga töökoda, laoruumi, kliendi vastuvõturuumi, töötajate riietusruumi ja
pesuruumi.
Tänu antud projektile saame klientidele pakkuda uue teenusena automaatkäigukastide õlivahetuse teenust.
Lisaks võimaldab meie seadmete park
teostada veermiku seadenurkade reguleerimist (sillastend), piduriõli vahetust, rehvitöid, erinevaid mootori hooldus ja remonditöid, veermiku remonditöid, väiksemaid keevitustöid ning
elektroonika diagnoosimise töid.
Kohapeal on loomulikult võimalik
tellida ka kõik vajaminevad varuosad.
Pidevalt on kohapeal olemas valik eri-

nevaid mootoriõlisid ning kuna on tulemas rehvivahetushooaeg siis on olemas ka valik suverehve.
Oma tegevuses liigume samm-sammult selle suunas, et pakkuda kohapealsele elanikule võimalikult palju
erinevaid teenuseid kvaliteetselt. Meie
jaoks on oluline ka noorte toetamine
meie vallas. Oleme olnud praktikabaasiks nii mõnelegi noorele ning oleme
otsustanud luua uue töökoha ja võtta
tööle meil varasemalt praktiseerinud
praktikandi. Tegemist on Väike-Maarja
noorega, kes on sooritanud meil praktika ning lõpetanud sõiduautotehniku
eriala Tartu Kutsehariduskeskuses ja
teinud riikliku erialaeksami väga headele tulemustele. On oluline pakkuda
noortele, kes on omandanud head erialased teadmised ning on motiveeritud
töötama, võimalust kodukohas töötamiseks.
Väikeettevõtjatena saame öelda, et
väga paljude töödega tuleb ise hakkama saada ja vajadusel peab olema julgust nii abi kui ka nõu küsimiseks. Meie
projekti elluviimisel oli meile suureks
abiks Ene Preem – aitäh meie nõustamise ja igakülgse abi eest.
Väikeettevõtjal on eriti oluline suuremate projektide teostamisel tugivõrgustik, ilma milleta, arvame, ei oleks
võimalik toimida. Siinkohal tahame
tänada meie peamisi toetajaid: Janari
isa Lembit – aitäh meie hoone projekteerimise ja meie toetamise eest; Janari
ema Piret – aitäh laste hoidmise ja ühe
asja eest veel; Helina ema Epp – aitäh
nii laste hoidmise, meie pere kiirel ajal
toitlustamise kui ka ehitusjärgse koristuse eest; Helina õde Jaana – aitäh
meie kliendiruumi temaatilise sisustamise eest; Helina õemees Jaak – aitäh,
et oled alati olemas; Helina tädi Ljuba
– aitäh finantsnõustamise eest; Janari
sõbrad – aitäh, kõigile, kes olid abiks
kolimisel; meie lapsed Rainis ja Laura –
aitäh kiirel ja väga kiirel ajal iseseisvalt
hakkama saamise eest!
Meil on veel palju mõtteid ja töid,
mida soovime teha oma ettevõtte arendamiseks, kuid liigume edasi
samm-sammult ning soovime, et klientidel oleks hea meie juurde tulla.
Kõikidele väikeettevõtjatele soovitame takistustele vaatamata liikuda oma
seatud eesmärkide poole ja julgelt kasutada oma tugivõrgustikku.
Janar ja Helina Lükk
OÜ Veermikuproff juhatus

Avatud on kohaliku omaalgatuse
programmi kevadine taotlusvoor
Kohaliku omaalgatuse programmi
eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine
kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja
identiteedi tugevdamise kaudu ning
kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Programmis avatakse taotlemiseks:
- meede 1 – „Kogukonna areng“;
- meede 2 – „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
- mittetulundusühingud, milles ei
osale liikmena kohalik omavalitsus
või riik;
- sihtasutused, mis pole asutatud
kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3.
aprilliks kl 16.30 Lääne-Viru Maavalitsusele, kas e-posti teel info@laane-viru.maavalitsus.ee, käsipostiga
aadressil F.R. Kreutzwaldi 5 kabinet

29 või tavapostiga, mille postitempel
ei ole hilisem kui 03.04.2017.
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse
koostamise juhendid on leitavad SA
Kodanikuühiskonna Sihtkapital kodulehel aadressil http://www.kysk.ee/
kop-taotlusvoorud/kop17-kevadvoor.
Paneme taotlejatele südamele,
et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite, kindlasti õigeid,
ehk 2017. aasta kevadise taotlusvooru vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti
maavalitsuse või arenduskeskuse
poole pöörduksite.
Lisainfo:
Eda Lauri ja Riina Kaptein
Lääne-Viru Maavalitsus
325 8022; 325 8020
Katrin Põllu
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
325 8028
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Rändlinnud võivad meilegi tuua lindude gripi
Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas ravimatu haigus – lindude gripp, mis võib sel aastal suure tõenäosusega jõuda ka Eestisse.
Seetõttu peaksid inimesed teavitama
Veterinaar- ja Toiduametit surnud lindudest, et võimalikule puhangule õigeaegselt jälile jõuda. Praegu Euroopas
leviv viirusetüvi H5N8 inimestele ohtlik
ei ole ja põhjustab ainult lindude haigestumist. Lindude gripi Eestisse jõudmise oht suureneb just nüüd, kui tagasi
jõuavad potentsiaalselt viirust kandvad
rändlinnud, kes võivad haigust levitada. Teoreetiliselt on kõik linnuliigid
linnugripist ohustatud, teistest vastuvõtlikumad on kodulinnud, veelinnud
ja röövlinnud.
Maakonna veterinaarkeskust tuleks
teavitada, kui leiate vähemalt viis veelinnu korjust või kui on näha ebatavaline veelindude suremine umbes saja
meetri ulatuses mererannast. Samuti
tuleks ametit teavitada kümne või enama lähestikku asuva surnud metslinnu
värskest korjusest.
Linnugripi nakkuse kandjateks looduses on üldjuhul nakatunud või nakkuse läbi põdenud veelinnud, kes võivad nakatada kodulinde kas oma rooja

Hea sõber, pane
õlg alla!
Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi, kes aitab Ebavere radadel spordisündmusi korraldada,
on soetamas uut tehnikat terviseradade ja kergliiklustee hooldamiseks.
2016. a kirjutas Väike-Maarja
Valla Rahvaspordiklubi taotluse
PRIA Leader-meetmesse toetuse
saamiseks, et uuendada ja kaasajastada Ebavere terviseradade
hoolduseks vajalikku tehnikat.
Projektiga on kavas soetada Polaris RZR 570 Full Cabin T3 UTV ja
UTV lisavarustus (v-sahk, kallutava kastiga haagis, haagise kraana,
vints, tänavapuhastushari). See on
mõnusalt pisike, mägisel ja keerulisel maastikul kenasti hakkama
saav multifunktsionaalne masin,
mis läheb välja nii suvel kui talvel
(võimalik ka roomikud alla panna) ja millega kõik vajalikud tööd
tehtud saaksime, sealhulgas ka
kergliiklustee pühkimise, mis rulluisutajaid ja -suusatajaid eriliselt
rõõmustaks.
Projekti kogusumma on 19
835 eurot, PRIA toetus sellest 8
845 eurot. See tähendab, et omaosaluseks tuleb meil leida 10 990
eurot.
Oma õla on alla pannud Väike-Maarja vald, AS Vireen, AS
Antaares ning Hannes Vainult.
Hetkel on unistusest puudu
veel 1900 eurot…
Oma panus on võimalik kanda MTÜ Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi
arvelduskontole:
EE862200221014279619 Swedbankis, märgusõnaga „traktor“
või libistada Väike-Maarja spordihoones administraatori juures
asuvasse annetuskasti.
Panustagem ühiselt terviseradade korrahoidu, et saaksime
jätkuvalt nautida siinseid liikumisteid ja metsaradu ning tunnetada hiiemäe väge!
Tänades
Jane Kool
Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi

või hingamisteede nõrega. Nakkuse
allikaks võivad olla ka surnud lindude
korjused, sealhulgas ka vaid lindude
suled. Lindude grippi jäänud linde ei
ravita. Kui haigus jõuab farmi, siis paraku kõik seal elavad kodulinnud veterinaarjärelevalveametniku kontrolli
all hukatakse, et tõkestada nakkuse
edasist levikut. Ka sööt, söödanõud,
jäätmed ja muu materjal, mis võib olla
viirusega saastunud, töödeldakse või
hävitatakse veterinaarjärelevalve ametniku juhiste kohaselt viisil, mis tagab
viiruse hävimise.
Ettevaatusabinõuna tuleks kodulinde hoida suletud hoonetes. Juhul, kui
linde peetakse väljas, tuleb välistada
nende mistahes kontakt metslindudega. Selleks sobiks näiteks aiaga piiratud ja võrguga kaetud ala, kusjuures
lindude söötmis- ja jootmiskoht peab
kindlasti asuma katuse all. Kodus peetavad haned ja pardid peavad olema
teistest kodulindudest eraldatud. Iga
farmiomanik saab oma linde kaitsta ka
sellega, kui ta piirab ka kõrvaliste isikute pääsu lindlasse. Väga oluline on
korrapäraselt teha lindlates näriliste ja
putukate tõrjet. Linnukasvataja peab
olema kindel, et kõik, mis lindlasse sis-

se viiakse, olgu selleks sööt, allapanu
või muu materjal, poleks haigustekitajaga kokku puutunud. Lindlasse sisenedes peaks kindlasti olema võimalus desinfitseerida jalanõud (desomatt) ning
seal kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei tohiks samaaegselt kasutada ja
kanda mujal.
Kodulindudel esinevad lindude gripi kliinilised tunnused varieeruvad sõltuvalt linnuliigist ja vanusest. Kanadel
esinevat lindude grippi iseloomustavad sellised kliinilised tunnused nagu
loidus, isu vähenemine, munatoodangu järsk langus, kõhulahtisus, hingamisraskused, eritised silmadest, närvinähud ning peapiirkonna, peamiselt
harja ja lokutite turse ja sinakus. Lindude gripi puhul võib kanade suremus
ulatuda kuni 100%-ni.
Kodulindude suurenenud suremusest, rohkem kui viiest surnud veelinnust või enam kui kümnest surnud
metslinnust teavita viivitamatult Veterinaar- ja Toiduametit infotelefonil 605
4750 või Lääne-Virumaa veterinaarkeskust telefonil 323 2050.
Harles Kaup, Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise osakonna juhataja

Märts 2017.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Vabariigi aastapäevaaktusel tunnustati tublimaid
23. veebruaril Väike-Maarja seltsimajas toimunud vabariigi 99. aastapäeva aktusel anti üle valla aukodanike
ja aasta tegija tunnistused, kultuurkapitali auhinnad ning tunnustati
spordiaasta paremaid.
Vallavolikogu esimees Ene Preem
ütles aktusel peetud pidupäevakõnes, et igaüks meist saab teha kodumaale sünnipäevakingituse, andes
lubaduse olla aktiivne ja tegus ning
aidata kaasa, et meie kodu, meie koduvald ja Eesti riik oleksid tugevad ja
kindlad, et siin oleks hea elada.
Ene Preemil ja vallavanem Indrek
Keskülal oli au üle anda tunnistused
volikogu poolt valla aukodanikeks nimetatud perearst Mall Lepiksoole ja
põlisele õpetajale Mall Võhandule.
Valla aasta tegija 2016 tunnistus
ja auhind (sepp Ermo Loodi teemakohane sepisader) anti aktiivsele ettevõtjale ja Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi eestvedajale Jaak Läänemetsale. Tunnustati ka Jaak Läänemetsa
kõrval valla aasta tegija nimetusele
kandideerinud Maie Lepikut ja Liivika Harjot ning tõsteti esile Vabaaja
Seltsi Toredad Teod.
Anti üle kultuurkapitali auhinnad
– elutöö eest Vallo Taarile ja loomingu auhind Mary Tammetile.
Vastsed aukodanikud Mall Lepiksoo ja Mall Võhandu loosisid seoses
2016. aastal valla elanikuks registreerimise kampaaniaga välja kaks
tuhande euro suurust tänuauhinda.
Õnnelikeks auhinnasaajateks osutusid seekord Emili Teder ja Ain Anslan. Palju õnne!
Tehti kokkuvõtteid 2016. spordiaastast ja kuulutati välja spordiaasta paremad üheksas kategoorias.
Aasta sportlik neiu – JONETE
VISNAPUU
Jonete, kes maadlusega tegelenud seitse aastat, on taas tõestanud,
et temaga tuleb jätkuvalt arvestada
nii Eesti kui Euroopa tasandil. Neli
sõpra – visadus, töökus, sihikindlus
ja toetav perekond – on nendele medalitele hulgaliselt värvi lisanud. Jonetet
tunnustati ka Eesti Olümpiakomitee
aukirjaga kõrgete sportlike saavutuste
eest.
Aasta sportliku neiu nimetuse nominendid olid Jonete kõrval Maria Liis Alt
ja Birgit Toming.
Aasta sportlik noormees – KRISTJAN JAAGO
Kristjan on Simuna kooli viienda
klassi õpilane. Maadluse juurde sattus
ta kuueselt. Sinna kutsus teda sõber
lasteaiast, kes ise juba käis maadlustrennis. Nüüdseks on Kristjanil meda-

meistrivõistlustelt sumos ja 48 medalit Eesti meistrivõistlustelt sumos,
vabamaadluses ja kreeka-rooma
maadluses.

Vallavolikogu esimees Ene Preem vabariigi
aastapäevaaktusel peokõnega esinemas.

Spordiaasta parimad kantakse auraamatusse. 2016. aasta esilehelt vaatab vastu
tubli maadlustüdruku Jonete Visnapuu pilt.

Aasta sportlik noormees Krstjan Jaago
ja aasta treener Lembit Kalter.
leid juba nii Eesti kui Euroopa meistrivõistlustelt. Lisaks maadlusele jõuab
Kristjan osaleda veel ka korv- ja jalgpallitreeningutes ning võtab osa ka kergejõustikuvõistlustest.
Aasta sportliku noormehe nimetusele kandideerisid Kristjani kõrval Andris Pent, Tair Stalberg, Marti Alt ja Sten
Saaremäel.
Aasta treener – LEMBIT KALTER
Lembit on Jonete Visnapuu ja Kristjan Jaago treener. Sumo alaliit valis
Lembitu Eesti 2016. aasta parimaks
treeneriks. Tema hoolealused tõid
2016. aastal seitse medalit Euroopa

Aasta naissportlane – REGINA
SIKK
Regina, kes töötab Väike Maarja
spordihoones administraatorina, sai
seal spordipisiku poolt niivõrd nakatatud, et otsustas ka ise lähemalt
järele uurida, mida tähendab järjepidev treening ja kui magusalt lõhnab
võidetud medal. Kui üle-eelmisel
aastal käis ta sisesõudevõistlustel
uudishimulikult kaasvõistlejaid piidlemas ja proovimas, kas ala talle sobib, siis 2016. aastal välja sõidetud
ajad näitasid, et Regina võib julgelt
vastu seista neilegi, kes sõudmise
juures juba aastaid tegutsenud.
Aasta naissportlase nominent oli
Regina kõrval Geidi Kruusmann.
Aasta meessportlane – IVAR
VAAB
Sihikindla ja tugeva jalgratturina
teab Ivar täpselt, mida tahab saavutada ning liigub plaanipäraselt selle
suunas. Enne võistlust seab ta endale eesmärgi ning tavaliselt selle ka
saavutab. Järjepidevus on tema juures suurim trump, sest igapäevased
trennid ei ole ilma motivatsioonita
lihtsad tulema. Võistlusrajal tuntakse Ivarit agressiivse ja julgena, igapäevaselt on ta aga tagasihoidlik ja
vaikne ning armastab isegi trenne
üksinduses teha – olevat tõhusam.
Aasta meesportlase nimetusele
kandideeris lisaks Ivarile Kalle Piirioja.
Aasta sportlik veteran – JAAN
MIGLAI
Eesti sisesõudmisvõistlustel väga
häid kohti saavutanud Jaan Miglai
kohta võib öelda, et ta on sportlane,
kelles on sulandunud karu jõud ja
tammepuu sitkus. Lisaks tulemuslikule sporditegevusele rajas Jaan eelmisel aastal kodutalu juurde 770 istikuga tammiku. Sellele tammikule andis ta
oma onu Endli nime, kelle tulemused
kergejõustikus ületasid noorusajal ka
Heino Lipu tulemusi.
Aasta sportliku veterani nimetuse
nominendid olid Jaani kõrval Indrek
Kesküla ja Väino Stoltsen.
Aasta sportlik perekond – PEREKOND ALT
Kaks aastat duatlonide ja tratlonidega tegelenud õe Maria Liisi eeskujul
proovis ka varasemalt korvpalli harrastanud vend Marti samu alasid, mis peagi südamelähedaseks said ja parajat

väljakutset lubasid. 2016. aasta alguses
liitus aktiivse spordiga ka ema Helge,
kes nagunii lastega võistlustel kaasas käis. Helge osales mitmetel
duatlonidel ja jooksudel. Kuna
vanaema Sirje on usin kepikõndija, siis võistlustel, kus kepikõnd
kavas, oli veel üks osaleja juures. Nii on saadud koos paljudel
võistlustel käia ning need päevad
on olnud täis rõõmu ja koos tegutsemise naudingut. Kõike tänu
spordile!
Aasta sportliku perekonna
nimetusele kandideerisid ka Ira
ja Bruno Münter ning perekond
Ojasaar.
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väga kõrgel tasemel. 2016. aasta tõi rajale rekordarvu osalejaid – 134 triatlonisti. Ebavere Kange triatlon on vägev

Aasta võistkond – KÖIEVEO
MEESKOND
2016. aastal saavutas köieveo
meeskond Eesti valdade suveAasta sportlikuks perekonnaks tunnistati
mängudel Vändras 2. koha. 17
perekond Alt. Auhinda oli vastu võtmas
aasta jooksul on osaletud ühevanaema Sirje.
teistkümnetel valdade mängukohalik suur rahvatriatlon, mis oma lüdel, seitsmel korral on õnnestunud
hendatud distantsidega on jõukohane
tõusta pjedestaalile. Viis viimast aastat
on koosseisu kuulunud Argo Aonurm, Priit Beljaev, Sten Karro,
Andres Kruusamägi, Kalle Piirioja, Kalev Õim ja võistkonna
kapten Aare Prants. Esimest kord
võisteldi praeguses koosseisus
2012. aastal Paikusel, kus saavutati 3. koht.
Parima meeskonna nimetuse
nominent oli köieveo meeskonna
kõrval Väike-Maarja päästekooli
korvpallimeeskond.
Aasta spordiedendaja –
Aasta spordiedendajad, Ebavere Kange
EBAVERE KANGE TIIM: Andri
triatloni korraldajad Andri Part ja
Part, Jaanus Valk, Urmo VäizaJaanus Valk. Foto: 5 x Kairi Voosalu
nen
paljudele ja toob kodust välja ka pühaAndri, Jaanus ja Urmo on Ebavere
päevasportlased.
Kange triatloni vedanud viimased kuus
aastat ning teinud seda südamega ja

Tänusõnad
Olen sügavalt liigutatud, et mind on märgatud ja ära märgitud.
Tänan!
Soovin Teile kõigile õnne isiklikus elus ja edu ettevõtmistes!
Mall Võhandu

Jaanus Akkuratov pälvis
Päästeteenistuse aumärgi
7. märtsil andsid siseminister Andres Anvelt ja Päästeameti peadirektor
Kuno Tammearu üle päästeenistuse aumärgid, millega autasustatakse
päästetöötajaid, aga samuti teisi Eesti
kodanikke vapruse eest inimeste ja vara
päästmisel ning silmapaistvate teenete
eest päästetööde korraldamisel, tegemisel ja päästeteenistuse arendamisel.
Meie vallast oli aumärgi saajate
seas Vao küla elanik Jaanus Akkuratov.
Eelmise aasta 24. septembri õhtul sisenes ta appihõigete peale oma ema korterisse, mille koridoris oli suitsu ja toas

oli näha leeke. Jaanus aitas onu Aivari
ja ema korterist välja ning asus ise leeke kustutama. Lõplikult kustutasid põlengu päästjad. Ema meedikute abi ei
vajanud, aga onu anti kiirabitöötajate
hoole alla.
Kokku omistati 54 aumärki: üks Suur
Kuldrist, kolm Hõberisti, 35 Päästeteenistuse medalit ja 15 Elupäästja medalit. Lisaks kolm Missioonimedalit,
peadirektori ning Siseministeeriumi
tänukirjad. Ühtekokku tunnustati 78
inimest.

Vorsti külla rajatud Endli tammikul
on oma koduleht

23. veebruaril Väike-Maarja vabadussamba juures. Foto: Ilve Tobreluts

Eelmise aasta septembrikuu lõpus
pandi Vorsti külas Lepiku talus alus
võimsale tammikule.
Nüüdseks on pererahvas loonud
Endli tammiku kodulehekülje: http://
endlitammik.weebly.com/
Lehel on ülevaade tammiku rajamise ja selle rajajate kohta ning rikkalik
pildigalerii.
Kodulehel saab tutvuda ka tammikule nime andnud, väga noorelt sõjaväljale jäänud Endel Ferdinand Pentjärve sportlike saavutustega.

Pererahvas kutsub kõiki, kes tammiku rajamisele kaasa aitasid ja kes
end tammikuga seotuna tunnevad,
koduleheküljel omi muljeid ja mõtteid avaldama.
Kontakti võtmiseks saatke e-kiri
aadressil: smiglai@gmail.com
Endli tammiku tammetõru on ka Riigikantselei kaardil:
https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/eesti-vabariik-100/eesti-100-tamme
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Oskar Lutsu jälgedes „Kevadet“ otsimas

Hüvasti,
F. J. Wiedemanni
keeleauhinna
2014. aasta
laureaat
Arvo Krikmann
(21. VII 1939 - 27. II 2017)
Eesti humanitaarteadusi on tabanud valus kaotus. 27. veebruari varahommikul lahkus meie hulgast pärast rasket haigust folklorist, folkloori
lühivormide, kujundkõne ja huumori uurija, kolleeg, õpetaja ja sõber Arvo
Krikmann.
Arvo Krikmann sündis 21. juulil 1939. aastal Virumaal Avanduse
vallas Pudivere külas, õppis Pudivere Algkoolis aastail 1946–1950, Simuna 7-klassilises Koolis aastail 1950–1953 ning Väike-Maarja Keskkoolis aastail 1953–1957. 1957. aastal alustas ta õpinguid Tartu Riikliku
Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas, mille lõpetas eesti filoloogina 1962.
aastal.
Pärast ülikooli lõpetamist suunati Arvo Krikmann Kirjandusmuuseumi,
kus ta töötas 1969. aastani, misjärel oli aastail 1970–1972 Keele ja Kirjanduse Instituudi aspirant. 1975. aastal kaitses Arvo Krikmann filoloogiakandidaadi väitekirja vanasõnade sisu ja maailmavaate problemaatikast. Aspirantuuri järel töötas ta aastatel 1973–1977 Keele ja Kirjanduse Instituudi
rahvaluule sektoris, 1977. aastast KKI-s arvutuslingvistika sektori vanemteadurina, hiljem Eesti Keele Instituudi peateadurina ja aastail 2000–2014
Eesti Kirjandusmuuseumis folkloristika osakonna vanemteadurina.
Arvo Krikmanni teaduslikuks põhitööks oli suurväljaannete „Eesti vanasõnad“ (I–V, 1980–1988), „Eesti mõistatused“ (I-II: 2001–2002, III:1 2012,
III:2 2013) ja mitmete teiste kaas- või peakoostamine ja toimetamine. Arvo
Krikmanni doktoritöö „Sissevaateid folkloori lühivormidesse I. Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme“ (Tartu 1997) on põhjapanev lühivormialane uurimus. Viimastel kümnenditel rakendas Arvo Krikmann rahvaluuletekstide uurimisel kognitivistlikke ja lingvistilisi meetodeid, silmapaistva
eduga arendas ta Eesti huumoriuuringuid. Arvo Krikmanni teadustöö oli
rahvusvaheliselt tuntud ja kõrgelt hinnatud.
Isikliku uurimistöö kõrval oli kõrge väärtusega Arvo Krikmanni pedagoogitöö. Tartu Ülikooli erakorralise professorina pidas ta 1990. aastatest
alates loenguid folkloori lühivormidest ja nende allikaloost, rahvahuumorist, ütluste semantikast ning kujundkõne teooriast. Tema juhendamisel on
kaitstud viis doktoritööd.1997. aastast kuulus A. Krikmann Eesti Teaduste
Akadeemiasse, ta oli mitmete Eesti ja välismaiste teadusorganisatsioonide, toimetuskolleegiumide, juhtkomiteede ning teadusnõukogude liige.
Arvo Krikmann on tunnustatud Valgetähe III klassi teenetemärgi, Eesti teaduspreemia, Eesti Kultuurkapitali aastapreemia, Balti Assamblee
teaduspreemia, Soome Kalevala Seltsi Lõikustänupüha auhinnaga. 2014.
aastal pälvis Arvo Krikmann Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna
eesti rahvaluule väikevormide suureks kirjutamise ning lingvistilise folkloristika arendamise eest, huumoriküllase keele- ja keeleanalüütilise huumorikäsitluse eest, eesti sõnakultuuripärandi rahvusvahelise tutvustamise
ning humanitaarteaduste edendamise eest.
Kolleegid ja õpilased jäävad Arvo Krikmanni mäletama kui erakordselt
säravat teadlast, erakordselt sügava eruditsiooniga suurt inimest.
Eesti Kirjandusmuuseum

Vallamajas saab
vaadata
Eve Tiigimäe
maalide näitust
Õpetaja Maie Lepiku kunstiringi liikmed
uuendasid vallamajas kunstinäitust. Seekord seati üles Eve Tiigimäe isikunäitus.
Tiiu Ahi, Vella Lilleberg ja Maret Haiba
kunstiringist ning Pille Kuusemäe seltsimajast olid ühisel nõul ja jõul Eve Tiigimäel uute piltide ülespanekul abiks.
Iga pilt näitusel avab kunstniku sisemaailma ja kutsub vaatama.
Külastage!

Märts 2017.a.

Eesti rahvakirjaniku Oskar Lutsu 130.
sünniaastapäeva tähistati Väike-Maarja
Valla Raamatukogus arvutiviktoriiniga
Oskar Lutsu ainetel, mille eesmärgiks
oli anda teadmisi armastatud kirjaniku
elust ja loomingust ning panna proovile infootsingu oskusi. Seda enam, et
kirjaniku suurteos kirjutati ikkagi suures osas meie naabervallas valmis.
Osavõtt viktoriinist oli rõõmustavalt
suur. Vastuseid tuli 67 inimeselt, alates
5. klassi õpilastest kuni täiskasvanuteni, kes samuti süttisid lemmikkirjaniku
kohta viktoriini lahendama. Absoluutselt õigeid vastuseid oli lausa 25, mis
teeb au lahendajate visadusele, täpsusele ja pühendumisele. Väga tublid
olid Simuna kooli 6.-8. klasside õpilased, kellelt tuli kõige rohkem täpseid
vastuseid. Lausa kümmekond oli veel
niisuguseid vastuseid, kus jäi täpsusest
pisut-pisut puudu.
Kõige täpsemad vastused andsid:
Eliis Mätas, Eneli Birnbaum, Krislyn
Kitsing, Sirelyn, Kelly Prinken, Hanna
Mälton, Andres Popov, Janar Pall, Maris
Nõmmiste, Gaidre Kägu, Rando Linnas, Birgit Toming, Andro Turu, Kristina
Kaasik, Adrian Parko, Andra Rajaste,
Jonete Visnapuu, Remo Ojaste, Karel
Nõmmiste, Mia Lota Maasik, Joonas

Triigi külakoosoleku info
Triigi külakoosolek toimub 13. aprillil kell 19.00 Triigi spordihoones.
Päevakavas:
1. Võtame kokku eelmise aasta.
2. Uuendame külaseltsi juhatust.
3. Kohtume piirkonna politseinik Jaanus Mätasega. Probleemid ja
ettepanekud.
4. Arutleme teistel päevakohastel teemadel.
Info: Tarmo Rebane, külavanem, tel 506 2039

Palmisto, Kustav Kundla, Rasmus Kaasik, Teet Beljaev, Kadi Prants.
Väike-Maarja gümnaasiumi 8. klassi
õpilased koos õpetaja Riina Põldmaaga
valmistasid ette väikesed stseenid „Kevadest“, kus õpiti vene keele jätti, otsiti Kiire saapanööpe ja vaadati, mida
Toots oma taskus kannab. Väike-Maarja muuseumis, mis on ju samuti vana
kihelkonnakool, anti kätte autasud ja
etendati tunnikest sajanditagusest
koolist, kui oli ära kuulatud väike taustalugu, milline tolleaegne kool ja laste
elu võis välja näha. Muuseumi klassitu-

ba oli selleks puhuks kooliklassiks ringi
seatud ja sellises ajastutruus miljöös
sobis hästi Lutsu „Kevadet“ meenutada. Paunvere õpilasi ja õpetajaid kujustasid Mattias Preisfreund, Markus Remiküll, Richard Lehtlaan, Arlet Suviste,
Rayan Veia, Evelin Kala, Aleksander
Kopso. Need stseenid sai ka üles võetud ja on vaadeldavad raamatukogu ja
muuseumi näoraamatus.
Suured tänud teile! Vahvad olite!
Irma Raatma

Aitame eesti keelt!
Eesti keel peaks enda säilitamiseks võtma end ringkaitsesse, et aastate pärast
veel olemas olla. Nii palju on praegu
keelevassimisi, et see oletus näib kahtlane. Ükski varasem keeleokupatsioon
pole nii palju paha teinud kui viimasel
25 aastal on toimunud.
Vaatlen siin mõningaid apsakaid.
1. Võõrsõnade (ingliskeelsete) kasutamine eestikeelsete asemel. Ei taipagi, mis on selle põhjuseks. Kuulates
rääkijat, raadiot, lugedes pressi, vaadates TV-d võib lausa paari tunniga märgata oma poolsada sõna. Näiteks: imago, hit, kruiis, kolumn, sorri, tiim, trend,
bränd, konsensus, narratiiv, pover, beebi, slogan, alternatiiv, okei, stori, super,
jne, jne, jne!!!
2. Võõrkeelsed väljendid: hot dog,
külm hit, grand prix, grand old man, VIP
(lühendina) jne. Sageli on need juba
vanad ja kulunud eesti keelde. Näiteks
kui keegi ütleb „tänan“ oma heategijale, siis see vastab – pole tänu väärt!
Kaasaegsem vorm kõlaks nii: Patsient
annab oma raviarstile oma säästuraha
hea ravi eest. See ütleb vastu, et „leivaraha on mul omalgi“! Oli vist vähe?
3. Uute ja vanade roppude sõnade

Kiltsi
külakoosolek
tuleb kokku
rahvamajas

Näitusepiltide autor Eve Tiigimäe.
Foto: Ilve Tobreluts

Endise kihelkonnakooli klassitoas etendati tunnikest sajanditagusest koolist.
Foto: Irma Raatma

Laupäeval, 8. aprillil kell
14.00 toimub Kiltsi rahvamajas külakoosolek.
Päevakorras:
1. MTÜ tegevusest – mis tehtud ja mis plaanis
2. Sõna külavanemale ja abikülavanemale, kokkuvõte
3. Külavanema valimised, sõna
kandidaatidele
4. Muu info
Oodatud on kõik huvilised!
Külavanemaks soovijad, andke
endast julgelt märku!
Siret Stoltsen
MTÜ Meie Kiltsi
Tel 5666 1951

kasutamine, vandumine. Peetakse vajalikuks neid ikka täpselt eesti keelde
tõlkida. Vanasti ei öeldud neid välja,
ebatsensuurne sõna jäeti kas välja või
tähistati mingi märgiga. Mõni kasutaja ei teagi, mida see väljaöeldud sõna
tähendab. Vandumist saavad väiksed
lapsed lausa TV-st õppida.
4. Kiirkõnelemine. Tootsi jutt Venemaal olemise kohta on praeguse jutu
kõrval veel lausa muusika. Tänapäeva
kiirkõnes pole sõnade vahet, sõnade
lõppusid, välteid, peenendust, lausete
vahet. Üks joru kõik, kuni rääkija peab
uuesti hingama. Jääb mulje, nagu oleks
ratas vankri all kandiline. Pöörleb korra
kiirelt, siis jälle aeglaselt – eeee…
5. Mõni rääkija ajab nii palju lisasõnu suust välja, et kuulaja ei saa üldse
aru, millest ta rääkis. Iva on kadunud.
Vahel on rääkija isegi hädas, järg kaob
ära – küsib kuulajalt, et millest ma rääkisin? Vaene kuulaja, tunnen kaasa,
vaevalt sul jutust midagi meelde jäi.
6. On TV vaatajaid, kes hästi ei kuule. Neid aitab rääkija suu jälgimine.
Aga kui kõneleja suu üldse ei avane,
jutt käib kinnise suuga, siis jääb kuulaja suu jälgimise teabest ilma. Ka ta-

valine TV vaataja jälgib kõneleja suud.
Hästi hääldavaid diktoreid on vähe.
7. Mida see vaene muulane-keeleõppija peab tegema, kui see eestimaalane (loe: eestlane) ise oma keelest aru
ei saa? Iseseisvalt ta midagi ei õpi. Ainuke võimalus – kursustel käia.
8. Korraliku eesti keele rääkija peaks
ülaltoodud väärastusi vältima. Mingi
jutu kuulamine ei tohiks olla väsitav,
vaid puhkuseks, kus ei pea end pingutama, et sündmuste käiku jutus jälgida.
9. Meil on aastas üks keelepäev, kus
eesti keelele rohkem tähelepanu pööratakse. Ei ole märganud, et järgmine
päev oleks keelele paranenud. Läheb
vanaviisi kott-lohinal edasi. Keelepäevi
võiks olla tihedamini, näiteks iga kuu.
Ja juba nii sihiline, et saaks välditud
mõni tavaline viga. Kasvõi vältida igasuguste võõrsõnade kasutamist.
Aitäh omaaegsele eesti keele õpetajale Juta Inglistile, kes meid keskkoolis
korralikult rääkima õpetas!
Asael Truupõld
Väike-Maarja keskkooli 1951. aasta
lend

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
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Simuna kooli järjejutt, V osa
Viimane sündmus, mida eelmises jutus kajastasin oli Toomas Prantsibel ja
tema maod.
10. veebruaril külastas 9. klass
ERMi. Võtsime kohe mitu tundi aega ja
nautisime kogu seda tohutut hoonet ja
huvitavat väljapanekut. Kuigi nii mõnigi meist oli ka varem ERMis käinud oli
vaatamisväärset nii palju, et kunagi tuleb veel tulla. Tagasiteel põikasime läbi
peaaegu tee äärde jäävast Kilplaste Kojast kus meile õpetati glütseriinseebi
valmistamist. Seebid tulid värvilised ja
hästi lõhnavad. Siin on aga üks pisike
aga… Kuna tegu on ikkagi Kilplaste
Kojaga, ei imestaks ma eriti, kui selle
seebiga pestes oled pärast must nagu
mooramaa mees.
14. veebruaril tähistasime sõbrapäeva. Hommikuhakul esines 4. klass
südamliku luulekavaga ja armsa lauluga. Töötas sõbrapost ja kogu koolipere
sai 4. klassilt kingituseks soolataignast
küpsetatud roosad südamed. Koolimaja oli päevakohaselt kaunistatud ja rahvas riietatud punasesse või roosasse.
15. veebruaril osalesid õpilased
Rakvere Eragümnaasiumi korraldatud
inglise keele etluskonkursil, kus 5. klassi Kaidi sai oma vanusegrupis 2. koha.
Juhendajaks õpetaja Tiina.
23. veebruaril tähistasime Eesti
Vabariigi 99. sünnipäeva. Sünnipäevapidu toimus traditsiooniliselt. Kõigepealt rongkäik ausamba juurde, kõned
vallavolikogu esinaiselt Ene Preemilt
ja kirikuõpetaja Enn Salvestelt, lillede
asetamine ausambale. Järgnes aktus
rahvamajas, kus õpilased esitasid laule, tantse ja luuletusi, mis pühendatud
meie armsale isamaale. Traditsiooniline oli ka sünnipäevasaia söömine.
Saiameistriteks ikka meie oma kooli
kokad.
27. veebruaril pandi õpetajate Aili
ja Elle eestvedamisel üles prügiteemaline näitus. Näitus oli meie koolis üleval nädal aega.
Lasteaias algas sünnipäevanädal.
Nimelt tähistas Simuna lasteaed oma
55. sünnipäeva. Külas olid Simuna kooli endised õpilased kosmeetik Reelika
ja juuksur Helen, kes jagasid lastele
nippe, kuidas enda eest hoolitseda ja
ilus olla.
28. veebruaril tähistasime vastlapäeva. Oli vist selle talve peaaegu ainuke päev, mil lumigi maas oli. Vastlaliu
ja muud toredad võistlused korraldasid
kuuendikud ja nende sportlik klassijuhataja Anna-Liisa. Pärast sõitis suurem

osa lapsi külla Rakkesse, kus robootikapäeva peeti.
1. märtsil andsid lasteaialapsed
sünnipäevanädala ürituste raames
kooli sööklas armsa kontserdi ning kutsusid koolilapsi endile külla.
2. märtsil käisid Rakveres kergejõustikuvõistlustel kõige pisemad koolilapsed: Merit, Joosep, Mattias ja Siret.
Treeneriks õpetaja Anna-Liisa.
3. märtsil külastasid lasteaia- ja algklassidelapsed Laekvere Rahva Majas
toimunud Rapuntsli etendust. Õhtul
istusid lasteaia ja kooli õpetajad-töötajad peolaua taha ning meenutati lasteaia sündimist, kasvamist ja kahanemist
ja taas kasvamist kuni tänase päevani
välja. Lootust on, et lasteaed veab sajanda sünnipäevani välja.
4. märtsil oli 17 õpilasel ja kahel õpetajal õnn viibida Eesti laulu
peaproov-etendusel.
8. märtsil tähistasime rahvusvahelist naistepäeva. 8. ja 9. klassi õpilased
soovisid sel päeval õpetajaid asendada
nagu õpetajatepäeval. Nii said õpetajad tunnivaba päeva. Poisid kinkisid
kõigile tüdrukutele ja naistele kevadise tulbiõie ning Laekvere-Muuga kooli
meespere käis õpetajaid tervitamas
lillepoti, šokolaadi ja luuletusega. Sel
ajal kui noored õpetajad lastega mässasid, viibisid õpetajad kodunduse
tunnis, kus meisterdati heeringavõileibu, salatikorvikesi, täidetud mune ja
sushit. Lõpuks sai kaetud kaunis naistepäevalaud.
9. märtsil osales Simuna kooli korvpallivõistkond Muugas kihelkonnakoolide kossuvõistlusel. Saavutati III koht.
10. märtsil käisid Timo, Andres,
Gaidre ja Birgit inglise keele olümpiaadil.
13. märtsil algas maailma toitude
nädal. Sel nädalal pakuti viie erineva
riigi roogasid.
14. märtsil tähistasime emakeelepäeva.
15. märtsil käisid külas Margus Vaher ja Helen Adamson, kes on võtnud
enda missiooniks võidelda koolivägivalla vastu.
Kolme viimase ürituse kohta aga
saate lugeda juba järgmisest vallalehest. Seniks nautige saabuvat kevadet.
Liikuge võimalikult palju õues ja näppige võimalikult vähe nutiseadmeid.
Simuna kooli direktor
Kaja Põldmaa
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Jäätmeteemaline näitus Simuna koolis
Simuna koolil õnnestus 27.02-03.03
tutvuda Keskkonnaameti poolt koostatud ja KIKi rahastatud jäätmeteemalise
näitusega.
Ekspositsiooni panime üles koolimaja teisele korrusele, nii oli õpilastel
ka vahetundidel võimalik näitusega
tutvuda ja sealt uusi teadmisi saada.
Kõige rohkem meeldisid õpilastele
plastiku ümbertöötlemist puudutavad
stendid. 2. klassi õpilased Siret, Anni,
Iti ja Elis imestasid näitust vaadates
selle üle, et plastikust saab teha erinevaid kangaid. Sandrale meeldisid plastikust helbed ja taaskasutatud riietest
tehtud kotid.
Raien avastas plastiku jäätmetest
tehtud „lauad“, millest saab terrasse ja
mööblit ehitada.
Kõik teise klassi lapsed leidsid, et
pakendeid peaks sorteerima ja jäätmeid on kasulik ümber töödelda.
Meie kooli abituriendi Timo arvates tuli sellise näituse kooli toomine
kasuks, kuna õpilased said sealt uusi
teadmisi prügi sorteerimise ja taaskasutamise kohta. Timole meeldis, et
näitusel polnud ainult tekstiga stendid,
vaid olid ka näidised selle kohta, milliseid materjale ja esemeid saab jäätmete taaskasutamise ja ümbertöötlemise
teel valmistada.
9. klassi õpilane Kailiki sai näituselt

Foto: Triinu Pohlak
mõtteid vanade asjade taaskasutamise
tarvis.
Keskkonnaamet oli koostanud näituse kohta töölehed, mille küsimustele otsisid õpilased stendidelt usinasti
vastuseid.
Suur tänu näituse korraldamise ja
ülespaneku eest härra Enri Uusnale

Simuna naisteklubi tegemistest
12. veebruaril sai naisteklubi kokku sõbrapäevakohvikus.
Külaliseks oli Meeli Mednis
Konrad Mäe Ateljee Stuudiost.
Tema väga omanäolised maalid
ei jätnud külmaks kedagi. Imeliselt soe koloriit ja lõpetamata lõpetatus maalidel tekitasid
erinevaid tundeid ja kutsusid
dialoogile. Kuulsa kunstniku H.
Viirese õpilane Meeli andis meile aimu õppeprotsessist Konrad
Mäe ateljees, modellidest ja aktimaalide sünniloost.
Kaunite tantsunumbritega
pakkus külakosti Triinu Heinsoo. Saime nautida india- ja flamenkotantsu.
Triinut saab tantsimas näha Vanemuise teatri “Carmeni” etendusel.
Oli meeleolukas sõbrapäev.
19. veebruaril kogunes naisteklubi Väike-Maarjasse, Kaarli
tallu leivateole.
Perenaine Kadri Kopso tutvustas meile talu ajalugu ja
praegust eluolu, viis kurssi talu
tootmise- ja turundamise põhimõtetega.
Vabariigi aastapäeva eel otsustasime teha rukkijahuküpsetisi. Valmistasime pätsereid
rosinatega ja ilma. Selgus, et
rukkijahu sobib suurepäraselt
ka rullbiskviidi taignasse. Oli
neid, kes sõtkusid leivatainast esimest
korda elus ja ka neid, kellel oma küpsetatud leib igapäevaselt laual. Kõigil oli
huvitav ja õppisime juurde erinevaid
nippe hea koduleiva valmistamiseks.
Aitäh Kadrile ja suurepärastele leiva-

Kunstnik Meeli Mednis.
meistritele!
Üritus sai teoks Kohaliku Omaalga-

Leivakoolitus Kaarli talus.
Foto: 2 x Mary Tammet.
tuse Programmi toel.
5. märtsil kohtusime naistepäevakohvikus Simuna rahvamajas.
Tuletasime meelde rahvusvahelise
naistepäeva tähistamise põhjuseid.
Maailmas korraldatakse sel päeval

Lääne-Virumaa Keskkonnaametist, Simuna kooli direktor Kaja Põldmaale,
keemiaõpetaja Aili Alatseile, eesti keele õpetaja Siiri Kanarbikule ning 7. ja 8.
klassi õpilastele!
Elle Alber
Simuna kooli loodusainete õpetaja
vägivallavastaseid aktsioone, rahvusvahelisi foorumeid, räägitakse naiste
muredest ja probleemidest. Eestis oli
naistepäev viimati riigipüha
1990. aastal.
Naistepäev on hea põhjus
üheskoos midagi pidulikumat
ette võtta. Kutsusime külaliseks
Eesti Filharmoonia Kammerkoori solisti Rainer Vilu. Klaveril Piia Paemurru. Rainer esitas
meile valiku Georg Otsa lauludest.
Järgnenud vestlusringis saime teada, et meie kohvikus
käivad inimesed mäletavad, kuidas Georg Ots ise laulis aastaid
tagasi Simuna rahvamaja laval. Solist
aga kiitis meie publikut ja kohvikusaali
head akustikat. Saime kuulda, kuidas
näeb välja muusikute argipäev
Eestis ja kui tihe on konkurents
Filharmoonia
Kammerkoori
lauljatel.
Oli suurepärane kontsert ja
Rainer Vilu imeline hääl kõlas
veel mitu päeva kõrvus...
Aitäh kõigile naisteklubi liikmetele, kes meie kohvikulaua
kaunite ja maitsvate hõrgutistega katavad. Ikka uusi ideid ja
põnevaid retsepte!
19. märtsil kell 12.00 kohtuti
Simuna koolis “Pasta valmistamise õpitoas”.
Mary Tammet
Simuna Naisteklubi MTÜ

Pii päeval alistati endine rekord

Vabariigi aastapäeva tähistamine Simunas. Foto: Triinu Pohlak

Lisaks Eestile olulisele emakeelepäevale tähistatakse 14. märtsil rahvusvaheliselt pii päeva.
Nimelt on 14. Märts, USA kirjaviisis 3/14 või 3.14 — sobiv kuupäev, et
tähistada piid ehk ringi ümbermõõdu
ja läbimõõdu suhet π. Pii on lõpmatu
kümnendmurd, mille esituses ei ole
korduvaid mustreid. Pii esimese 100
komakohaga on 3,1415926535897932
38462643383279502884197169399375
10582097494459230781640628620899

86280348253421170679.
Pii päeva puhul panid meie kooli matemaatikahuvilised oma mälu
proovile, õppides pii komakohti pähe
ning võttes seejärel mõõtu kirjalikul
võistlusel. Kui kooli rekordit hoidis
Richard Veelaid, kes mullu teadis
peast 202 pii komakohta, siis tänavused tulemused olid:
I koht – Katariina Pops, 9. kl (341
komakohta)
II koht – Richard Veelaid, 8. kl (304

komakohta)
III koht – Riko Remi Mitt, 5.B klass
(273 komakohta)
Tublid tulemused tegid ka Kassandra Elbre, Johanna-Jeta Rauhala,
Külly Teer, Katre Treffner, Geidy Kudi
ja Kailis Broberg.
Head mälu treenimist kõigile!
Heili Nõgene
Väike-Maarja gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
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Sõpru peeti meeles
seekord teisiti
13.- 17. veebruaril toimus Väike-Maarja
gümnaasiumis Sõbranädal. Tavapärase
ühe päeva asemel oli terve nädal sisustatud erinevate sõbralike tegemistega.
Nädalat alustati juba esmaspäeval,
kui toimus koolis südamete otsimise
mäng. Koolimaja peale olid tublid õpilasesindajad reedel ära peitnud nummerdatud südameid, mida vahetundides leida tuli. Ülesandeks oli kokku
saada numbrijada. Mida suurema jada
kokku said, seda parem oli ka sinu auhind.

vahetunnil juustesse uhked soengud.
Igast klassist oli võistlustulle saadetud üks esindaja. Selgitamaks välja parimad ja kaunimad patsid, oli meil ka
oma žürii, koosseisus Mairo Kivipõld,
Mait Suursaar ja Ranno Rajaste. Suure diskussiooni tulemusel saavutas III
koha 8. klassi õpilane Emma Laansalu,
kelle modelliks oli Inga Lehtlaan. Kuna
konkurents oli nii tihe, siis otsustas
auväärt žürii välja anda kaks esikohta
- ühe 9. klassi õpilasele Karin Klauksile (modell Relika Maripuu) ja teise 10.
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Naeratus näol ja ärevus hinges – nii tähistati
kodumaa sünnipäeva Väike-Maarja gümnaasiumi
algklasside majas
Mõtteid ja emotsioone Eesti Vabariigi
99. sünnipäeva tähistamisest jagasid
3.A klassi õpilane Angelina Alt, 4. klassist Pilleriin Vaarik ja algklasside raamatukoguhoidja Liidia Arumägi.
Angelina: „Meie kooli Vabariigi aastapäevapidu algas nagu iga teinegi
päev. Kõigepealt vastu tahtmist üles
tõusmine, seejärel kooli vantsimine,
kuigi koolikott oli üllatavalt kerge.“
Liidia: „Koolimajas oli üles seatud
rikkalik pildinäitus. Kui ilusaid töid
meie õpilased tublide õpetajate juhendamisel olid teinud! Kogu maja oli
kohe palju säravam ja rõõmsam. Fuajeesse oli sätitud pikk pidulaud. Laual
oli mitu sünnipäevatorti. Kõik nägi välja väga pidulik.“
Angelina: „Peale kahte tundi panid
tublid klassijuhatajad karglevad lapsed paaridesse ja hakkas rännak saali.
Klassist väljudes oli kuulda kõrvupaitavat meloodiat. Saali ees puitpõranda

Nii algklasside majas (pildil) kui ka
gümnaasiumi peamajas toimusid
pidulik kätlemine ja vabariigi aastapäevaks õnnitluste vahetamine.
Foto: Ele-Riin Vend

väga galantsed noormehed – Ander
Talu, Kevin Tobreluts ja Kerdo Kivivare. Veel on vaja rääkida ühest uhkest
asjast, saali eesruumi oli sätitud armas
etnonurk – meie rahva pärimuslugu –
õpetaja Egne varamust.“
Pilleriin: “Pärast aktust saime valida,
kas me tahame värvida lippu, suitsupääsukest või rukkilille, mille pidime
pärast kleepima grilltiku külge. Pärast
läksime, oma meisterdatud lipud, lilled
või linnud käes, ausamba juurde aktust
pidama. Aktusest võtsid osa ka vallavanem Indrek Kesküla ja suure kooli õpilased.“
Angelina: „Me soovisime üksteisele
head vabariigi aastapäeva ja suundusime koju pidu pidama.“
Liidia: „Latt sai väga kõrgele seatud,
ootan põnevusega kodumaa sajandat
sünnipäeva. Jõudu ja uusi toredaid
mõtteid.“
Pilleriin: „Mulle meeldis Eesti Va-

Õpilased sättisid kooli töötajate juuksed uhketesse
soengutesse ja punusid kauneid patse. Foto: Helina Lükk
Teisipäeval riietusid nii õpilased,
õpetajad kui ka kooli personal punasesse ning üheskoos poseeriti uhkes fotonurgas. Toimus traditsiooniline lillede
müük ning võimalusel sai soetada ka
meie kooli õpilasfirmade Amelie ja Memoti tooteid. All fuajees meisterdasid
õpilased kaarte ning saatsid armsaid
sõnumeid sõpradele postkasti teel. Sel,
nagu ka eelmistel aastatel, valisime me
ülekoolilise hääletamise teel välja kooli kõige sõbralikumad, kuid sel korral
lisaks poisile, tüdrukule ja õpetajale ka
personaliliikme. 2016/2017. õppeaastal
osutus meie kooli kõige sõbralikumaks
poisiks Kevin Tobreluts, kõige sõbralikumaks tüdrukuks Keneli Pohlak, kõige
sõbralikumaks õpetajaks Kristi Põdra ja
kõige sõbralikumaks personaliliikmeks
sekretär Merike Tammus.
Neljapäeval toimus võistlus „Õpilased ja õpetajad koos“. 5.-12. klassi õpilased sättisid meie kooli töötajatele IV

klassi õpilasele Kirke Tobrelutsule (modell Helina Lükk).
Eelnevatel aastatel oleme korraldanud sõbrapäeva raames telemänge,
näiteks Rooside Sõda ja Me armastame
Väike-Maarjat. Seekord otsustasime
lavastada TV3 kunagi näidatud saate
Palume Lavale. Reede hommikul oligi
oodatud 9.-12. klass kaasa elama õpetajatele ja gümnasistidele, kes võtsid
mõõtu üksteisega pantomiimis, tantsumängus, luulevõistluses, reportaažis ja
tähestikumängus. Õpetajate võistkonda kuulusid Tauno Tihti, Edgar Tammus
ja Merike Tammus. Gümnasistide võistkonda aga Mait Suursaar, Ander Talu ja
Maris Pohlak. Tasavägise mängu tulemusena pidid gümnasistid tunnistama
õpetajate paremust.
Eikki Eikkinen
Gümnaasiumi õpilasesinduse liige

Maarjaviisi kaheksateistkümnes
kõlamine
Enne kevadvaheaega, 15. märtsil toimus seltsimajas traditsiooniline Väike-Maarja gümnaasiumi solistide lauluvõistlus „Maarjaviis“, seda juba 18.
aastat.
Laulud kõlasid 26 osaleja huulilt ja
südamest. Noorimas vanusegrupis, 7-9
aastase lauljate seas sai žürii otsusel
esikoha Kert-Kristjan Kask, teise koha
Karlotte Lood ja kolmanda Jette Kriit.
Eripreemia pälvisid Laura Eenpuu ja
Laura Lamus. 10-11 aastaste seas tunnistati võitjaks Kati-Ly Randviir, teise
koha sai Ethel Liis Randveer ja kolmanda Ken Hurt. Eripreemia läks Angelina
Aldile. 12-13 aastaste vanusegrupi võitja oli Gerli Kaur, teine koht läks Brita
Mooritsale ja kolmas Raine Hiiemäele.
Vanimas vanusegrupis, 14-17 aastaste
seas tuli võitjaks Keneli Pohlak, teiseks
tuli Birgit Veermets ning kolmandaks
Kristella Luht. Publik valis oma lemmikuteks Karlotte Loodi ja Birgit Veermetsa.

Kert-Kristjan Kask. Foto: Ly Ipsberg
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Traditsiooniliselt osalevad 10. klassi õpilased, kes õpivad riigikaitset,
kooli ja valla ühisel Eesti Vabariigi aastapäeva tseremoonial vormis. Foto: Helina Lükk
alguses jäid kõik seisma ning tekitati
siuglev hanerivi. Puitpõrandal säras
meie kooli direktor Marje Eelmaa. Kõik
lapsed käisid ükshaaval teda kätlemas
nagu päris presidendi vastuvõtul. Saalis räägiti meile meie vabariigi sümbolite tekkest ja Laura Lamus teisest

b-klassist laulis meile.“
Liidia: „Kaks meie oma kooli väikest tüdrukut, Maris Võhma ja Hannele
Nora Künnapuu, mängisid kätlemisel
viiulit. Tore oli suure koolivenna pidukõne noorematele. Pärast aktust oli
suur ühine tordi söömine. Torti jagasid

bariigi sünnipäev väga. Ootan huviga
järgmist!“.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Õpilasesindus käis Pärnus ideid kogumas
ja end turgutamas
justkui väike riik. Nende õpilasesinduaega veeta ööbimiskohas, tutvuda õh2. märtsil sõitsid Väike-Maarja gümses, mis kannabki nime Oma Riik, on
tuse Pärnuga või jalutada rannas. Reenaasiumi ja õppekeskuse õpilasesinigal õpilasel oma roll – ta on ühe kindla
de hommikul pidasime meie kaaslase
dused koos huvijuhi Helina Lüki ja maala minister. Üheskoos arutlesime kooli
Kassandra sünnipäeva, sõime hommitemaatikaõpetaja ning avalike suhete
puudutavate küsimuste üle ja jagasime
kust ja lahendasime huvijuhi Helina
juhi Heili Nõgenega kaheks päevaks
ideid. Kindlasti sai kogu õpilasesinning õpetaja Heili koostatud viktoriini
Pärnusse, kus loodeti saada edasiseks
dus mõtteid tulevaseks õppeaastaks.
Pärnu Uue Kunsti Muuseumi kohta.
tööks uusi ideid ja veeta mõnusalt koos
Lõunasööki oodati väga, sest sõime
Reedene päev oli planeeritud Surju
sõpradega aega.
seda telesaatest „Parim Koolikokk“
Põhikoolis, kus tutvusime nende õpiEsmalt tutvusime Pärnu Uue Kunsti
II koha omanike, Surju koolikokkade
lasesindusega, mis on üles ehitatud
Muuseumiga ning hiljem kesklinnaga.
käe alt valmistatuna. Ja
Loomulikult jätkus aega
tõesti, see oli väga-väga
kõigil ka poodlemiseks
maitsev! Kojusõitu Väimeie
suvepealinnas.
ke-Maarja poole alustaPärast seda siirdusime
sime positiivsete mõtete
ööbimispaika,
Pärnu
ning juba uute ideede ja
Rannastaadioni
Hosvahvate teadmistega.
telisse, kus hakkasime
Reis oli tõesti turguüheskoos koheselt õhtav ning loodetavasti on
tusööki valmistama. Hilmeil selline võimalus
jem tegime kokkuvõtteid
tutvuda teiste koolidega
koolis toimunud osaleva
ka järgmistel aastatel!
koosoleku
teemadest
ning rääkisime eneseaRichard Veelaid
nalüüsist. Tähtis töö tehVäike-Maarja
gümtud, ootas õpilasesindanaasiumi õpilasesinduse
jaid järgmisena kosutav
Õpilasesindus koolis toimunud osalevast
asepresident
vaba aeg, mil sai näiteks
koosolekust kokkuvõtteid tegemas. Foto: Heili Nõgene
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Siberi põlisrahvaste teemaõhtul linastunud
„Armastuse maa“ lummas ja pakkus kontraste
20. veebruari õhtul kogunes Väike-Maarja muuseumisse Siberi põlisrahvaste teemaõhtule 35 huvilist Väike-Maarja gümnaasiumist. Üritus oli
suunatud eelkõige 9.-12. klassi õpilastele, kuid huvi tundsid ka mõned nooremate klasside õpilased ja õpetajad.
Õhtut viis läbi Janno Zõbin. Janno
on vabakutseline ajakirjanik ja kultuurikorraldaja, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse
bakalaureuseõppe. Kuna ta tunneb
sügavamat huvi Siberi põlisrahvaste
vastu, tegeleb ta nüüd nende uurimisega Tartu Ülikooli etnoloogia magistrantuuris. Tema eestvedamisel toimus
kahetunnine salongiõhtu.
Õhtu algas loenguga. Janno andis
alustuseks ülevaate Uurali keelepuust
ja eestlaste kaugemate keelesugulaste, samojeedide, eluolust. Ta tutvustas
meile põgusalt kirjanik Nikolai Baturini elulugu ja loomingut ning tõi välja
tema romaanides („Karu süda“, „Kentaur“) esinevaid Siberi põlisrahvaste

kirjeldusi.
Loengule järgnes Liivo Niglase dokumentaalfilmi „Armastuse maa“ linastus. Tegemist on dokumentaalfilmiga
põhjapõtradest, naftast, poliitikast ja
luulest. Selle loo peategelane on Lääne-Siberi taigas elanud metsaneenetsist põhjapõdrakasvataja ja luuletaja
Juri Vella. See oli mees, kes püüdis
oma elu viimaste tundideni tõestada,
et ka üksikisikul on võimalik põliselanike elukeskkonda ja kultuuri kaitsta.
Ta kaitses oma ihu ja hingega tükikest
Lääne-Siberi metsatundrast, kus tema
põhjapõdrad igal sügisel paaritumas
käivad. Filmi peategelane kutsus seda
maad hellitavalt Armastuse maaks. Paraku on seal piirkonnas Lukoili musta
kulla maardla ja ka salaküttide varitsusala. Juri püüdis neid Armastuse
maalt eemale tõrjuda, sest automürin,
püssilasud ja naftatööliste lärm häirib
põtrade paaritumist. Ta kasutas segajate minema peletamiseks mitmeid
omapäraseid ja hulljulgeid vastupa-

nuvõitluse viise: filmis sissetungijaid,
takistas füüsiliselt nende edasipääsu
oma maale, kirjutas, tegi end meedias
nähtavaks. Film oli juba esimesest minutist alates lausa lummav ja kontraste
pakkuv: imeline loodus vs tehnoloogia,
arhailisus vs kaasaegsus, inimlikkus vs
ebainimlikkus. See oli film, mis pani
mõtlema, kes me oleme ja kuhu me
jõuda tahame.
Filmijärgselt oli huvilistel võimalus
jääda Janno Zõbiniga pikemalt vestlema.
Salongiõhtu oli meeleolukas ja hariv. Aitäh meie kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajale Kristi Põdrale, kes
meid, õpilasi, sellele üritusele kaasas.
Loodame, et selliseid teemaõhtuid korraldatakse veel.
Kirke Tobreluts
Väike-Maarja gümnaasiumi 10. klassi õpilane

Teadmiste konkurss viis Väike-Maarjas
õpilased muinasaega
Väike-Maarja gümnaasiumis on juba
paar aastakümmet olnud traditsiooniks
teadmiste konkursi korraldamine. Tänavu leidis see uudse ja köitva väljundi.
Päev enne kevadvaheajale minekut toimunud konkursi läbivaks teemaks oli
muinasaeg, millele olid üles ehitatud
erinevad töötoad, mis lõimisid erinevaid õppeaineid.
Noorima vanuserühma, 5.-6. klasside töötuba „Kaugete aegade lood“
andis ajajärgust ülevaate video abil.

des ning uute teadmiste ja loovuse abil
kujundada muinasaegset vaasi. Töötoa
meeskonnas olid õpetajad Heili, Eda ja
Luule.
7.-9. klassidel tuli töötoas „Tarapita teekond“ Google Maps’i abil läbida
Tarapita teekonda. Ning sellel teel tuli
ette põnevaid katsumusi, mida lahendada nupukuse ja näiteks rütmiharjutuste abil. Töötuba vedasid õpetajad
Larissa, Ivi, Ly ja Eve. Teises samale
vanuseklassile mõeldud töötoas „Ruu-

Foto: 2 x Helina Lükk
Õpilased pidid muu hulgas ära tundma muinasaja esemeid ja panema
kokku puslet. Töötuba vedasid õpetaja Merle ja raamatukoguhoidja Karin.
Sama vanuseklassi teine töötuba kandis nimetust „Jalg ja puud“ ning aitas
tutvust teha vanade mõõtühikutega.
Igaüks sai nuputades-arvutades teada
oma pikkuse jalgades ja kaalu puuda-

nikiri“ said õpilased dešifreerida ruunikirjas teksti inglise keelde ja seejärel
eesti keelde, ning leida sõnadele ka venekeelseid vasteid. Töötuba viisid läbi
õpetajad Relika, Riina, Merles ja Marje.
10.-12. klass ja õppekeskuse võistkonnad said valida kahe töötoa vahel
– „Nutikad humanitaarid“ ja „Linnuse
projekteerimine“. Nutikad humanitaa-

rid lahendasid eesti-, inglise- ja venekeelset ristsõna, analüüsisid kirjandusteost ja lõid regilaulu, milles pidi algriimi ja parallelismi kasutades olema
juttu toidu hankimisest muinasajal.
Osad rühmad esitasid oma regilaulu ka
juba avalikult samal päeval teadmiste
konkursi lõputseremoonial. Töötuba
korraldasid õpetajad Kristi, Tuuli, Hanna ja Merike. Teises gümnasistide ja
õppekeskuse töötoas otsisid õpilased
Maa-ameti kaartide abil sobiva asukoha linnuse rajamiseks ning projekteerisidki Google SketchUp’i abil muinasaegse linnuse. Töötoa meeskonnas olid
õpetajad Heli, Reet ja Liina.
Palju elevust tekitanud töötoaks oli
kiviheitemasina ehitamine, kus võistlesid üksteisega võrdsetel alustel kõik
klassid viiendast 12ndani. Õpetajad
Edgar, Tauno O., Tauno T., Geidi ja Aivo
näitasid õpetaja Aivo konstrueeritud
kiviheitemasinat, andsid juhiseid ja
pärast kahetunnist töötuba lendasid
pallid kõigist kiviheitemasinatest. Lõputseremoonial toimus kiviheitemasinate esitlemine ja suur linnuste pommitamisvõistlus.
Kui 5.-9. klasside töötoad kestsid
ühe koolitunni ning õpilastel tuli läbida kaks töötuba, siis kõik kiviheitemasina ehitajad, gümnaasiumi klassid ja
õppekeskusest osalejad said kasutada
kahte koolitundi oma valitud töötoas.
Teadmiste konkursi kõik ülesanded
arendasid muu hulgas ka meeskonnatöö oskust, sest ülesandeid, mis polnud ju sugugi kergete killast, lahendati
gruppides, mis olid klassides moodustatud keskmiselt viieliikmelistena.
Ülesannete lahendamisel said grupid
punkte, millest moodustati paremusjärjestus, samuti jälgiti koostööoskust.
Vaatlema ja appi hindama oli palutud
ka lapsevanematest moodustatud žürii.
Päeva üldarvestuses saavutas 5.6. klasside kategoorias 5.B esikoha, 6.
klass teise koha ja 5.A klass kolmanda
koha. 7.-9. klasside arvestuses kuulus
esikoht 8. klassile, teise koha sai 9.
klass, 3. koha 7.A klass ja neljanda koha
7.B. Gümnasistide ja õppekeskuse kategoorias läks esikoht 11. klassile, teine
koht 10. klassile, kolmas koht 12. klassile ja neljas õppekeskusele. Kogemusi
omandasid ja rõõmu tundsid kõik aga
esikoha vääriliselt.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist
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Üheksandikud kogusid uskumatu
koguse küünlaümbriseid ja
patareisid
Väike-Maarja gümnaasiumi 9. klass
osales juba kolmandat korda keskkonnakampaanias „Küünlaümbriste jaht“
ning võitis nii vabariiklikul tasemel kui
ka Lääne-Virumaal esikoha.
Meie üheksandikud koos klassijuhataja Tuuli Saksaga kogusid uskumatu
koguse – 27 492 tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbrist – ning
sellega saavutati esikoht 7.–12. klasside arvestuses suurte koosseisude (16 ja
enam õpilast) seas. Igas vanuseastmes
tunnustati ka parimaid üksikkogujaid,
9. klassi õpilane Keneli Pohlak saavutas
7.–12. klassi õpilaste hulgas auhinnalise kolmanda koha. Käesoleval hooajal
tutvustati kampaania raames oma esimest väikest sõpra “Patareijaht”, mille
raames koguti A, AA, AAA ja nööp-patareisid. Meil õnnestus kokku koguda
ka 10 720 patareid.
Meie 1.B klass koos klassijuhataja
Jana Külmallikuga kogusid 8177 küünlaümbrist ja olid Lääne-Virumaal 1.–6.
klasside arvestuses 55 osaleja seas
13ndad.
17. märtsil toimus Tallinnas
Coca-Cola Plazas kampaania lõpusündmus ja parimate autasustamine.

Auhinnatseremoonial olid tublimatel
kätt surumas ja auhindu üle andmas
sponsorite esindajad ning Mart Müürisepp ja Nublu, oma tervitused saatis
keskkonnaminister Marko Pomerants.
Pärast auhinnasündmust demonstreerisid päästjad avariisse sattunud autost
kannatanu väljaaitamist. Hiljem suundusid auhinnavõitjad oma auhindu
nautima. Meie üheksandikud said preemiaks kinopääsmed. Üheskoos vaadati
uut õudusfilmi „Get out“, mis ei osutunudki eriti õudseks.
Aitäh emadele-isadele, vanaemadele-vanaisadele, sugulastele, koolikaaslastele ja õpetajatele, kes meid aitasid!
Ilma teieta ei oleks me taas nii edukad
olnud.
Eesti suurima keskkonnakampaaniaga «Küünlaümbriste jaht» kogusid ligi 15 500 last nelja kuuga üle 4,7
miljoni teeküünlaümbrise. Kampaania
eesmärk on õpetada lastele jäätmete sortimise ja taaskasutuse olulisust.
Kampaania peatoetaja on Kuusakoski
ja see toimus neljandat aastat järjest.
Kaisa Tšakirov
Gümnaasiumi 9. klassi õpilane

Õppekeskuse õpilased said
kogemusõpet saksa köögis
Väike-Maarja õppekeskusest käisid kuus esimese ja teise kursuse
õpilast – Egle Treffner, Gelly Pross,
Saamuel Ausmees, Janno Laul,
Peep-Sass Vaher, Carol Roosipuu
– käesoleva aasta algul Saksamaal
praktikal ja jäid saadud kogemusega
igati rahule.
Õpilased sooritasid oma praktika
Saksamaal Schwerinis kahe kaupa
kolmes erinevas söögikohas. Õpiti
uusi töövõtteid ja võimalusi oma
töö lihtsustamiseks. Töökohustuste
hulka kuulusid köögiviljade eeltöötlemine, praadimine ja toitude serveerimine, kõike pidi tegema palju
suuremates kogustes kui siiani harjunud oldi. Samuti tutvuti uute toitudega, mida plaanitakse ka kodus
uuesti proovida. Õpilased tõid esile
ka seda, et sakslased armastavad
köögivilju märksa rohkem kui meie.
Lisaks erialastele kogemustele
tunnevad õpilased, et projektis osalemine arendas nende võõrkeeleoskust ning oskust iseseisvalt erinevates olukordades toime tulla, sest
hakkama pidi saama nii valdavalt
ainult saksa keelt kõnelenud töökaaslaste ja praktika juhendajatega
kui ka väikeste viperustega lennup-

laanides. Juurde on saadud enesekindlust ja julgust, tänu millele on
edaspidi lihtsam uues praktikakohas ja kindlasti ka tööle minnes.
Õpilastele andis võimaluse Saksamaal praktikat sooritada Erasmus+ programmi raames rahastuse
leidnud õpirändeprojekt „Kogemusõpe saksa köögis“, mille raames
käis kahe aasta jooksul Schwerinis,
Saksamaal praktikal 12 koka eriala õpilast. Projekti eesmärgiks oli
toetada kutseõppes osalejaid teadmiste, oskuste ja kvalifikatsiooni
omandamisel. Samuti toetas praktika õppija isiklikku arengut, tööalast
konkurentsivõimet ja osalemist Euroopa tööturul. Eesmärk oli ka noorte kutseõppurite võõrkeele oskuste
parandamine ja õpilaste motiveerimine uue keele õppimiseks. Õppekeskuse projektipartneriks oli meie
pikaaegne partner SALO+ partners.
Tuuli Saksa
Väike-Maarja õppekeskuse
gümnaasiumi projektijuht

ja

Olümpiaadide maakondlikud
voorud tõid rõõmustavaid tulemusi
9. klassi õpilane Keneli Pohlak võitis
ühiskonnaõpetuse olümpiaadil I koha
ning ta kutsuti vabariiklikule voorule,
mis toimub 25. märtsil Miina Härma
Gümnaasiumis. Keneli juhendaja on
õpetaja Kristi Põdra.
Vene keele olümpiaadil saavutas 10.
klassi õpilane Kirke Tobreluts III koha
(juhendaja õpetaja Siret Stoltsen).
Inglise keele olümpiaadil saavutas
III koha Marleen Marjapuu 8. klassist.
Tema juhendaja oli õpetaja Relika Maripuu.
Inglise keele olümpiaadil saavutas
VI koha Indrek Niinemets 9. klassist. Juhendas õpetaja Tuuli Saksa.

Matemaatikaolümpiaadil saavutas
4. klassi õpilane Annalisa Kesküla VI
koha (juhendaja õpetaja Helve Noorlind).
Inimeseõpetuse olümpiaadil saavutasid 6. klassi õpilased Kuldar Kuusemäe I koha ja Markus Masing II koha.
7. klassist Kardo Eino Klement pälvis II
koha ning 8. klassist Eliis Mätas ja EgeLy Petermann mõlemad I koha. Õpilaste juhendajaks inimeseõpetuses oli
Riina Põldmaa.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

10

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Kiltsi mõisakoolis mulisesid
laavalambid ja roomasid mustad
maod
Tanel Kümnik aitasid neist komponentidest pudelisse segada värvilise laavalambi. See tekitas õpilastes rohkelt elevust ning kogu koolipäeva vältel käidi
kontrollimas,
kas
pudelis on järel veel
süsihappegaasi, mis
lambikese mulisema
paneks. Laste sõnul
oli põnevaim valmistada tärklisest ja
veest koosnevat mitte-Newtoni vedelikku, mis oli mudides
tahke, kuid peopesal
hoides valgus laiali.
Päeva
tipphetk
saabus aga lõuna
ajal, mil mitmed
põnevil silmapaarid jälgisid, kuidas
õpetaja Kati Kümnik
põlevast suhkru ja
sooda segust paksu
musta madu välja võlus. Aeglaselt,
kuid silmanähtavalt
roomas ta lõpuks tulest välja.
Niisugused
ainepäevad pakuvad
Õpetaja Kati Kümnik põlevast suhkru ja sooda segust võimaluse rakendapaksu musta madu välja võlumas.
da tundides saadud
Foto: Merje Leemets
teoreetilisi teadmisi
huvitavate praktiliste ülesannete laigast vanusest ning mõõtu võeti klashendamisel ning toovad üksluisesse
side kaupa. Igale meeskonnale jagati
kooliellu värvi. Kuna reaalainete päev
kätte tööülesanne ning enne kui maon kujunenud väga menukaks, on kadinaks läks, tuletati meelde põhilised
vas see korraldada järgmiselgi aastal.
ohutusreeglid, mida katsete tegemisel
Seniks tuleb oodata aprilli, mil ees on
kindlasti järgida tuleb.
ootamas loodusainete päev.
Kasutada sai köögikappidest tuttavaid aineid. Äädika, sooda, toiduõli ja
Riin Senkel
-värvidega olid kõik varemgi kokku puuklassiõpetaja
tunud, kuid õpetajad Kati Kümnik ja
1. märtsil toimus Kiltsi põhikoolis taas
reaalainete päev. Varahommikul saali
kogunenud seltskonna seas oli huvilisi

Rahvusõhtu Kiltsi lossis
muna ning spinatit ja keerati rulli. Küpsetamise temperatuuri ja aega ei täpsustatud, parimaks küpsuse kontrolliks
pidi olema perenaise silm.
Saali kogunenud
külalistele tutvustati
Albaania riiki, loodust ning vaatamisväärsuseid. Järgnes
traditsiooniline viktoriin. Võistkondade
kaptenid Amanda ja
Kadri olid meeskonna valimisel kavalad – kumbki kutsus
oma koduriigi eest
võistlema teise riigi esindajaid. Nagu
arvata võis, oli tulemuseks viik.
Õhtu
parim
osa toimus kooli
sööklas. Lauad olid
kaetud erinevate albaania
toitudega:
lisaks soojale äsja
valminud burekile
veel sibulatäidisega
bureki, imemaitsva
Käsil on bureki – albaania rahvustoidu valmistamine.
värske salati ning
Foto: Merje Leemets
magusaga.
Kõigile maitses Vahemere-äärne toit. Suur
õhtud. Sel korral oli teemaks Albaania.
tänu Albaania peredele, kes meile oma
Et saada suuremat kogemust teise
maa kultuuri ja traditsioone tutvustarahva kultuurist, otsustasime sel korral
sid. Kohtumiseni järgmisel rahvusõhkoos valmistada ka albaania rahvustul!
toitu. Meid asus õpetama noor neiu,
kellega koos valmistasime bureki. HäsMerje Leemets
ti lihtne tainas – ainult vesi, törtsuke
Kiltsi kooli direktor
õli, tsipa soola ja jahu – venitati lauale
imeõhukeseks. Täidiseks segati rikotat,
Koostöös Vao Varjupaigataotlejate
Majutuskeskusega on Kiltsi koolis toimunud juba mitut rahvust tutvustavad
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Mõisakool – kool kõigile
„Eesti mõisakool on unikaalne hariduse, kultuuri ja pärandi kombinatsioon.
Eesti mõisakoolide ajalugu ulatub
aastasse 1919, kui noor Eesti riik võõrandas aadlike vara ja mõisahooned
leidsid uue kasutuse. Kõige enam võeti
neid kasutusele koolimajadena, parandades seeläbi laste õpitingimusi ja
arendades välja korraliku koolivõrgu.
Viimasel sajal aastal on kool olnud
300 mõisas, täna on mõisakoole alles
69. Väärikad koolimajad on jäänud linnastumisele jalgu, samas on tore kool
üks olulisemaid kohaliku identiteedi
ja elukvaliteedi aluseid.“ Nii kirjeldab
talle südamelähedasi mõisakoole Riin
Alatalu – mõisakoolide programmi juht
kultuuriministeeriumis.
Euroopa Majanduspiirkonna toetusprogrammi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutuse” raames restaureeriti esimesel programmiperioodil 10,
sealhulgas Kiltsi, ja teisel neli kooli.
Aga programm tegeles ka koolipidamise jätkusuutlikkusega mõisahoonetes,
kogukonna kaasamise ja uute teenuste
väljatöötamisega. Märtsis korraldatud
õppereisi eesmärk oli näidata mõisakoolide võimalusi avatud õpikeskkondadena. Eesti Arhitektuurimuuseumi
projekti „Tegus ja nägus mõisakool”
raames valmis koos mõisakoolide õpetajatega näiteks universaalne õppematerjal „Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas”. Meie koolist osalesid
programmis Kati Kümnik, Liisu Tähe,
Mari-Vivian Ellam ja Tanel Kümnik.
6.-7. märtsil tiirutas projektiga seotud inimeste seltskond Eestis õpperei-

sil. Osalejaid oli Norrast, Lätist, Eesti
mõisakoolidest ja Tallinna koolidest
– kokku 42 mõisakoolide eluoluga tutvuda soovivat inimest. Käidi „Nelja
teadlase teekonnal” Lasilas, Muugas ja

sisu!
Seejärel võtsid külalised enda valdusesse õpetajapaar Kümnikud. Projekti
käigus valminud keemia- ja füüsikakatsed olid humoorika teksti abil seostatud just Kiltsi mõisaga. Katsed pärmi,
tärklise, söögisooda ning äädikaga olid
lihtsad, kuid tekitasid osalejates siiski

Kõige keerukamaks ülesandeks osutus pokaalide
häälestamine nutitelefoni äpi abil. Foto: Merje Leemets
Kiltsis, Roosna-Allikul ja Pikaveres.
Meie kooli sisustada oli teisipäeva
hommikupoolik. Valmistasime ette ühe
kaheksast õppekäigust, kuhu ootame
ka teiste koolide lapsi. Esmalt andsid
korraldajad külalistele ülevaate valminud õppematerjalidest. Seejärel tehti
väike ring meie mõisahoones ning satuti muuhulgas Helis Mannineni kehalise kasvatuse tundi endises linnuse
sisehoovis. Nii väikest võimlemisruumi
polnud osalejad varem näinud. Kuid
meie arvame, et ei loe suurus, vaid

positiivseid emotsioone. Kõige keerukamaks osutus pokaalide häälestamine
nutitelefoni äpi abil. Päris kontserdini
asi ei jõudnudki.
Õppekäigul osalejad jäid Kiltsis
nähtuga rahule. Ja kes teab, võib-olla leiame mõne aja pärast postkastist
kirja sooviga tulla linnast meie mõisa
terveks koolipäevaks katseid tegema.
Merje Leemets
Kiltsi mõisakooli direktor

Eduka õpilase mõtteid – Merette Möldre
Väikestes koolides mujal Eestiski on
vist nii, et kui leidub üks andekas õpilane, arendavad õpetajad teda viimse piirini ning napsavad suuremate
koolide eest ära nii mõnegi esikoha.
Meie koolis oled selliseks õpilaseks
sel aastal osutunud Sina. Kas Sa oskad praegu ise kõik oma 2016/2017.
õppeaasta saavutused ette lugeda?
Keemia I koht, matemaatikaolümpiaad 9. koht, Kobras 68. koht (vabariiklik), matemaatika lahtised 58. koht
(vabariiklik), punktide järgi geograafia
7. koht, bioloogia 5. koht ja loodusteaduste 1. koht.
Kas mõni saavutus on Sind ennast
ka ära ehmatanud?
Muidugi ehmatas mind ära keemia
I koht. Ei suutnud alguses uskudagi, et
nii hästi seal läks.
Lisaks saavutustele oled Sa õpilasesinduse liige ja koolilehe peatoimetaja. Samuti loed sa umbes
kolm-neli korda rohkem raamatuid,
kui on õppekavas ette nähtud ning
vaatad hunnikutekaupa vampiirisarju. Kas Sinu ööpäevas on rohkem
tunde kui 24 või oled saanud supervõimed (vampiirisarjade vaatamise
tulemusena)?
Ööpäevas on mul ikka 24h, aga eks
ma napsan nende vaatamiseks või raamatute lugemiseks aega oma uneajast.
Supervõimeid sooviksin küll, et hommikul nii väsinud poleks.
Olümpiaadideks valmistumine on
üsna töömahukas. Kuidas Su päevad
enne olümpiaade välja nägid?
Praegu isegi ei meenu sellest ajast
päeva, mil ma olümpiaadideks ei valmistunud. Kuna esimesed matemaatika lahtised olid juba oktoobris, siis
alustasin õppimisega juba augustikuu
lõpus. Ma usun, et ma sain palju rohkem magada ja molutada, kui praegusel ajal.
Mis motiveerib Sind nii palju pingutama?
Mind motiveerib see, et tulevik on
vaid minu enda kätes, ja mida rohkem
ma pingutan, seda paremad tulemused
on.

Kui saaksid liikuda ajas, muuta
Kas kujutad end kunagi Eesti preasjaolusid, siis kellena ja kus homme
sidendina ette ja miks?
hommikul ärkaksid?
Ma ei suuda end ette kujutada Eesti
Ma liiguksin kindlasti ajas tagapresidendina, kuna ma ei näe oma tulesi, aga mitte iseendana. Ma ei soovikku Eestiski. Tahaksin terve maailma
viks näha tulevikku, sest see hirmutab
läbi käia ja otsustada, kus mulle kõige
mind. Ma ei tea, kes ma olla tahaksin
rohkem meeldib. Võibolla tuleksin lõja kus ärgata tahaksin, sest see ei oma
puks ka tagasi.
minu jaoks tähtsust.
Kuna oled nii andekas mitmel
Kuidas Sa soovid, et Sind 100
alal, eeldan, et omandad tulevikus
aasta pärast, kui Sind enam ei ole,
vähemalt kolm kõrgharidust. Millised
mäletataks? Mille
alad valid?
sooviksid endast
Praegu on veel
maailma maha jätlahtine, kelleks ma
ta?
saada tahan, aga
Ma ei usu, et ma
mind huvitab juuoleks suuteline enra ja psühholoogia.
dast maailma märki
Kõik võib muidugi
jätma, sest minu armuutuda. Hiljuti on
vates elab maalimas
advokaadi ja psühliiga palju inimesi,
holoogia
ametid
kellest mõnega konmeeldima hakanud.
kureerida pole isegi
Ma isegi ei tea miks.
mõtet. Ma lihtsalt
Võibolla olen näiloodan, et minu
nud mõnda filmi.
lapsed ja lapselapNeed on natuke inised mäletavad mind
mest aitavad ametid
ja kannavad mind
ka ja meeldivad ehk
ka seetõttu.
Merette Möldre. Foto: Merje Leemets enda mälestustes.
Kas Sul on mõnKuidas Sa puhda põhimõtet, mille oled vanematelt
kad ja õppimisest taastud?
kaasa saanud?
Ma lihtsalt olen ega tegele millegaMuidugi see, et ma õpin iseendale,
gi.
mitte kellelegi teisele, ja ka et igale iniKui homsest oleks Su ainus võimamesele tuleb võimalus anda.
lus Kiltsi põhikoolis jätkata õpetajaKui paneksid oma lapse Kiltsi põna, siis millise aine Sa valiksid?
hikooli, millised tarkusesõnad talle
Ma ei tea, kas ma õpetaja tahaks
kaasa annaksid?
olla. Aga kui ma peaks valima, siis põMuidugi ma tuletaksin talle meelhikooli vanemale astmele matemaatide, et ta õpib iseendale ja tema tulevik
kat.
sõltub sellest, kui palju ta pingutab ja
Kas sa oled kunagi „2“ saanud?
vaeva näeb.
Kahjuks või õnneks ei ole veel saaKui Sulle antaks ööpäevas 12 tunnud.
di juurde, mida sellega teeksid?
Sul pole kunagi olnud tunnistusel
12 tundi on liiga lühike aeg, aga selle
ühtki „4“?
12 tundi kulutaksin oma üleminekuekEsimeses klassis oli I veerand matesamiks valmistumiseks ja tegeleksin
maatikas „4“.
kooliajalehega. Ülejäänud aja loeksin
Kui Sa saaksid valida mõne superraamatut ja suhtleksin oma sõpradega.
võime, siis milline see oleks?
Ma sooviks, et ma suudaks kiiremini
Küsis Kiltsi kooli õpetaja
oma toimetusi teha, sest pidevalt jääb
Mari-Vivian Ellam
aega puudu.
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Virumaa muusikakoolide
„Talvemuusika päev“ Väike-Maarjas

Vanasõnad on moes ehk sissejuhatus toredale Härmalõnga
klubi peole 12. veebruaril

tikool, Kadrina Kunstidekool, Kunda Muusikakool,
Väike-Maarja Muusikakool,
Jõhvi Muusikakool, Kohtla-Järve Kunstidekool, Ahtme Kunstidekool, Kiviõli
Kunstide Kool, Aseri Muusikakool, Iisaku Kunstidekool
ja Toila Muusika- ja Kunstikool. Rakvere Muusikakool
kahjuks sellel üritusel esiVäike-Maarja muusikakooli
nejate haigestumise tõttu
laulustuudio ansambel.
ei osalenud. Nii oli kohal 11
Virumaa muusika- ja kunstidekooli.
Selline vahva üritus toimub igal aastal
Koolid olid hoolega valmistunud.
Virumaa eri paigus. Sel aastal oli võõTingimuseks oli, et kava ei tohi kesrustajaks Väike-Maarja muusikakool ja
ta üle 10 minuti. Sellest peeti kenasti
kinni. Kavad olid väga omanäolised.
Seetõttu ei tahaks kedagi esile tõsta.
Päeva lõpetuseks sättisid kõik esinejad
ennast kenasti lavale ja lava ette. Iga
kool esitas tuntud lastelaulu „Üle lume
lagedale“ enda versiooni. Oli ääretult
rõõmus kogeda, kui erinevalt saab ühte
laulu interpreteerida.
Väike-Maarja muusikakooli esindas
laulustuudio ansambel koosseisus
Kerstin Nurmsalu, Caroline Kiviberg,
Eliise-Marie Soll, Gerli Kaur ja Birgit
Veermets õpetaja Raivo Naritsa juhendamisel. Nemad esitasid Priit Pajusaare „Kui laulab ööbik“ ja Riine Pajusaare „Raadiohääl“. Teiseks kollektiiviks,
kes meie kooli esindas, oli klaveriduo
Karoline Kiviberg ja Kerstin Nurmsalu
õpetaja Rutt Vilu juhendamisel. Nemad esitasid Uno Antoni „Mustlasneiu
Klaveriduo Karoline Kiviberg ja
Eve“. Lõpulool esinesid meie koolist
Kerstin Nurmsalu.
Karolina Alt (metsasarvel) ja Angelina
Alt (ksülofonil). Nemad esitasid „Üle
nii oli 10. veebruaril Väike-Maarja seltlume lagedale“. Klaverisaatjaks õpetaja
simaja täis noori muusikuid ja kaunist
Rutt Vilu, juhendajaks Vallo Taar.
muusikat. Vastavalt eelnevale kokkuPäeva üllatuseks oli showtantsutleppele esinesid ansamblid.
rupp Maarjake Anneli Kalamäe juhendamisel. Täname
särtsakaid tüdrukuid ja nende tublit juhendajat!
„Talvemuusika
päeva“
erilisus on eelkõige selles,
et siin puudub võistlusmoment. Esineda saavad nii
õpilased kui ka õpetajad.
Hea eesmärgi nimel pingutatakse ühiselt.
Üritust toetas Eesti Kultuurkapital. Täname!
Täname ka kõiki osalejaid ja kuulajaid! Oli üks
Karolina Alt (metsasarvel) ja
tore talvepäev!
Angelina Alt (ksülofonil). Foto: 3 x Erakogu
Vallo Taar
Osalesid ainult Virumaa I regiooni
Väike-Maarja muusikakooli direktor
muusikakoolid: Tapa Muusika- ja Kuns-

tavate kostüümidega.
- Kelle jalg tatsub, selle suu matsub.
Nõidade tants vahen- Kes koera saba kergitab kui mitte
dite ja jälle kostüümikoer ise.
dega… Ja äkki siputas
- Lausutud sõna lagundab (maeikeegi „taevast tulnud“
teamisseetähendabkassinatead?)
langevarju all. Ja seal
- Kelle jalg tatsub, sellel on lampjata oligi! Üllatuskülaline
lad.
Kihnu Virve (osatäitja
Sissejuhatuse lõpuks mõistata, milMall Võhandu). Kohe
line neist on libaristsõna?
olid platsis ka kaks kaasKui ma (allakirjutanu) lavale astulast. Kihnu Virve tantsis,
sin, siis oli Härmalõnga klubi pidu juba
laulis, nagu päris, meil
traditsiooniliselt avatud: tunnusmuusijäid suud ammuli!
ka kuulatud, klubi presidendi Anne-Liis
Publiku hinnang oli:
Talu tervitussõnad välja öeldud, Elvi
tore! Kiltsi kavas esineRivimetsale 80. juubeli puhul head
sid: Merike, Mall, Tiiu,
soovid ja lilled üle antud, valla aukodaÕie, Pilvi, Heldi, Liina,
nik Mall Võhandule erilise bravuuriga
Kiltsi memmede lõbus kuke-aasta kava.
Ljudmilla.
õnnitlused üle antud ja Kiltsi rühma
Jätsime meie armsad külalised, Paiära! Kiltsi alustas muhedalt ja head
esimesed kavanumbrid ette kantud.
de seeniorid, liiga kauaks istuma. Seda
meeleolu tõotavalt juba värvikal peoTere! Lehvitan oma kirevalt kirju
innukamalt elasime kaasa nende tankuulutusel kui nad nimetasid ennast
pika seelikuga, oletades, et just täna on
gole, valsile ja polkale. Paide seenionii: Kiltsi kobedad mutid.
„rahvusvaheline lehvita sõbrale päev“.
ride tantsuõpetaja nimi on Leili Paits.
Kuremarjade osaks määrati tulla põPeas on mul päris uhke kukehari, mis
Kuskil kavas oli ka mitu luuletust.
randale oma tantsudega sellel ajal kui
püsib peas punaste „lokutitega“ lõua
Johannese luuletus kodukülast on siin
nemad taas ja taas uueks etteasteks
alla seotult. Seelik on muidugi õlgadeka olemas.
rõivaid vahetasid. Ma arvan, et saime
le tõmmatud, et oleks mulje kuke kireEdasi tuli tänamine, Paide külaliste
„soojendusbändina“ hästi hakkama.
vatest tiibadest. Kukeharja valmistas
toodud kringli katsumine, jalakeerutus.
Koera saba on nüüd natuke kergitaLuule Kütt. Nõnda olin ma valmis sisse
Ja võtame vabalt!
tud. Kuremarjade koosjuhatama tantsurühma
Pea- ja taustajõud: Anne-Liis Talu
seisu panen ka kirja, enne
Kuremarjad osa Kiltsi
– klubi president, Leili Olvi – kassiir,
kui kobedalt Kiltsi kavaga
rühma kavas. Terve peo
Pille Kuusemäe – seltsimaja perenaine,
edasi lähen: Helgi, Luule,
ilu palusin jäädvustama
Gustav Aasumets – helitehnik, Kiltsi
Milvi, Mall, Anne, Maret,
tubli Silvi Aasumetsa.
kavajuht – Merike Hövelson, Silvi AasuMare ja Ilme.
Tere! – Kui himu eest
mets – fotograaf, Ilme Sein – tantsurühJa kava läkski edasi
veab ja tahtmine tagant
ma Kuremarjad juht ja teksti kirjutaja.
tempokalt, sisutihedalt,
tõukab, küll siis kondid
toredasti. Oma laulud
kolavad järele. – Selle vaIlme Sein
said: kukeke, poisid,
nasõna järgi me kõik koos
Mann, väike sõber, tants
olemegi.
Tinna. Noorsoole pühenÕhus ja riietuses on
dati koolinäidend, kus
tunda kukeaastat. Riietus
troonis sõnakas Juku.
on kirevalt kirju või kirjult
Mall Võhandu
Koduküla Nõmme,
Eriti vahva oli kana
kirev. See on meeleoluKihnu
Virvena.
Äntu järved ka
disko, mis oli liikumisrohkas! See tõstab tuju. RohFoto:
2
x
Silvi
Aasumets
Punamäe kuuskede kohin
ke, munade-rohke, huvikem head tuju kulub alati
kokku nad ühendab.

Väike-Maarja muusikakool esines
edukalt vabariiklikul konkursil
Kati-Ly Randviir – klaveril (õpetaja
Valve Libene)
Kassandra Elbre – flöödil (õp Vallo
Taar, kontsertmeister Rutt Vilu)
Karolina Alt – metsasarvel (õp Vallo
Taar, km Rutt Vilu)
Rainis Lükk –
tromboonil (õp Vallo Taar, km Rutt Vilu)
Finaali pääsesid Karolina Alt ja
Rainis Lükk. Finaal
toimub kevadvaheajal Tallinna Muusikakeskkoolis. Hoiame neile pöialt. Kõik
õpilased, kes konkursil osalesid, olid
väga tublid!
Palju õnne õpilastele ja õpetajatele!
Vallo Taar
Väike-Maarja
Karolina Alt, Rainis Lükk ja õpetaja Rutt Vilu konkursil. muusikakooli direktor
Foto: E. Vunk

Igal aastal viiakse läbi vabariiklik konkurss muusikakoolide õpilastele. Sel
aastal toimus konkurss „Parim noor
instrumentalist 2017“ klaveri- ja puhkpillieriala õpilastele.
Meie kooli esindasid:

Koduküla Nõmme

Gümnaasiumi vilistlaskogu info
Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogu tuleb kokku laupäeval, 8. aprillil
kell 11.00 gümnaasiumi peamajas.
Põhiteemadeks on kooli arengus kaasa rääkimine, talgud ja lähenev, 2018.a
kooli kokkutulek.
Info: Raimo Maasik, vilistlaskogu esimees
Tel 514 5548

Koduküla Nõmme
suurte soode rüpes ta
küla juurde kuulub
suur viljakas põllumaa.
Kodukülas Nõmmes
olid talud pikas reas,
nii suured kui ka väiksed
kõik kõrvuti nad seal.
Kodukülas Nõmmes
mehi mitmes eas,
rikkaid kui ka vaeseid
oli nende seas.
Kodukülas Nõmmes
ka neide naiste seas,
mõned nendest juba
pruudipärgki peas.
Kodukülas Nõmmes
elu kihas-kees,
ka vesi veskitamme
siis võimsalt mühises.
Kodukülas Nõmmes
tundis rõõmu nii vana kui noor
kui Punamäel jaanitule platsil
astus üles oma pasunakoor.
Kodukülast Nõmmest
käidi koolis mitmel pool,
kunagi aga oli
külal oma kool.
Kodukülas Nõmmes
kahjuks elu edasi ei arenend,
üle poole külast
on järgi vaid varemed.
Kodukülast Nõmmest
läbi sõites kurvaks läheb meel,
sest ainult kahest korstnast suitsu
selles külas tuleb veel.
Kodukülas Nõmmes
kes sündind-kasvand seal,
koduküla Nõmmet
ei unusta need eal.
Johannes Ehastu
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Klubi Härmalõng tähistab oma
30. sünnipäeva
bel, Kiltsi memJa ongi möödas
med,
seltsimaja
juba viis aastat.
laste
tantsurühKlubi Härmalõng
mad – Maarjake ja
tähistab oma 30.
noorte idamaise
aastapäeva. Need
tantsu ring, seeviis aastat mööniortantsurühm
dusid väga kiiresKuremarjad, kapell
ti. Tahtmine teha
Sirili, Maarjakelluüheskoos midagi
ke.
toredat ja meeldiHärmalõng
vat oli väga suur,
peab igas kuus
kuidas aga kõik on
meeles omi juuläinud, on klubilisbilare. Minul on
te otsustada. Alati
olnud suur au
on soovid suureõnnitleda
kahte
mad kui võimalu90-aastast
klubi
sed ning paraku
liiget. Samas on ka
mõnikord ka tulemused…. Loodan President Anne-Liis Talu ja Härma- mitte vähem tähtsiiralt, et need viis lõnga naisansambel klubi 25. aasta- sad ekskursioonid
päeval.
üle vabariigi valla
aastat möödusid
eakatele. Pole lihtne leida kohti, mis on
tegusalt. Klubi on saanud juurde uusi
kõigile huvipakkuvad. Nagu ikka, algliikmeid.

Märts 2017.a.

Härmalõnga klubi aastakümned
Härmalõnga 25. aastapäeva puhul
kirjutasid klubi varasemad presidendid Irene Kaldma ja Ester Mäe 2012.
aasta aprillikuu valla infolehes ülevaatliku kokkuvõtte klubi moodustamisest ja tegevusest.
Kui Vallo Taar rahvamaja etteotsa
tuli, jõudis ta organiseerida ka eakamatele omavahelist mõnusamat suht-

Klubi esimene president Otu Kalvet.

Härmalõnga pere 2016. aasta kevadel. Foto:2 x Kalev Pärtelpoeg
Hästi on jäänud meelde pidu koos
Ambla klubiga Vokiratas ja sidepataljoni noormeestega. Järgmisena tegi ilma
Silver Aasumets karaokega. Peo tõmbasid käima Kiltsi koolilapsed ja oma
klubi liikmed. Esinemas on käinud Viru-Nigula meesansambel, Meelis Punder ja Martin Trudakov, Ervin Lillepea
ning noor ja andekas Tõnis Niinemets.
Samuti on esinenud kohalikud koolilapsed, Härmalõnga oma lauluansam-

selt soovijaid vähe, pärast kohtade nappus. Nii tegutsedes ongi möödunud
need viis aastat.
9. aprillil on käes aeg tähistada
klubi tähtpäeva. Tulge ja pidutsege
koos meiega!
Härmalõng on aga ka edaspidi tubli,
tegus ja entusiastlik.

lemisvõimalust. Nii sündiski 1987.
aastal klubi Härmalõng. Moodustati
organiseerimisrühm ja valiti president.
Esimeseks presidendiks oli Otu Kalvet
(üks aasta). Edasi olid presidentideks
Inna Sepp (üks aasta), Helene Roos
(kaks aastat), Irene Kaldma (kaheksa

Anne-Liis Talu
Klubi president

Eesti meistrivõistluste 5. etapp
Väike-Maarja mudelihallis
18. veebruaril toimus Väike-Maarja
mudelihallis raadio teel juhitavate
bagimudelite Eesti meistrivõistluste
5.etapp. Kohal oli kogu Eesti paremik,
kes kihutasid võidu neljas mudeliklassis.
Kõige populaarsemas 2wd klassis
oli osalejaid kokku 22, üks nendest oli
meie lõunanaaber Lätist. Esikolmikusse mahtusid väga tasavägises heitluses
Hendrik Lainemäe (Adavere), Hans
Hannus (Tallinn) ja Rainer Ressar (Tallinn). Väike-Maarja sõitjatest oli parim
Karl Kasekamp, kes saavutas neljanda koha. Vahur Kivaste oli seitsmes ja
Marcus-Mattias Vaher oli 19. Külalisvõistleja Ugis Zikmanis oli üheksas.
4wd klassis oli seekord kohal neli
osalejat. Parima tulemuse võttis siin
kindlalt Hendrik Lainemäe (Adavere). Tema noorem vend Rihard saavu-

tas väikese eduga Bruno Vaheri (Väike-Maarja) ees tubli teise koha.
Open klassis oli stardirivis kokku
viis sõitjat. Kindla võidu võttis Tõnis
Kruusmaa (Võsu) oma nelikveolise
bagiga. Vahur Kivaste (Väike-Maarja)
sõitis tagaveolise kastikaga välja tugeva teise koha. Peep Taaler (Tallinn) oli
nelikveolise kastikaga kolmas.
Latrax Stock klassis, kus sõidavad
valdavalt alla 12a lapsed, sai seekord
kindla võidu Martin Ritson (Vinni), teise koha saavutas tubli tüdruk Roberta
Jürna (Vinni) ja kolmas koht läks seekord Marten Pitsnerile (Vinni).
18. märtsil leidis aset selle hooaja
eelviimane etapp. Kõik tulemused ja
muu võistlusinfo leiab www.vmrc.ee
kodulehelt.

Klubi teine president Inna Sepp.
aastat) ja Ester Mäe (10 aastat). Ester
Mäelt võttis klubi juhtimise üle praegune president Anne-Liis Talu.
Juhendajaks ja ideede väljapakkujaks oli tollane rahvamaja kunstiline
juht Mare Taar. Tema toel organiseeriti
memmede tantsurühm ja lauluansam-

Sein). Tänaseni
toimuvad ka perioodilised klubiõhtud, ekskursioonid mööda
Eestimaa looduslikult kauneid ja
kultuurilisi paiku
ning
osaletakse
pensionäride ühingu poolt
korraldatavatel
iga-aastastel kokkusaamistel.
Murrangulistel 1990. aastatel
oli ka Härmalõngal segaduste, otsimiste ja
Meenutus klubi algusajast: esireas vasakult Erika Reinleidmiste
aeg.
hard, Helene Treier, Otu Kalvet, Õie Zvereva, Aili Roos;
Muutusid majantagareas Osvald Paluoja, Leida Taagen, Rita de Bakker,
dussuhted.
Oli
Osvald Jander. Foto: 6 x Erakogu
palju ootusi, hirElasime üle ka aastatuhande- ja samu. Aga jätkus ka elurõõmu. Kui saajandivahetuse. Ikkagi millennium. Oodi valmis rahvariided, esineti mitmel
dati maailma lõppu või vähemalt suurt
suurel tantsupeol (Vokas, Kundas, Rakpauku, aga 1. jaanuar 2001 saabus,
vere rahvaaias). Neil aastail kujunes
välja 15-liikmeline teatri- ja kirjandushuviliste
seltskond. Loeti
ja arutleti loetu üle, käidi kirjandusloolistes
paikades ja peeti
suvepäevi – 1999.
aastal viibiti kolm
päeva Saaremaal
ja 2000. aastal
kaks päeva Kihnu
saarel. Külastati teatrietendusi
ja salongiõhtuid Härmalõnga asutajad ja tegevuse eest heaseisjad erinevaTartus, Tallinnas, test aegadest. Vasakult: Terje Sikk, Irene Kaldma, Mare
Taar, Ester Mäe, Evi Kirpson, Anne-Liis Talu, Vallo Taar.
Rakveres.
Foto: Kalev Pärtelpoeg
1999.
aasta
nagu alati, tantsu ja tralliga.
oli ülemaailmne eakate aasta. Sel puKolmanda aastatuhande esimene
hul kuulutati välja ülemaailmne kolme
kümnend tõi kaasa uued tööd ja tegepõlvkonna jalutuskäik. Härmalõnga javused. Sel perioodil Härmalõng noolutuskäik toimus Tallinnas.
renes. Tuli juurde uusi liikmeid ning
muutusid ka eesmärgid ja soovid. Tantsumemmed hakkasid tegelema seeniortantsudega ja tekkis ka toimekas
näputöötegijate seltskond Ilme Seina
juhtimisel. Toimusid näitusmüügid
Pandivere päevadel ja tutvumisreisid
teiste käsitööhuviliste juurde (Avinurme, Tudu, Uhtna, Mädapea, Viljandi,
Anu Raua käsitööait). 2010. aastal tähistati memmede tantsurühma 20. aastapäeva. Meeldejääv oli Väike-Maarja
esimene seeniortantsupidu 2011. aastal.
Kümne aasta eest tegi Härmalõnga
20. aastapäevaks toreda üllatuskingituse klubi kunagine president Hele Roos,
Klubi neljas president Irene Kaldma.
kes põimis kogu Härmalõnga tegevuse
ja olemuse luuleridadesse.
Avanes võimalus vaadata ka läände.
1997. aastal käisime laevareisil Soomes
ja aastal 2000 Rootsis. Maailm oli lahti
Härmalõnga sünnipäevaks
ja pakkus huvi. Härmalõng püüdis ikka
Hele Roos

Bruno Vaher

4wd klassi esikolmik: Hendrik Lainemäe, Rihard Lainemäe ja Bruno Vaher.
Foto: Vahur Kivaste

Klubi kolmas president Helene Roos.
bel ning leiti ka juhendajad – Ene-Riina
Ruubel ja Valve Libene. Need ühendused teevad oma tublit ja tulemuslikku
tööd tänaseni, tantsurühm nüüd küll
Kuremarjade nime all (juhendaja Ilme

Klubi viies president Ester Mäe.
eluga sammu pidada ka selles nii kiiresti muutuvas ajas.

Kas märkad, kui kiirelt kaob aastaring?
Uusi sõpru on meiega liitund.
Uued tantsud ja laulud, uus loominguind,
kõik me ümber on muutuv ja liikuv.
Aga sõprus me südames alles jääb,
ta on aastaringides kestev.
Kord seob küünlasära, taas vastlapäev
ja jälle on kevad me keskel.
Mõni mälestus möödunust kõneleb,
mõni valusalt hinge puutub,
aga Härmalõng tuule käes võbeleb
ja aastates hapramaks muutub.
Kuid teie keskel ma nukraks ei jää!
sean reväärile kireva ehte.
Ja koltunud kulurohus – ennäe! –
märkan rohelist ristikulehte!
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Suusauudiseid Väike-Maarja
gümnaasiumist
Nele Sumre 8. N18 Jete Hendrika Lood
15. veebruaril Ambla suusasarja kolmas
1. M10 Oskar Vainult 6. M14 Markus
etapp sõideti klassikalises tehnikas.
Masing 7.
N10 Jane Sumre 8. koht, Eva-Angelica
12. märtsil Jaak Mae karikavõistluKaldaru 9. koht, N12 Getrin Raudsepp
sed Valgehobusemäel. N11 Karolina
1. koht, Nele Sumre 3. koht.
Alt 6., Angelina
18. veebruaril
Alt 7., N12 GetOtepää maailmarin Raudsepp 3.
karika raames toikoht.
musid esmakord12.-13. märtselt
noortesõisil Eesti noorte
dud, kuhu kutsuti
meistrivõistlused
osalema noortemurdmaasuusasarja iga vanusektamises Valgeholassi seitse parebusemäel. N18
mat suusatajat.
Jete
Hendrika
Getrin Raudsepp
Lood 16. koht.
saavutas Otepääl
TeatesuusatamiNoorte MK N12
ses N14 vanusekvanuseklassis 1.
lassis saavutas
koha.
Getrin Raudsepp
22. veebruaril
Ebavere
suuTamsalu suusasaklubi
koostalve I etapp. N10
Duatleet Maria Liis Alt (esiplaanil)
Karolina Alt 2., võistles 11. märtsil Jõulumäel, kus võitis seisus 7. koha.
Angelina Alt 5., laste taliduatlonil esikoha. Foto: Helge Alt Võistkonda kuulusid Mairit KaarJane Sumre 8.,
järv, Eliise Kivistu ja Getrin Raudsepp.
Aveli Kiisk 11. N12 Getrin Raudsepp
Ebavere suusaklubi treener on Ma1., Maria Liis Alt 3., Nele Sumre 5. N14
ris Kaarjärv, Tamsalu AO treenerid Kaili
Marili Kiisk 3. M14 Markus Masing 8.
Ots ja Evelyn Himma. Võru suusaklubi
24. veebruaril Madisepäeva suusaall sõitvaid Angelinat ja Karolinat treesõit Valgehobusemäel. Getrin Raudnivad Allan Alt ja Võru suusaklubi treesepp, kuni 16aastaste tüdrukute seas
ner Asko Saarepuu.
3. koht.
1. märtsil Albu lahtised meistrivõistGeidi Kruusmann
lused. N12 Getrin Raudsepp 1. koht
Väike-Maarja gümnaasiumi kehalise
4. märtsil toimusid Otepääl 13. Eeskasvatuse õpetaja
timaa Talimängud: N14 vanuseklassis
Getrin Raudsepp 7. koht, Maria Liis Alt
***
19. koht. N18 vanuseklassis Jete HendKiltsi kooli õpilane Eliise Kivistu
rika Lood 12. koht.
saavutas Ambla SK suusatamise see5. märtsil Mammastes Swedbanki
riasõidu 3. etapil N12 vanuseklassis 2.
ja Hawaii Expressi noorte suusasarkoha; Lemeks Grupp noorte MK (N12)
ja V etapp. Kavas oli suusakross. N11
suusatamisvõistlustel 5. koha; Vello
Karolina Alt 15. koht, Angelina Alt 31.
Liliumi karikavõistlustel 2. koha; võistkoht. N12 vanuseklassis Getrin Raudlustel Tamsalu suusatalv 2017 I etapil 2.
sepp 2. koht, Maria Liis Alt 8. koht. N18
koha ja II etapil 3. koha; Swedbanki ETV
Jete Hendrika Lood 14. koht. Sarja seis
V etapil 6. koha. Eesti meistrivõistlusenne viimast etappi: Karolina 17., Antel suusatamise teatesõidu N14 võistgelina 45., Getrin 1., Maria Liis 8., Jete
konnas saavutas Eliise Kivistu koos
Hendrika 15.
Mairit Kaarjärve ja Getrin Raudsepaga
8. märtsil Tamsalu suusatalve II
7. koha.
etapp. N10 Karolina Alt 3., Angelina
Eliise treenib Ebavere suusaklubis
Alt 4., Jane Sumre 7., Marit Võhma 9.,
treener Maris Kaarjärve juhendamisel.
Karlotte Lood 10., Aveli Kiisk 13. N12
Getrin Raudsepp 1., Maria Liis Alt 4.,

Mait Suursaar
kuulub
Balti meistrite
võistkonda
Mait Suursaar osales märtsikuu algul
Balti noorte meistrivõistlustel.
4x200 m teatejooksus kuulus ta võidukasse Eesti võistkonda, saavutades
I koha.
Palju õnne ja edukat treenimist!

Võidukas Eesti võistkond,
vasakul Mait Suursaar.
Foto: Heiko Väät, Kergejõustiku Liit

Sisesõudjad esinesid edukalt
Eesti meistrivõistlustel
4. märtsil selgitati Narvas Eesti meistrid sisesõudmises. Võisteldi 2000 m
distantsil.
Naiste 30+ vanuseklassis püstitas
Regina Sikk isikliku rekordi ajaga 7.36,0
ja tuli hõbemedalile. Regina on tubli
harjutamisega saavutanud taseme, kus
võib vabalt rinda pista tegevsõudjatega.
Meeste 40+ vanuseklassis tuli Kalle Piirioja uue isikliku rekordiga 6.44,4
kuuendale kohale.
Meeste 50+ vanuseklassis tuli ajaga
6,28,0 kuldmedalile Ants Einsalu. Ajaga
7.27,9 platseerus Jaanus Toiger kuuen-

dale kohale.
Meeste 60+ vanuseklassis hõivasid
Väike-Maarja esindajad kogu poodiumi: kindlalt tuli esikohale Jaan Miglai
(aeg 7.16,6), hõbemedalile sõudis end
Väino Stoltsen (aeg 7.52,3) ja pronksile Ennu Aoveer (aeg 8.10,7). Ennu on
vaatama oma soliidsele eale (76) väga
heas füüsilises vormis. Nooruses on ta
tegelenud kergejõustikuga, nüüd suusatab ja harjutab hoolega sangpommidega.
Ants Einsalu
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Väike-Maarja korvpallurid esinesid edukalt
Eestimaa talimängudel
3.-5. märtsini toimusid Valgas 13. Eestimaa talimängud. Väike-Maarja valda
esindas seekord korvpall – osalemas oli
nii meeste kui naiste võistkond.
Meeste korvpallis tõi valla võistkond
koju hõbemedalid. Vaid finaalmängus
tuli tunnistada vastase paremust –
võitjaks krooniti Kose valla võistkond.
Pronksile tuli Kohila, neljandaks jäi
Ülenurme.
Hõbedases
korvpallivõistkonnas
mängisid: Sander Klaan, Rivo Täheste,
Marek Suits, Taimo Tiimus, Taavi Veevo,
Sven Pugonen, Ando Vainjärv, Madis
Šumanov, Karel Kutser, Ekke Lõhmus,
Hans Keskülla, treener Mikko Virkala.
Üle mitme aja oli talimängudel väljas ka Väike-Maarja valla korvpallinaiskond. Turniir lõpetati 7. kohaga. Naiskonna koosseisus olid kirjas Annabel
Leiten, Taivi Pedor, Pia Lepiksoo, Lys
Lepiksoo, Eneken Hiire, Egle Pent, Marilii Pohlak, Merit Karm, Keiri Tammemägi, Nelli Lusmägi, Signe Kadastik,
Merly Raudla.
Korvpallurite tubli esinemine andis
vallale võistluste kavas olnud kaheksa

Hõbedane Väike-Maarja valla korvpallimeeskond
Eestimaa talimängude autasustamisel. Foto: Kasper Masti
ala kokkuvõttes 57 osalenud valla seas
25. koha, suuremate valdade grupis tuldi 19. kohale.

Eestimaa Spordiliit Jõud korraldab
Eestimaa talimänge iga nelja aasta tagant.

Pikad linad vs Vastlakuklid
Veebruarikuu viimane päev oli Kiltsi
põhikoolis erakordselt lustlik. Kogu
koolipere sõitis pärast lõunasööki Ebavere kelgumäele, et välja selgitada, kellel kasvavad tuleval aastal kõige pikemad linad.
Võistlus oli Kiltsi koolile omaselt
rahvusvaheline. Lisaks meie kohalikele
professionaalsetele liulaskjatele olid
esindatud ka Ukraina, Gruusia, Sri Lanka ja Albaania segavõistkonnad. Isegi
õpetajad olid oma esinduse välja pannud.
Kelgurajal käis tihe, ent sõbralik siblimine. Hoolimata sellest, et osa võistlejatest polnud kunagi varem lund oma

käega katsunud, oli rebimine pikemate
linade nimel tihe. Mängu pandi kõik –
kelgud, liulauad, kilekotid ja isegi püksitagumik. Kuna kogemusega kasvas
kelgutamisrõõm ja sportlik vilumus,
siis võisteldi viimse hetkeni, mil direktor Merje hakkas jagama sooja teed ja
vahukoorekukleid. See oli hetk, mil otsustati, et võitjaks on Vastlakukkel!
Lisaks magusale auhinnale muutis
päeva eriliseks rõõm koosolemisest ja
-tegutsemisest.
Agnes Leemets
Kiltsi kooli õpetaja

Juhhõissa, vastlad!
Maailm meie ümber
muutub pidevalt ja
inimesel on harukordne võime kõigega kohaneda. Mõnikord nõuab muutustega kohanemine
rohkem pingutamist,
mõne muutuse võtame lihtsalt teadmiseks. Nagu näiteks
vastlapäev ja lumi.
See, et vastlapäeva lumeolud võivad
olematud olla, meid
enam ei üllata. Järelikult oleme kohanenud ning, kui see
mure kui viimane
takistus, on kõrvaldatud – juhhõissa
vastlad!
Sel aastal pidasime vastlapidu koos
Väike-Maarja gümnaasiumiga ja võib
öelda ka, et koos Väike-Maarja päästekooliga. Osales 10 gümnaasiumi võistkonda ning 5 päästekooli võistkonda,
lisaks olid oma võistkonna välja pannud Väike-Maarja vald, Avispea küla,
õppekeskuse ja gümnaasiumi õpetajad.
Meeleolu aitasid luua lumetrollid
ning Egne Liivalaid, kelle lustliku juhendamise saatel kogu seltskond soojendusvõimlemist alustas. Pimenevas
õhtus tulede valgel pakkus tantsiv „herilaseparv“ (päästekooli poisid helkurvormis) silmadele tõelist naudingut.

Foto: Kalev Vinkel
Kokku oli rajal 19 viieliikmelist võistkonda, kel tuli aja peale kokku panna
vastlateemaline pusle ning siis otsida
Ebavere keskuse lähiümbrusest üles
viis teemapunkti, kus vastlatega seotud ülesandeid lahendada tuli. Mängiti
linabingot, aliast, kus oli vaja seletada vastlateemalisi sõnu (eks proovi,
kuidas on võimalik sõnadeta seletada
sulalund!), keerutati köit ümber pulga,
testiti sitkust kükitamisvõistluses ning
libistati herneid üle takistuse upitades
pudelisse. Selleks, et punkte parem leida oleks, olid meeskonnad varustatud
kaardiga. Mõnusat segadust ja nalja tekitasid üdini täpsed ja asjalikud pääs-

Vastlaliug Ebavere kelgumäel
pakkus palju rõõmsaid hetki.
Foto: Merje Leemets
tekooli poisid, kes tuvastasid kaardil
maja kohal punase täpikese ja arvasid,
et see vähemalt mingi sala-aare on. Oh,
seda pettumust, kui siis selgus, et see
kõigest kaarditegija näpukas oli, kes
serverist kaarti allalaadides asukohamärgi maha oli unustanud kustutada.
Oma vanusegruppide parimateks
tunnistati 7.a klass, 8. klass ning täiskasvanutest Päästekooli „Setude“ võistkond. Auhindu jagati ka iga ala parimale võistkonnale.
Värskest õhust ja vastlamöllust
tühjad kõhud täitis toekas hernesupp
ja mõnus amps vastlakuklit. Praksuva
lõkke ääres said kõik soovijad punuda
oma kurjad mõtted „metsikusse“ ning
selle rahuliku südamega tuleroaks heita. Hing jälle ilus, puhas ja rahul!
Aitäh kõigile osalejatele mängulusti
eest, tänan, tänan, tänan kõiki kohtunikke ja abilisi, kelleta see tore vastlaõhtu poleks toimuda saanudki!
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

MÜÜA

kolmetoaline
möbleeritud
korter
Väike-Maarjas
Põhja tänaval.
Kontakt:
tel 5648 0612
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Häirenuputeenus päästab – kuus aastat kõikjal Eestis
Medi häirenuputeenus on igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud tervelt
kuus aastat. Selgitasime välja, kuidas
häirenupp hättasattunuid aidanud ja
mitmekümnel inimesel lausa elugi
päästnud on ning kuidas teisedki abivahendid oma kodus kauem elada võimaldavad.
Häirenupp on
maailma
kõige
lihtsam
abivahend.
Üldjuhul
on selle kasutaja
eakas või liikumispuudega inimene,
kes kannab kodus
ja kodu lähistel
viibides randmel
või kaelas veekindlat kellataolist häirenuppu. Õnnetuse korral – olgu see
kukkumine, terviserike või kasvõi tulekahju, vajutab hätta sattunu punast
nuppu. Seejärel helistab spetsiaalne
käed-vaba hoolekandetelefon – mis on
paigutatud inimese koju – Medi kõnekeskuse operaatorile. Temaga suheldes
selgitatakse välja kohapealne abivajadus. Operaator saadab vajadusel kohale hoolealuse enda usaldatava isiku –
lähedase, naabri, sotsiaaltöötaja, kriitilisemal juhul ka kiirabi või päästeameti. Häirenupu eesmärk ja suurim kasu
ongi kohene teavitamine abivajadusest
ning abi kiire saabumine. Paljudel juhtudel on abi saamise kiirus kriitiline, et
minimeerida õnnetuse tagajärgi. Medi
on aastatega lahendanud kümneid
olukordi, kus ilma häirenuputa oleks

hädasolija mitmeid tunde või lausa ööpäevi oma kodus abita olnud. Häirenupuga saadakse abi üldjuhul vähem kui
tunniga, mis on hätta sattudes ja abi
oodates tohutu vahe.
Kaasaegsel häirenupul on lisaks
käsitsi nupu vajutamisele ka kukkumisanduri funktsioon. Kukkumisandur
algatab tugeva põrutuse korral häirekõne automaatselt sel juhul, kui inimene pärast kukkumist enam ei liiguta.
Nii saab info võimalikust õnnetusest
hoolealuse abilistele edastatud kasvõi
meelemärkuse kaotusega lõppenud
kukkumise järgselt.
Võrreldes mobiiltelefoniga on häirenupul mitmeid olulisi eeliseid. Häirenupp on randmel alati käepärast,
mitte nagu telefon, mis kipub kodus
ikka kindlas kohas olema. Häirenupp
on veekindel, sellega võib ka duši all
käia, kus on libe ja servad, millest üle
astudes on kukkumisoht veelgi suurem.
Samuti ei saa häirenupp ootamatult
tühjaks, patarei kestab aastaid. Medil
on kuue aasta jooksul korduvalt ette
tulnud olukordi, kus mobiil on inimesel
kaasaski, kuid seda ei suudeta või osata käsitleda. Häirenupul on vaja vaid
üht nuppu vajutada või teeb sellegi ära
kukkumisandur. Häirenupu vajutus on
palju lihtsam ja mugavam kui telefoni
käsitlemine, eriti ärevas ohuolukorras,
kus isegi noortel ei tule numbrid meelde.
Häirenuppu kasutatakse Eestiski
üha sagedamini ohtlikes tootmistes,
laborites, taastusraviasutustes ja mu-

jal, kus üksinda viibiv isik õnnetuse
tagajärjel ootamatult abi vajada võib.
Aeg-ajalt vajavad häirenuppu nooremad ja üldjuhul terved inimesed, näiteks operatsioonijärgselt taastudes,
mil kukkumisoht suurem või haigushoog kasvõi ajutiselt üksi kodus olles
abivajaduse tingida võib. Kasulikum
on igasugusteks ootamatusteks valmis
olla kui hiljem kahetseda ja pikaajalise
tervisekahjustusega riskida.
Medi häirenupulahendusega saab
ühendada spetsiaalse suitsuanduri,
mis on kodudes
niikuinii kohustuslik. Kui tavapärane suitsuandur piiksub vaid
lokaalselt, siis
hoolekandetelefoniga seotud
suitsuandur algatab koheselt automaatse häirekõne ja Medi kõnekeskuse
operaator kutsub vajadusel päästeameti välja. Seda kasutavad nii üksikutes
metsataludes kui suurlinna korterites
elavad inimesed, sest õnnetus võib tabada igaüht ja ka kortermajas ei oska
naabrid iga hetk seinte taga juhtunut
kahtlustada. Medi häirenuputeenusega
on abi ühe nupuvajutuse või suitsuanduri automaatse häirekõne kaugusel.
Kuue aasta jooksul on Medi häirenuputeenuse abil erinevaid muresid
lahendatud ja abilised koju saadetud
üle 600 korral, sealhulgas üle 30 kiirabi ja isegi üks politsei väljakutse. Pea
kolmekümnel korral on häirenupp

aidanud hoolealuse elugi päästa,
mille üle on õnnelikud nii hoolealused,
lähedased kui ka väärt teenuse pakkuja
töötajad.
Teine, paljudele noorematelegi vajalik ja meil uudne abivahend on automaatne ravimidosaator, mis Soomes, Rootsis
ja
mujalgi
juba 25 aastat
kasutusel olnud. Hõlpsalt
käsitletaval
seadmel on 28
eraldi ravimilahtrit, kuhu
hooldaja või lähedane ravimid valmis
paneb. Täpselt määratud kellaaegadel
annab ravimidosaator meloodia ja punase tulukese vilkumisega märku, et on
aeg tablett võtta. Ravimidosaator tagab, et unustama kippuv inimene õigel
ajal just õige ravimi manustab. Lihtne lahendus välistab valede ravimite
võtmise ja võimaliku üledoseerimise.
Paljude haiguste puhul on ravimi õigeaegne võtmine ju erakordselt oluline, hoides ära traagilised tagajärjed ja
elukvaliteeti kahjustavad tüsistused.
Unustama
kippuvatel inimestel
aitab
oma kodus turvaliselt elada ja
sooja toitu valmistada elektriline pliidivalvur. Lahendus
sobib kõikidele
elektripliitidele, hoides ära

kõrbema läinud toidust tekkida võiva
tulekahju ning ohu varale ja eludele.
Pliidivalvur mõõdab nii temperatuuri
pliidi kohal kui sisse lülitamise lubatud
aega ning lülitab pliidi välja enne, kui
võimalik süttimisoht üldse tekib. Pliidivalvur on erakordselt tarvilik ühisköökides, sotsiaalkorterites ja -majades ning
üksinda elavatel eakatel.
Kui hajameelne eakas või dementne isik peaks uitama minema, aitab
tema asukohta tuvastada väike ja ülilihtne positsioneerimise abimees.
Lähedane või hooldaja saab oma nutitelefonist alati vaadata, kus
inimene asub.
Samuti saab tellida automaatse
teavituse,
kui
inimene hakkab
liikuma või jääb
pikemaks ajaks
liikumatuks. Nii teab vajadusel huvi
tunda, kas kõik on korras.
Medi häirenuputeenus, automaatne
ravimidosaator, elektriline pliidivalvur
ja kaduma läinud eaka asukoha tuvastamise lahendused tagavad eakale lähedasele tema enda kodus ja kaugemalgi kõrgema turvatunde ja kõigile
hoolivatele lähedastele hingerahu.
Lisainfot saab Medi nõuandeliinil
661 8181, e-postiga info@medi.ee ja
kodulehel www.medi.ee. Vajadusel
suheldaks ka valla sotsiaalosakonnaga, et vajalikud abivahendid saamata
ei jääks ja igaüks saaks end oma kodus
kindlalt tunda ja kauem iseseisvalt elada.

Väike-Maarja Põllumeeste Selts: „Mis saab Rail Balticust?“
31. jaanuaril 2017 sõlmisid kolme Balti
riigi valitsusjuhid kokkuleppe Rail Balticu (RB) ühisprojekti rajamiseks. Tasuvusuuring trassi kohta valmib aga alles
aprillis. Leppe peavad jõustumiseks
heaks kiitma ka parlamendid.
Eestis kulgeks RB sirgjooneliselt
uue trassina Tallinnast Iklasse. RB
tänast trassivalikut on põhjendatud
kui majanduslikult tasuvat, keskkonnasäästlikku ning ainuvõimalikku lahendust. Üha valjemalt kostub aga
kriitikute hääl, kes on argumenteeritult
välja toonud ebakõlad, ohud keskkonnale ja põhjendamatud majanduslikud
ootused ning on juhtinud tähelepanu
alternatiivsetele, majanduslikult ja
keskkonna seisukohalt säästlikematele
lahendustele.
Seda kõike arvesse võttes pöördus Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi juhatus Eestimaa omavalitsuste ja
kodanikeühenduste poole ettepanekuga algatada diskussioon kodanikkonna ja riigivõimu vahel, et peetaks
Rail Balticu teemal kõnekoosolekuid
ning kaalutaks veelkord põhjalikult
alternatiive ja avaldataks arvamust,
saates oma seisukohad riigikogule.
27. veebruaril toimus Väike-Maarja seltsimajas põllumeeste seltsi
eestvõttel kõnekoosolek „Ei ole üksi
ükski maa – mis saab Rail Balticust!“
Koosoleku korraldamise peamiseks
põhjuseks oli soov aidata kaasa, et ei
tehtaks mõtlematuid otsuseid.
Vastuseid RB probleemidele aitasid
leida majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi RB projekti koordinaator
Kristjan Kaunissaare, MTÜ Avalikult
Rail Balticust juhatuse liige, Saku vallavolikogu esimees Tanel Ots, ettevõtja,
MTÜ Avalikult Rail Balticust juhatuse
liige Priit Humal ja loodusekspert Mati
Kose.
Toodi välja nii poolt- kui ka vastuargumente Rail Balticu projektile, see
andis osalenutele projektist senisest
selgema ja ülevaatlikuma pildi.
Eesti on jõudnud Rail Balticu kavan-

damisega teelahkmele – kas ehitada
uus tarastatud otsetrass iga hinna eest
või kasutada säästlikult rekonstrueerimiseks olemasolevaid raudteekoridore
ning tõsta nende läbimiskiirust määrani, mis tarastamist ei nõuaks.
***
Allpool mõtlemapanevaid katkeid
Väike-Maarja kõnekoosolekul esinenud
ornitoloogi ja looduskaitseeksperdi,
praegu EL konsultandina Montenegro
valitsuse Natura 2000 võrgustiku loomise ettevalmistamisel töötava Mati
Kose kirjutisest „Rail Baltica keskkonnamõjud, ehk kuidas rajada keskkonnasäästlikku tuumajaama Toompeale?“
Tegelikult on Toompeale tuumajaama rajada ülimalt lihtne ja kasulik. Ütlete, et olen
hulluks läinud? Sugugi mitte! Esiteks on meil
vaja kuidagi Euroopast ja oma maksumaksjatelt rahad kätte saada, teiseks on tegemist
erakordselt eesrindliku ning majanduse mühinal kännu (vabandust paekivi) tagant käima
tõmbava tegevusega, mis parendab meie kõrgesti kvalifitseerud tuumateadlaste tööhõivet,
aitab kohalikel tuuma- ja ehitusettevõtjatel
käivet kasvatada ja uute palmisaarte omandamise plaane tegema hakata.
No kuidas te võite – imeline arhitektuuripärand, tihe inimasustus, ohud inimesele
ja loodusele –kisavad 101 silmapaistvat ja
ühiskonna poolt lugupeetud poliitikategelast.
No ei ole siin lärmata midagi, te olete ajast
maha jäänud tagurlased ning gammakiirusel
osakeste kunstipärane liikumine pole teie kompetentsivaldkond – rahustavad murelikke poliitkuid 101 rahva seas kõikvõimalike ebameeldivate tiitlitega kostitatud kultuuritegelast.
Eelarve vajab täitmist ja kultuurikatlale lisaks
paneb inimesed ja osakesed kiiresti liikuma üks
vägev ja modernse arhitektuuriga tuumakatel.
Ja mõelge, kui palju veel toodab tulu see, kui
me traadid energiajanuste Balti lõunanaabrite suunas liikuma paneme! Ja kuna katel
vajab pidevaid tuumakütuse vooge, siis võtame ühtlasi meie diktüoneemakildas kasutult
vedelavad uraanivarud kohemaid kasutusele,
et ei peaks idasuunalist tarneahelat päris ära
unustama. …

Ja mis kõige ilusam, selle rahastuse tagab
meile 85% Euroopa Tuumakapital. Sest meid
oodatakse pikisilmi Euroopa tuumariikide ühtsesse perre! …
Tundub absurd? Aga kui nüüd selles
unenäolises loos kontekstile kohaselt
Rail Baltica projektiga seotud detailid
ära vahetada, siis saab läbi kõverpeegli
selgeks, kuivõrd kunstlik ja konstrueeritud on Rail Baltica senine tehtud valikute põhjendamine ning ühtlasi saab
veenvaid ja ilusaid lauseid ritta seades
poliitikute ja ametnike, projekteerijate ja konsultantide ning kaevandajate-ehitajate peades ühe ilusa pirnikese põlema panna. Eesmärk pühendab
abinõu.
Rail Baltica raudteetrassi viltu vedamine algas juba üsna selle kavandamise alguses. Eesti loodusgeograafia,
eluslooduse ja rohevõrgustiku toimimise osas võhikud tehnokraadid ja poliitikud tõmbasid kaardile sirge joone
Tallinnast üle Pärnu Riiga ja ütlesid, et
see on Eesti 2030+ planeering. Kuna
sellist sirget ei saa ilmselt looduses
100% ka tehnilistel põhjustel rakendada, siis arvas selle keskkonnamõjude
hindaja ning uinutatud avalikkus, et tegemist on süütu üldistusega ning olulisi mõjusid loodusmaastikule sellise
hüpoteetilise joonlauajoone peale ei
osatud ette näha. Alles AECOM-i tööst
ja sellega avalikustatud riigi eelistrassist sai selgeks, mida tegelikult soovitakse rajada: valdavalt läbi Vahe-Eesti
loodusmaastiku vöö süstemaatiliselt
kaitsealade servi mööda ja vahelt läbi
kulgev tarastatud, elektrifitseeritud
topeltrööbastega raudtee kiirusel 240
km/h iga kahe tunni tagant kihutavatele
reisirongidele, millele öösel sekundeeriksid pea sama sagedusega kaubarongid – et see kupatus vähemalt ülalpidamiskulude osas liiga suurt miinust ei
teeniks.
Selle analüüsi strateegiliste valikute (Tartu v Tallinn; loodusmaastik
v kultuurimaastik) hindamine oli eriti
puudulik ja ebapiisav keskkonna- ja
elustiku kaitse seisukohalt. See, mida

täna presenteerib keskkonnamõjude
hindaja olulise töövõiduna loodusmaastike tükeldamise õigustusena, ei
ole kahjuks muud, kui katse tagantjärele veenda, et loodusele tekitatavad
tõsist kahju põhjustavad valikud on aja
jms piiratusega seotud, ent sellele vaatamata püütakse veenda, et leitud on
parim võimalik lahendus.
Tegelikkuses on aga nii loomastiku kui linnustiku parimad asjatundjad
veendunud, et ulatusliku metsamaastiku tarastamise, tükeldamise ja kaitsealade liikide ja nende elupaikade
ohustamise, häirimise, kahjustamise,
vigastamise, hukkumise ja väljatõrjumise suure mõju tõttu on vajalik selle
vältimine, st trassi võimalikult suures
ulatuses loodusmaastikust ja kaitsealade kõrvalt välja viimine.
Kahjuks ei ole elustiku andmete piisavust ja nende kogumise meetodite
sobivust hinnatud, ega lisamaterjali
kogutud ka nende paljude kaitsealade
kohta, mille kõrvalt või mida naaberaladest lahutavalt trass on planeeritud.
Kui pole korralikku uurimisülesande
püstitust, selle alusel kogutud piisavas
mahus ja ajalises ning ruumilises ulatuses andmeid, siis ei ole ka piisavat
alust mõjudele hinnangute andmiseks
ja nende olulisuse tuvastamiseks. Kui
pole andmeid, ei saa ka koostada arvutuslikke asurkonna elujõulisuse mudeleid, mis võtaksid arvesse traataedade,
elektriliinide ja rongidega kokkupõrgetega seotud suremuse, häirimise, elupaikade killustumise, toitumisolude
muutumise, röövluse ja metsamajanduse mõjude rolli näiteks kaitstavatele
kanalistele, kellele me oleme Natura
linnualadel lubanud tagada populatsioonide soodsa seisundi, st arvukuse
püsimise.
Kuivõrd lindude ja veel enam nahkhiirte lennukiirus jääb mitmeid kordi
alla kiirrongide ja isegi kaubarongide
liikumiskiirusele, siis on nende hukkumine väga suur probleem ja võib olla

üks olulisemaid keskkonnamõjusid
vastavatele liigirühmadele.
Samas pole selle mõju sisuliselt
hinnatud. Samuti ei ole soovitud või
osatud välja pakkuda metsakaitsealade
elustiku säästmiseks tõhusat meedet
– rongide liikumiskiiruse vähendamist
50 km/h –ni tundliku elustikuga aladest
möödumisel! Sama tõsiteaduslikku käsitlust ja populatsioonide elujõulisuse
riskihindamist vajavad kindlasti ka kõik
suurulukid, eriti suurkiskjad, kelle senine hea seisund ja tugev tuumikpopulatsioon seab ka selle rahvusvahelise
heas seisundis säilitamise kohustuse.
Loodusväärtuste
kahjustamise
täpsete määrade ning looma- ja linnuasurkondade elujõule mõjude analüüsi asemel on esitatud kontrollimata
väited loodusmõjude ebaolulisusest.
Selle väite põhjendamiseks esitatakse
mõjude leevendamise abinõuna üldsõnaliselt ja meie oludes kontrollimata
kasulikkuse ning teostatavusega meetmeid. On enam kui kummastav, et sellise paljasõnalise järeldusega püütakse
saada heakskiitu ühele kõigi aegade
suurima ja pikaajalisema mõjuga taristuprojektile!
Sellisest keskkonnamõjude hindamise loogikast lähtuvalt võib iga end keskkonnaeksperdiks nimetav isik saada loa Toompeale tuumajaama rajamiseks, kui on piisavalt palju
üldsõnalisi leevendusmeetmeid kirja pannud.
Meie Vahe-Eesti loodusmaastike selgroog suudab täna veel kasvavat inimmõju tasakaalustada ning
metsaelanikke hoida ja looduselamusi
pakkuda. Kas ta aga suudab seda enam
homme, kui see roheline koridor raudse
ja kiire hoolimatusega kõige tundlikumast kohast läbi lõigata? Kas ei peaks
lähtuma vanarahva tarkusest: üheksa
korda mõõda ja üks kord teosta? Praegune pool korda mõõdetud ja kohe lõigatud lähenemine on sama vähe keskkonnasõbralik projekt kui plaan Auvere
põlevkivielekter Alutaguse laante hakkepuiduga roheliseks pesta.
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Kas pean või tahan – see on oma aja juhtimise
põhiküsimus
Igaühel meist on ööpäevas võrdselt 24
tundi. Kummalisel kombel jõuab mõni
inimene selle ajaga palju enam korda
saata kui teine.
1. märtsil kogunes Ebavere tervisespordikeskuse saali 19 teadmishimulist
inimest, sh õpilasi ja õpetajaid kõigist valla koolidest ning kohalike MTÜde
esindajaid, et arendada
oskust oma aega targalt
ja mõistlikult kasutada.
Alustuseks tehti kindlaks,
et aega tajuvad inimesed
üsna erinevalt, mistõttu
on mõistlik omavahelistes kokkulepetes kasutada
konkreetselt mõõdetavaid
ajaühikuid.
Sebra Koolitused koolitaja Marek Mekk oli kohale
tulnud Valgamaalt, et jagada Väike-Maarja inimestega nippe, kuidas oma aega otstarbekamalt kasutada
ning kuidas oma tegevusi niimoodi
organiseerida, et kõigele aega jätkuks.
Väga oluline on positiivne eelhäälestus
tegemist vajavate asjade suhtes. Seega
oleks nutikas leida vaatenurk, kust eelseisev tegevus meeldiv, või vähemalt
vajalik paistab, mitte piitsutada ja sundida end vastu tahtmist tegutsema.
Tuleks leida võimalus keskenduda
olulistele asjadele ja tunda nendest
rõõmu, loobudes samas asjadest, mis
sind kurvastavad.

Ka toonitas koolitaja aja kasutamise
kuldreeglist 8+8+8 kinnipidamise vajadust, eriti õpilaste puhul. Lahtiseletatult: ööpäev tuleks jagada võrdsetes
osades töö (või koolitöö), tööväliste
tegevuste ja uneaja vahel. Väga vajalik

Foto: Kadri Kopso
on regulaarsus ja väljakujunenud rütm,
mis tagab stabiilsuse.
Mõistlik on olla oma aja suhtes aus.
Kasu võib olla ka iseendale antud lubadustest, näiteks tehes nn „not to do“
nimekirja tegevustest, millest on vaja
loobuda.
Osalejate tagasiside oli valdavalt
väga positiivne. Korraldajatele tegi
palju rõõmu, et kohalolnutest pooled
pidasid käsitletud teemat enda jaoks
oluliseks ja ülejäänud lausa väga oluliseks. Samuti saavad ja tahavad kõik
õpitut edaspidi kindlasti oma igapäe-

Sündmuste kalender
27. märtsil kell 18.00 valla meistrivõistlused mälumängus, 6. etapp Väike-Maarja muuseumis. Info: Ivar Lass,
tel 5396 1167
28. märtsil 10.00-15.30 Väike-Maarja õppekeskuses kutsevõistlus
NOOR MEISTER
Võistlusi vaatama ja erialadega tutvuma on oodatud kõik huvilised.
28. märtsil kell 18.00 valla meistrivõistlused lauatennises, III etapp Triigi
spordihoones. Info: Väino Stoltsen, tel
5698 2661
28. märtsil kell 19.15 kohtuvad
Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Väike-Maarja Päästekool ja Simuna SK.
Info: Jane Kool, tel 518 4071
29. märtsil kell 11.00 rahvajuttude
pajatamine Väike-Maarja muuseumis.
Info: Karin Kiik, tel 327 0914
1. aprillil kell 12.00 koguperefilm
“Jäneste kool – Kuldse muna valvurid”
Väike-Maarja seltsimajas. Pilet 3 eurot,
sooduspilet 2 eurot. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
1. aprillil kell 14.00 kohtuvad Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Väike-Maarja Päästekool ja 1Jvbr. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
1. aprillil kell 17.00 kohtuvad Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga meistriliigas Simuna SK ja
RLV Massive. Info: Hillar Kasu, tel 524
8658
1. aprillil kell 19.00 stiilipidu „Õhtujutuks muinasjutt“ Simuna rahvamajas. Tantsuks ansambel Törts. Pääse 5
eurot. Info: Auli Kadastik, tel 5558 3566
3. aprillil mittetulundusühingu
PAIK infopäev Väike-Maarja vallamajas:
kell 9.00-15.00 – projektitaotlejate
nõustamine ja kell 15.00-17.00 – infoseminar. Info: PAIK tel 5308 8077 ja 322
8449
3. aprillil kell 19.00 fantaasiafilm
“November” Väike-Maarja seltsimajas.
Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
5. aprillil kell 12.00 infopäev võlanõustamisest Väike-Maarja hooldekodu päevakeskuses. Nõustaja Eevi Torm.

Teemad: elatisrahad, pärimine, üürilepingud, õppelaenud, laenude käendamine. Info: Ene Kinks, tel 329 5761
8. aprillil kell 10.00 Eesti meistrivõistluste VII etapp Väike-Maarja mudelihallis. Info: Bruno Vaher, tel 501
1508
8. aprillil kell 14.00 külakoosolek
Kiltsi rahvamajas. Oodatud on kõik huvilised! Päevakorras: MTÜ tegevusest –
mis tehtud ja mis plaanis ja külavanema valimised. Külavanemaks soovijad,
andke endast julgelt märku! Info: Siret
Stoltsen, tel 5666 1951
9. aprillil kell 13.00 naisteklubi
keskpäevakohvik Simuna rahvamajas.
Kohtumine Kaja-Liilia Fridoliniga. Info:
Mary Tammet, tel 514 3011
9. aprillil kell 13.00 klubi Härmalõng Väike-Maarja seltsimajas. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
10. aprillil kell 18.30 valla meistrivõistlused laskmises, III, otsustav
etapp Väike-Maarja õppekeskuse lasketiirus. Laskmine püsti asendis. Info:
Jaanus Raidlo, tel 527 3846
10. aprillil kell 19.00 komöödiafilm
“Sangarid” Väike-Maarja seltsimajas.
Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
13. aprillil kell 18.00 noorteüritus
Playback 2017 Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302
4437
13. aprillil kell 19.00 Triigi külakoosolek Triigi spordihoones. Päevakavas: võtame kokku eelmise aasta, uuendame külaseltsi juhatust, kohtume
piirkonna politseinik Jaanus Mätasega.
Info: Tarmo Rebane, tel 506 2039
16. aprillil kell 14.00 lastefilm „Jäneste kool – Kuldse muna valvurid“
Simuna rahvamajas. Tavapilet 3 eurot,
sooduspilet 2 eurot. Info: Liivika Harjo
5668 8178
16. aprillil kell 17.00 komöödia
„Sangarid“ Simuna rahvamajas. Tavapilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot. Lubatud alates 12. eluaastast. Alates kella
16.40-st kuni filmi lõpuni võimalik jätta lapsed alates 4. eluaastast Simuna
noortekeskusesse. Info: Liivika Harjo
5668 8178

vaelus kasutada.
Lisaks üldistele kommentaaridele,
et oli põnev ja tasub jätkata, saime teada, et kindlasti hakkavad osalenud aja
arukaks kasutamiseks otsustavamalt
EI ütlema ning püüavad planeeritud
ajakavasse jätta ruumi ka
spontaansetele tegevustele. Väga praktilise soovitusena said noored kaasa
nipi, et alustades (näiteks
kodutööde tegemisel) raskematest, säästad lõpptulemusena aega.
Ettepanekut, et koolitusel võiks pika jutu asemel
olla rohkem praktikat, saame rakendada juba järgmises õpitoas, mis toimub 4.
ja 5. aprillil (vt kuulutust!).
Nimelt annab näitleja Tiina
Mälberg seal näpunäiteid
esinemishirmust üle saamiseks ning
kindlustunde saavutamiseks. Üheskoos
uuritakse avaliku esinemise olemust
ning harjutatakse praktilise tegevuse
kaudu edukaks esinemiseks vajalikke
teadmisi, tehnikaid ja võtteid.
Kadri Kopso
Projekti „Pandivere ettevõtlikud noored“
partnerid on mittetulundusühing Kotli Maja,
mittetulundusühing Võivere Tuuleveski ja Väike-Maarja Vallavalitsus. Tegevusi rahastatakse EL Leader-programmist.

17. aprillil kell 19.00 Lurichi kevadjooks (4+4 teatejooks paljudele vanuseklassidele) Väike-Maarjas, avamine
seltsimaja ees kell 18.30. Info: Jane
Kool, tel 518 4071
20. aprillil kell 18.00-19.00 avatud
„SERIAALIVABA ÕHTU“ 7. etapi start
Ebavere tervisespordikeskuses. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
22. aprillil kell 12.00 – Georgi
Kange rammuvõistlus Väike-Maarja
keskväljakul. Info: Ants Einsalu, tel 529
4245
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 valla meistrivõistlused mälumängus, 7. etapp –
finaal Väike-Maarja muuseumis. Info:
Ivar Lass, tel 5396 1167
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 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
30. aprillil kell 16.00 volbripidu
lastele ja peredele (Väike-Maarja seltsimaja/Ebavere). 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; Auli
Kadastik, tel 5558 3566
11. mail kell 17.00 emadepäeva
kontsert Simuna rahvamajas. Esinevad
rahvamaja laululapsed ja muusikakooli
õpilased. Info: Auli Kadastik, tel 5558
3566
18. mail kell 18.00-19.00 avatud
„SERIAALIVABA ÕHTU“ 8. etapi start
Ebavere tervisespordikeskuses. Sarja lõpetamine. Info: Jane Kool, tel 518
4071

Kas oled tundnud ärevust tahvli ees seistes, eksamit sooritades või klienti teenindades, töövestlusele minnes või auditooriumi ees kõnet pidades, kartnud koosolekul oma arvamust välja öelda?
Pandivere Ettevõtlikud Noored kutsuvad Ebavere tervisespordikeskusesse
õppima eneseväljenduse aluseid ning tehnikaid ja võtteid, et edaspidi minna

RAHULIKU JA JULGENA AVALIKULE ESINEMISELE.
4. aprillil kell 11-15.30 õpituba õpilastele
5. aprillil kell 11-15.30 õpituba täiskasvanutele
Koolitaja: Tiina Mälberg, Rakvere teatri näitleja ja lavastaja, EMTA kunstide
magister lavakõne ja pedagoogika erialal.
Osalemiseks registreerimine ja täiendav info kadri@kaarlitalu.ee või tel 523 6582.
Osalemine on Väike-Maarja valla õpilastele tasuta, teistele 5 eurot.
Tegevust rahastatakse EL Leader-meetmest.

Noorte seikluskasvatus päädis
lumelauakoolitusega
vaadates tundus see väga lihtne, siis
6. märtsil toimus seikluskasvatuse
tuli ikkagi tõdeda, et polnud see nii lihtviimane tegevus – lumelauakoolitus.
ne ühti. Siiski, paar korda harjutamist
Enne seda said noored mütata räätsaning noored
del ja suusolid
juba
kadel. Kuiväga
osagi lund oli
vad ja said
suusamatka
iseseisvalt
ning lumehakkama nii
lauakootõstuki kui
lituse
ajal
ka
lumevähevõitu,
lauasõiduga.
said noored
Pärast
siiski tegepaaritunnist
vusi nautida
mäel askelnii kohalidamist koskul Ebavere
titati meid
suusaraFoto: Egle Pent
maitsva ja
jal, kui ka
kuuma supiga. See oli ideaalne punkt
ideaalsel Valgehobusemäe suusa- ja
sellisele toredale väljasõidule. Ka noopuhkekeskuse nõlval. Ilmataat hellitas
red olid väga rahul, nende huulilt tuli
meid imelise ilmaga, isegi tuul, mis
vaid kiidusõnu ning soov, et lumelauaenne lauatama-minekut tundus jäine,
ga sõitmas võiks igal aastal käia.
läks mäel olles meelest.
Enne mäele minekut saime harjuEgle Pent
tada jalga ja kätt väiksemal mäel, kus
Noorsootöötaja
juhendaja Andero Põllu jagas häid
õpetussõnu ning oli nõu ja jõuga abiks.
Üritus toimus Leader-programmist
Noored said asja päris kiiresti selgeks
toetatud ühisprojekti „Kultuuriline
ning üsna pea võis sammud juba suukooskõla“ raames.
rema mäe poole seada. Seal õppisime
sõitma mäetõstukiga. Kui esialgu teisi
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna 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!“

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.

Märts 2017.a.

Väike-Maarja

TALUTURG
on remondiks suletud.

Avame aprillis
uues kuues!
NB! Remondi ajal on reedeti
kell 10 turu ees õues munade
müük.

OÜ Estest PR

O S TA B

metsa- ja põllumaad.
Info:
telefonidel 504 5215,
514 5215

Teostame kaeveja giljotiinitöid.

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke

Tuleme toime ka
väga pehmetel pinnastel.
Info tel 5552 4478
või 518 7146

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

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.

81 Enno Jurtom – 14. aprillil
81 Einu Saage – 19. aprillil
80 Jaan Kiipus – 3. aprillil
80 Ilme Stalberg – 16. aprillil
80 Helmi Pentjärv – 18. aprillil
80 Vilma Rebane – 20. aprillil
80 Elvi-Mari Pill – 30. aprillil
75 Esta Raag – 7. aprillil
75 Maie Olgo – 18. aprillil
75 Lembit Argos – 19. aprillil
75 Viive Komp – 19. aprillil
75 Rando Raidma – 21. aprillil
70 Aleksandr Ljazin – 2. aprillil
70 Elle Rand – 18. aprillil
70 Sulev Vinkel – 22. aprillil
70 Mart Kalamees – 23. aprillil
70 Helle Proosa – 26. aprillil

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

Tel 515 7741

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

91 Valerina Vasli – 22. aprillil
89 Õilme Silla – 2. aprillil
89 Renanda Kukk – 18. aprillil
89 Laine Kuusemäe – 29. aprillil
88 Tooni Lõhmusmägi – 1. aprillil
88 Asta Press – 7. aprillil
86 Rein Rääk – 11. aprillil
85 Harri Veldi – 1. aprillil
85 Reeni Lehtmets – 4. aprillil
85 Valentin Tealane – 13. aprillil
85 Lembit Lutvei – 20. aprillil
84 Milvi Broberg –1. aprillil
84 Laine Klaas – 5. aprillil
84 Vilma-Lisette Tiiter – 8. aprillil
84 Leonhard Metsallik – 8. aprillil
84 Nelli-Irene Alamets – 18. aprillil
83 Kaljo Plaks – 25. aprillil
82 Palmi Uukivi – 14. aprillil

Kontakt: tel 5194 0864

Küttepuud
Simunast

Algdokumentide korrastamisest
majandusaasta aruande koostamiseni.
Tel 5190 1120
e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu

Aprill

Soovime õnne ja tugevat ter vist!

Info: tel 5656 4959 (Tiia)

Raamatupidamisteenus väikeettevõtetele,
korteriühistutele, FIE-dele

Astu reipana edasi eluteel,
olgu tervist ja õnne Sul veel ja veel …

Ära anda suur palm
Väike-Maarjas.

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi
TAASKASUTUSKESKUS
Tamsalu mnt 1
on avatud
laupäeviti kell 10-13.

Pearaamat OÜ

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Kaup kätte ühe tööpäevaga!

Aednik teeb
kevadist õunapuude lõikust.
Kontakt: tel 5559 1678

Väike-Maarja Vallavalitsus

Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest …
Robert Part – 11. veebruaril
Hanna Estelle Veedler – 17. veebruaril
Nora Sofia Ainsar – 24. veebruaril
Roosi Türbsal – 7. märtsil
Robin Toomeniit – 12. märtsil
Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Helju Männik
Enn Võõras
Õie Raidla
Marina Kangur
Hillar Hiiemäe
Agnes Graff
Milvi Kivila
Vello Käro
Urmas Kinep
Meta-Marie Põime
Raivo Talvis
Asta Laukkonen
Vilmar Pere
Maimu Einsalu

19.09.1939 – 13.02.2017
22.05.1940 – 14.02.2017
30.10.1930 – 19.02.2017
29.12.1960 – 20.02.2017
23.07.1939 – 21.02.2017
09.07.1938 – 23.02.2017
20.04.1945 – 24.02.2017
18.02.1953 – 02.03.2017
17.12.1963 – 04.03.2017
05.08.1919 – 08.03.2017
20.01.1950 – 08.03.2017
28.06.1924 – 09.03.2017
18.06.1946 – 10.03.2017
20.05.1928 – 17.03.2017

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 11. aprillil kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Simuna osavalla ruumides

saab tellitud tooted kätte 11. aprillil kell 13.00
Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

