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Valla aasta tegija 2016 on
Jaak Läänemets
Vallavolikogu
nimetas
26. jaanuari istungil valla
aasta tegijaks 2016 Jaak
Läänemetsa.
Jaak Läänemets on 25
aastat tegelenud teraviljakasvatusega ning selle
kõrvalt panustanud aktiivselt maaelu ja ühistegevuse edendamisse nii terves
Eestis kui ka Väike-Maarja
vallas. Tulevikku vaatava ja
innovaatilise mõtteviisiga
on ta eeskujuks paljudele
põllumeestele ja ka teiste ettevõtlusvaldkondade
esindajatele.
1. aprillil 2016 kuulutati
Jaak Läänemets Olustvere
lossis toimunud konverentsil „Põllumees kui tippjuht“
Eesti põllumajandussektori tippjuhiks 2016.
OÜ Triigi Farmeri omandamisega 2016. aasta kevadel tagati töökohtade säilimine Triigi piirkonnas ja ka
piimakarjakasvatusega jätkamine just sellele põllumajandusvaldkonnale eriti
keerulisel majandusaastal.
Põllumeeste ühistegevuse edendaja
ja propageerijana oli Jaak Läänemets
2005. aastal Eesti teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu KEVILI asutaja ning
on olnud algusest peale ka ühistu nõukogu esimees. 15. oktoobril 2016 avas
põllumeeste ühistu KEVILI Rõngus
Lõuna-Eesti kaasaegseima ja suurima
viljaterminali. Rõngu terminal ja 2012.
aastal Lääne-Virumaal Roodeväljal
avatud terminal on suurimad põllumeeste endi poolt rajatud viljaterminalid Eestis.
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi
esimehena aitab Jaak Läänemets korraldada põllumajandusega tegelevate inimeste koostööd Väike-Maarja

Jaak Läänemets.
Foto: Sander Hiire
piirkonnas. Suurepärane hea koostöö
näide on ka Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsi 120. aastapäeva ürituse väärikas
korraldamine Väike-Maarja seltsimajas.
Aasta tegija auhind antakse volikogu esimehe ja vallavanema poolt
Jaak Läänemetsale üle 23. veebruaril
kell 18.00 Väike-Maarja seltsimajas
toimuval vabariigi aastapäeva aktusel.
Jaak Läänemetsa kõrval kandideerisid valla aasta tegija nimetusele veel
MTÜ Toredad Teod üks käivitajaid ja
eestvedajaid Liivika Harjo, kunstiõpetaja Maie Lepik ja perearst Mall Lepiksoo.

Wiedemanni keeleauhinna tänavune laureaat on Marja Kallasmaa
Valitsus otsustas määrata
Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna Marja
Kallasmaale silmapaistvate
teenete eest meie kohanimede talletamisel ja neis sisalduva ajaloolise mälu uurimisel.
Eesti Keele Instituudi vanemleksikograafi Marja Kallasmaa panus meie kohanimede
uurimisse sai väärika krooni
2016. aastal ilmunud „Eesti
kohanimeraamatuga“. Ehkki
raamatul on tiitellehe andmete järgi 16 koostajat ja 2 toimetajat ning Marja Kallasmaa on
justkui üks neist, on sisuliselt
tegemist Marja Kallasmaa senise elutöö kokkuvõttega.
Minister Mailis Reps tänab
ja tunnustab keeleauhinna
laureaadi tiitli pälvinud Marja
Kallasmaad tema elutöö eest.

Laureaat Marja Kallasmaa kohanimeraamatu
esitlusel möödunud suvel. Foto: Eesti Keele Instituut

„Ta on pühendunud ja sihikindel teadlane, kes on
rohkem kui nelikümmend
aastat süvenenud Eesti
kohanimedesse ning selle
kaudu ka meie inimeste
eneseksolemisse,
kultuuri- ja ajalukku,“ ütles
Reps.
Marja Kallasmaa teadlaseteed
iseloomustab
ühelt poolt tohutu empiirilise andmestiku haldamine ning teisalt suutlikkus neid andmeid teoreetiliselt analüüsida ja mõtestada. Juba enne suurt
kohanimeraamatut ilmus
temalt mitu onomastika-alast
monograafiat:
kõige esinduslikum neist
kaheosaline „Saaremaa
kohanimed“ (1996, 2000),
sellele lisaks „Läänemur-

de loodus- ja viljelusnimed“ (2003)
ning „Hiiumaa kohanimed“ (2010).
Teadlasetee algusaastatel oli Marja
Kallasmaa üks „Väikese murdesõnastiku“ (I osa 1982, II osa 1989) koostajatest, millega kindlustas endale tugeva
baasi murdetundmises.
Marja Kallasmaa on aktiivselt osalenud rahvusvahelistel nimekonverentsidel, pikka aega oli ta rahvusvahelise
onomastikakomitee liige. Praegu on
Marja Kallasmaa kaasatud isikunimede
uurimise projekti.
Wiedemanni keeleauhind antakse
laureaadile üle 24. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemias. Auhinna suurus on
32 000 eurot.
Väike-Maarjast Irma ja Jüri Silla perest alguse saanud Wiedemanni keeleauhind on kujunenud keeleinimeste
mainekaks autasuks, mida 2004. aastast alates antakse välja riikliku auhinnana.

F. J. Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele
uurimisel, korraldamisel, õpetamisel,
propageerimisel või kasutamisel. Aasta
tagasi määrati Wiedemanni keeleauhind kapten Uno Laurile, esimesena
sai selle 1989. aastal Henn Saari. Enne
auhinna riiklikuks muutumist määrati
kaheksal aastal laureaadi tiitel kahele
isikule, seega on Marja Kallasmaa järjekorras 37. F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaat.
Tänavune F. J. Wiedemanni keelepäev toimub Väike-Maarjas 27. aprillil.
Väike-Maarja seltsimajas kuulatakse
keelealaseid ettekandeid, keeletammikusse lisandub laureaat Marja Kallasmaa nimipuu.

2

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Veebruar 2017.a.

Vallavanema kuu
28. jaanuaril sai idamaade kalendri järgi alguse Punase Tulekuke aasta. Toon
siinkohal välja ühe internetist kättesaadava iseloomustuse idamaade kalendriaasta kohta. ...Punase Tulekuke
aastal on igaüks oma õnne sepp. Mida
rohkem ennast pingutada oluliste asjade nimel, seda paremini ka asjad kulgevad. Logelemisega ei ole võimalik kuhugi jõuda. Kõik oma tegevused tuleb
korraldada nii, et nende juures oleks
esiplaanil realistlikkus ja praktilisus.
Tuleb meeles pidada, et toetuda saab
iseendale ja oma oskustele. Aususel
on oluline roll, sest see aitab vältida
kaldumist illusioonide maailma. Rahulikult läbi mõeldud tegevused viivad
heade tulemusteni... Kas saab eelnevates mõtetes teha vahet idamaise Punase Tulekuke aasta iseloomustuse või
meie esivanemate lihtsa põlvest põlve
edasikantud tarkuse vahel?
Rahulikult läbi mõeldud tegevused
toovad enesekindluse ja annavad hea
aluse kasutada olemasolevaid võimalusi parimal moel. Omavalitsuste haldusreformi valguses on ka minult küsitud, et miks Väike-Maarja vald soovib
nii väga Rakke vallaga liituda. Aus vastus on see, et see ei ole soov iga hinna
eest, vaid see on praktiline eesmärk,
milleni viisid rahulikult läbi kaalutud
võimalused. Eelmisel aastal oli esialgu
erinevaid variante, kuid meie naabrite
Tamsalu ja Laekvere valla otsused viisid selleni, et võimalikuks haldusreformi seaduse täitmiseks jäi Väike-Maarja
vallal võimalus ühineda Rakke vallaga. Kui Riigikohtu otsusega selgus, et
puudub reaalselt võimalus jätkata iseseisva omavalitsusena (haldusreformi
seaduse 5000 elaniku kriteerium ning
Väike-Maarja valla elanike arv ligikaudu
4500), siis oli sisuliselt kaks võimalust.
Esimene neist oli vabatahtlik ühinemine Rakke vallaga (Rakke valla elanike
arv 1626) ning me oleks koos ühinedes
täitnud suure varuga ära ka vajaliku
elanike arvu kriteeriumi. Sellega oleks
kaasnenud omavahelise ühinemislepingu kokkuleppimine ja investeeringutoetuse saamine keskvalitsuselt. Teine valik oli ka väga suure tõenäosusega
ette teada, et toimub haldusreformi
korraldamine n-ö sunniviisiliselt Vabariigi Valitsuse otsusega ning jätab meid

ilma investeeringutoetusest ja ka sisuliselt ühinemislepingust. Loomulikult
oli nendes tingimustes kasulik valida
just esimene variant ning selle sisulistest külgedest kirjutasime eelmises
infolehes. Tänaseks on meile teada nii
Põhja-Eesti piirkondliku kohaliku halduse reformi komisjoni kui ka Vabariigi
Valitsuse ettepanekud haldusreformi
jätkamiseks selliselt, et ühendatakse
Väike-Maarja ja Rakke omavalitsused
ning Koeru vald liiguks moodustatava
Järva valla koosseisu.
Mul õnnestus osaleda jaanuari lõpus toimunud Koeru vallavolikogu istungil, kus päevakorra ühe punktina
arutati Rakke ja Koeru valdade ühinemislepingu I lugemise lõpetamist
ning peeti mõistlikult argumenteeritud
debatti Koeru valla „homse“ päeva üle.
Selles debatis olid mulle sümpaatsed
käesoleval aastal Koeru valla poolt
välja antava Koeru valla vapimärgi
omaniku hr Jaanus Murakase sõnad.
Vabandan, kui nende tsiteerimises on
mõned lüngad, sest tsiteerin neid mälu
järgi, kuid tahan rõhutada, et nendes
ei olnud mitte kellelegi ärapanemist,
vaid need olid kaalutletud ja tõsised,
nendes sisaldus ütleja kaalutletud ja
kindlat veendumust. Jaanus Murakas:
„Minule tekitab Koeru valla tänane
olukord seose meile kõigile tuntud filmiga „Siin me oleme“. Täpsemalt see
koht, kus kaks noormeest soovisid ühe
blondi kaunitari südamesse jõuda. See
noormees, kes blondist tütarlapsest
ilma jäi, pöördus seejärel hoopis Tallinnast kohale sõitnud punaste juustega neiu poole ja ütles: „Tule siis Sina
ikkagi mulle. Tule kasvõi hädapärast!“
Järvamaa, sealhulgas ka Koeru vald,
kannab minu jaoks eestlaslikku talupojatarkuse identiteeti, seda tammsaarelikku eestlust, sidet oma maaga. Seda
on vaja hoida. Minu jaoks on see oluline ning seda on tõsiselt kahju kaotada
joostes, osaliselt isiklike egode tõttu,
võõrasse maakonda. Arvan, et meie silmad näevad ära veel ühe haldusreformi
(ühinemise üheks Järvamaaks) ja selles
valguses on meil, Koeru vallal, täna palju kaotada. Vabandan Rakke valla ees,
kuid minu arvates Rakke vallas rakendatakse tänini külanõukogude vaimu,

Vabariigi tervise määrab ka tervisespordi osakaal. Tervislikku vabariigi aastapäeva!
mitte euroopalikku demokraatlikku ja
avatud juhtimise vaimu. Täna on Koeru jaoks kaks valikut: esimene neist on
minna tagasi Järva valda, olla sügisestel valimistel aktiivne ning ajada edasi
Koeru ja Järvamaa asja. Teine: tegeleda
omapäraste ühinemisläbirääkimistega
Rakke vallaga ning lõpuks saada ikkagi
liidetud Väike-Maarja vallaga! Minu valik on unustada emotsioonid ja hoida
Koeru vald Järvamaal Järva valla koosseisus.“
Just emotsioonidega võime olla
kimpus ka järgnevad aastad. Oletame,
et saab teoks Väike-Maarja ja Rakke
valdade ühendamine üheks omavalitsuseks. Olen kindel, et kohalike omavalitsuste olukord sellest väga oluliselt
iseenesest paremaks ei lähe. Kaovad

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 26. jaanuari vallavolikogu
istungil arutatust.
Istungil osales 13 volikogu liiget.
Puudusid: Mart Pruul, Ott Läänemets, Allan Alt, Jüri Elmend, Väino Haiba ja Anu Loorits.
Siret Stoltsen esitas vallavanemale
arupärimise seoses hariduse ja õpetajate suure osatähtsusega valla eelarves.
1. Väike-Maarja valla 2017. aasta
eelarve vastuvõtmine, 2. lugemine
Ette kandis rahandusosakonna juhataja Maie Tiits.
Eelarve 1. lugemine toimus volikogus 30.11.2016. Eelarve avalikustamise
ajal laekunud ettepanekute põhjal ning
lähtudes tasandus- ja toetusfondi summade muutustest tegi vallavalitsus eelarvesse muudatused ja 10.-16.01.2017
toimus vallavolikogu komisjonides eelarve eelnõu II lugemise arutelu.
Otsustati võtta vastu Väike-Maarja
valla 2017. aasta eelarve põhitegevuse
tulud summas 5 892 203 eurot, põhitegevuse kulud summas 5 737 233 eurot,
investeerimistegevus summas 894 724
eurot, finantseerimistegevus summas
457 000 eurot.

2. Vallavanemale lisatasu maksmine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Vallavalitsus esitas 2016. aastal
piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmesse kaks projekti
(Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi
väljaarendamine ja esmatasandi tervisekeskuse rajamine). Mõlemad piirkonna arendamiseks olulised projektid
said positiivse rahastusotsuse ja nende elluviimine on kavandatud aastasse
2017. Vallavanem Indrek Kesküla on
mõlema arendusprojekti projektijuht.
Otsustati maksta vallavanem Indrek
Keskülale ühekordset lisatasu 975 eurot tulemusliku töö eest arendusprojektide kirjutamisel ja juhtimisel.
3. Simuna Kooli arengukava 20172021 kinnitamine
Ette kandis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial.
Otsustati kinnitada Simuna Kooli arengukava aastateks 2017-2021 ja
tunnistada kehtetuks vallavolikogu
29.12.2011 määrus nr 27 „Simuna Kooli
arengukava kinnitamine“.

4. Väike-Maarja valla aasta tegija
2016 nimetamine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati nimetada Väike-Maarja
valla aasta tegijaks 2016 Jaak Läänemets.
5. Väike-Maarja valla aukodaniku
nimetamine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati nimetada Mall Lepiksoo
ja Mall Võhandu Väike-Maarja valla aukodanikeks.
Info
Volikogu esimees Ene Preem:
- volikogu töökorralduse kohta. Tõenäoliselt komisjoni koosolekuid veebruarikuus ei toimu. Volikogu istungi
toimumine ei ole hetkel teada.
Vallavanema Indrek Kesküla:
- Koeru vallavolikogu istungist ja
valdade ühinemisest laiemalt;
- haridus- ja teadusministri visiidist
maakonda.

maavalitsused, omavalitsustele lisandub uusi kohustusi, kuid kas selleks ka
keskvalitsuselt rahalisi ressursse piisavalt eraldatakse, ei ole selge. Seega on
ühise omavalitsuse debatt iga-aastase
eelarve üle „tuline“ ja kirglik ka edaspidi. Kindlasti tekib olukordi, kus tuletatakse meelde, et piirkonnas leidus
haldusreformi puhul piisavalt rumalust, et 750 000 eurot Talllinnasse jätta,
mitte meie elukeskkonda investeerida.
Ühine omavalitsus saab olla ainult
siis edukas, kui ollakse üks tervik ning
kasutatakse ära ühinemisest tulenevad kasutegurid kogu piirkonnas ning
emotsioonid väljenduvad pigem spordiväljakutel ja kultuuriasutustes.
2. veebruaril tähistasime Tartu rahulepingu aastapäeva ja lähiajal laulame

hümni Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel. Meil on põhjust olla rõõmsad paljude tublide inimeste üle, kes
jõuavad ja tegutsevad kodukoha arendamisel. Leidke see aeg, et tulla 23.
veebruaril nii Simuna kui Väike-Maarja vabadussamba juurde ja vabariigi
aastapäeva aktusele seltsimajja, et õnnitleda kaht meie valla aukodanikku –
Mall Lepiksood ja Mall Võhandut, valla
aasta tegijat Jaak Läänemetsa ja meie
aasta parimaid sportlasi.
Mõnusat sõbrakuud kõigile ja käitugem turvaliselt, et Punase Tulekuke
aasta on vaid idamaa kalendriaasta
nimi, mitte uudis Virumaa Teatajas.
Indrek Kesküla
vallavanem

Info Triigi küla kaugkütte soojusvõrgu rekonstrueerimise kohta
EL Ühtekuuluvusfondi meetme
„Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” projekt

„Triigi küla kaugkütte soojusvõrgu rekonstrueerimine“
Maksumus: 119 370 eurot ilma käibemaksuta,
sellest 50% on toetus ja 50% on valla omaosalus
Algataja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Tööde teostamise aeg: veebruar – august 2017
Projekti eesmärk: rekonstrueerida kõik Triigi küla kaugkütte soojatrassid katlamajast kuni tarbijate soojasõlmedeni
Projekti tegevuste aluseks oli 2016. a valminud eelprojekt.
Projekti tegevused:
• Põhiprojekti koostamine
• Soojatrasside (ca 465 jm) rekonstrueerimine
• Omanikujärelevalve teostamine
Kontakt: abivallavanem Kaarel Moisa, tel 505 3558

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2017. aastal
1. jaanuaril – 4487
Jaanuarikuus oli saabunuid 12 ja lahkunuid 24.
31. jaanuaril – 4475
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Vallavalitsuse materjalid (11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Seati tähtajatu tasuta reaalservituut (sõiduteeservituut) kinnistu Pikk
tn 2a igakordse omaniku kasuks.
- Määrati Väike-Maarja alevikus Jaama tn 23b asuva ühisgaraaži alusest
ja teenindamiseks vajalikust maast
plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatava katastriüksuse pindalaks on
92 m2, sellest ehitise all 63 m2, määrati
moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa ja nõustuti korteriomandi seadmisega ühisgaraaži omanike kasuks.
- Määrati ametlikud kohanimed
järgmistele liikluspindadele: Kiltsi alevikus Eha tänav, Jõe tänav, Kalda tänav, Karja tänav, Künka tänav, Metsa
tänav, Põllu tänav, Rahvamaja tänav,
Turu tänav, Tööstuse tänav, Uus tänav,
Vahtra tänav; Vao külas Pargi põik, Pargi tänav; Triigi külas Mõisa allee, Soo
tänav, Sääseküla tänav, Võimla tänav;
Väike-Maarja alevikus Aasa tänav, Aia
põik, Aia tänav, Ehitajate tee, Energia
tänav, Jakob Liivi tänav, Kesk tänav,
Koidu tänav, Kuuse tänav, Lõuna põik,
Lõuna tänav, Metsa põik, Metsa tänav,
Nurme tänav, Oru tänav, Põhja tänav,
Põllu tänav, Rahu tänav, Ravi tänav,
Soo tänav, Säde tänav, Tamme tänav,
Tare põik, Tare tänav, Uus tänav, Võidu
tänav ning kinnitati nende liikluspindade ruumikujud.
- Määrati OÜ-le Kerro Farmer Käru
külas kuuluvate ehitiste juurde maa
ostueesõigusega erastamiseks katastriüksuse moodustamise toimiku vallavalitsusele esitamise tähtpäevaks
07.04.2017.
- Määrati Äntu külas asuva tee uueks
nimeks Pommiaugu tee.
- Moodustati Simuna alevikus Käru
tee 2a katastriüksuse jagamise tulemusena uued katastriüksused järgmiselt:
2179 m2 suurune Käru tee 2a katastriüksus, sihtotstarbega: elamumaa ja 653
m2 suurune Käru tee J1 katastriüksus
sihtotstarbega: transpordimaa.
- Moodustati Ärina külas Nurme
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 4,81
ha suurune Nurme katastriüksus, sihtotstarbega: maatulundusmaa ja 13,19
ha suurune Nurmepõllu katastriüksus,
sihtotstarbega: maatulundusmaa.
Prijekteerimistingimused
- Väljastati projekteerimistingimused OÜ-le Simuna Ivax teraviljakuivati
ehitusprojekti koostamiseks Simuna
alevikku Rukki kinnistule.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba OÜ-le Balti
Puurkaev puurkaevu rajamiseks Ebave-

re külla Veermetsa kinnistule.
- Väljastati ehitusluba Väike-Maarja
Vallavalitsusele Väike-Maarja aleviku
avaliku ruumi ala (keskväljak koos sinna suubuvate tänavatega ja haljasalaga) rajamiseks.
- Väljastati ehitusluba AS-le Vireen
PVC kattega laohoone püstitamiseks
Ebavere külla Andimäe kinnistule.

taotlusele seisukoha andmine
- Kinnitati AS Vireen keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele esitatavad seisukohad.
Jäätmeloa taotlusele arvamuse
andmine
- Nõustuti AS Ragm-Sells ja MTÜ
Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmeloa
taotlustega.

Kasutusload
- Väljastati kasutusluba reovee-kanalisatsioonisüsteemi
kasutamiseks
Liivaküla külas Palma kinnistul.

Vee erikasutusloa taotlusele arvamuse andmine
- Nõustuti vee erikasutusloa andmisega OÜ-le Diner.

Hanked
- Kinnitati Väike-Maarja vallavalitsuse 2017. aasta hankeplaan.
- Kinnitati hanke „Triigi küla kaugkütte soojusvõrgu rekonstrueerimise
omanikujärelevalve teenus“ edukaks
pakkujaks OÜ Doran.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Kindlustusteenuse tellimine” edukaks
pakkujaks Salva Kindlustuse AS.

Puuraukude asukoha kooskõlastamine
- Nõustuti soojussüsteemi puuraukude rajamisega Väike-Maarja alevikus
Pikk tn 8 ja Ravi tn 1 kinnistutele.

Sotsiaaltoetused
- Eraldati sotsiaaltoetust valla eelarve vahenditest seitsmeteistkümnelele
taotlejale kokku summas 1704.05 eurot.
- Nõustuti ajavahemikus 01.0130.06.2017 lasteaia toiduraha ja kohatasu kompenseerimisega kahekümne
viiele valla lapsele ning lasteaia kohatasu kompenseerimisega kolmele valla
lapsele.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kahele taotlejale.
- Kehtestati matusetoetuse määraks
150 eurot.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Otsustati anda isikule üürile sotsiaalkorter Väike-Maarja alevikus Aasa
tänaval
ajavahemikuks 01.01.-31.12.2017.
Vallavara müümine
- Otsustati müüa enampakkumise
korras sihtotstarbeline veoauto International (operatiiv-tuletõrje) alghinnaga 2900 eurot.
- Otsustati müüa otsustuskorras
mootorsaan Artic Gat BearCat 660 hinnaga 2800 eurot.
Vallavara rendile andmine
- Pikendati eraisikuga sõlmitud maarendilepingut Väike-Maarja alevikus
Pikk tn 2b asuva puukuuri teenindava
maa kasutamiseks kuni 18.01.2021.
- Sõlmiti AS-ga Eesti Post üürileping
garaažiboksi kasutamiseks Väike-Maarja alevikus Pikk tn 23.

Hajaasustuse programm
- Kiideti heaks Liivaküla külas Palma
kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti aruanne, kinnitati projekti kogumaksumus, toetus ja omafinantseering;
Erakoolide tegevuskulude katmises osalemine
- Otsustati osaleda Aruküla Waldorfkooli, Rakvere Eragümnaasiumi,
Rakvere Vanalinna Kooli ja Audentese
spordigümnaasiumi
tegevuskulude
katmises kuni 31. augustini 2017.
Kiltsi Põhikooli hoolekogu kinnitamine
- Kinnitati Kiltsi Põhikooli hoolekogu koosseis: Rein Möldre, Reelika
Möldre, Natalja Tobreluts, Õnnela
Kuusemäe, Kaie Kivistu, Katrin Laukse, Kati Kümnik, Merette Möldre, Reet
Reimann.
Valla 2017. aasta eelarve
- Kinnitati valla eelarvest tulenev tulude laekumine ja kavandatud kulude
katmine tegevusalade lõikes.
Vara mahakandmise aktide kinnitamine.
- Kinnitati varade mahakandmisaktid: Simuna kool summas 2000.43; Väike-Maarja lasteaed summas 3972.11;
Kiltsi põhikool summas 216,67 eurot;
Väike-Maarja valla raamatukogu, summas 4470.79; vallavalitsuse informaatikaosakond summas 5396.14 eurot; vallavalitsus summas 7143,64 eurot.
Prillide hüvitamise piirmäär
- Kehtestati kuvariga töötamisel tervisekontrolli korraldamine ja prillide
hüvitamise piirmäär.

Keskkonnakompleksloa muutmise

Väike-Maarja Õhtukool kutsub erakorralisele kõnekoosolekule
Väike-Maarja seltsimajja 27. veebruaril 2017 kell 19.00

Ei ole üksi ükski maa – mis saab Rail Balticust!
31. jaanuaril 2017 sõlmisid kolme Balti riigi valitsusjuhid kokkuleppe Rail Balticu ühisprojekti rajamiseks, mis Eestis
kulgeks sirgjooneliselt uue trassina Tallinnast Iklasse. Tasuvusuuring trassi kohta valmib alles aprillis.
Juba 30. septembril 2016. aastal kirjutasid 101 Eesti kultuuritegelast ühispöördumises järgmist: “Me soovime, et Eesti
saaks ja jääks maaks, mille eluruum moodustaks loomuliku terviku. Soovime, et Eestile oleksid tagatud ladusad ühendused Euroopaga, mis ei ohustaks ei Eesti inimest ega loodust, ei ohustaks Eesti tulevikku ega jätaks unarule meie sise-riigi
raudteid, mille kaasajastamine pole vähem tähtis kui raudteeühenduse parandamine muu Euroopaga” ning nõudsid RB
plaanide senisel kujul peatamist.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi RB projekti koordinaator Kristjan Kaunissaare kinnitas samal päeval,
et 101 kultuuritegelase avaldatud RB vastased seisukohad on korduvalt ümber lükatud või on neid juba arvesse võetud.
“RB tegevused jätkuvad vastavalt seatud plaanidele, kindlasti tugevdame RB-ga seonduvate argumentide tõhusamat
selgitamist avalikkusele,” märkis ta (BNS).
Sellele vaatamata avaldasid 150 avaliku elu tegelast 26. jaanuaril 2017 ühispöördumise RB käesoleva projekti peatamiseks: „Tundes üha muret ja kaasvastutust Eesti tuleviku ja ruumilis-geograafilise arengu pärast, soovime, et riigikogu
ja valitsus langetaksid vastutustundlikke ning riigi ja rahva kestlikkusele suunatud otsuseid asjades, mis määravalt puudutavad Eesti maad ja Eesti kestmist.”
Vastuseid otsime koos RB projekti koordinaatori Kristjan Kaunissaare, Saku Vallavolikogu esimehe, MTÜ Avalikult
Rail Balticust juhatuse liikme Tanel Otsa, ettevõtja ja MTÜ Avalikult Rail Balticust juhatuse liikme Priit Humali ja teiste
asjatundjatega.
NB! Tule kindlasti, sest ka Sinu arvamus on oluline!
Täiendav info: Sven Kesler sven@meyris.eu tel 505 3340
Väike-Maarja Põllumeeste Selts

Aitame vähendada hulkuvate
loomade arvukust!
Hulkuvate kasside teema on aastaid
olnud valusaks probleemiks kõigis Väike-Maarja valla piirkondades. Selleks,
et seda probleemi veidigi lahendada,
otsustas Väike-Maarja vallavalitsus
toetada märtsikuus kasside steriliseerimist/kastreerimist Väike-Maarja Loomakliinikus.
Loomakliiniku
kevadkampaania
eesmärk on juhtida Väike-Maarja valla
elanike tähelepanu kassidega seonduvatele probleemidele, tõsta inimeste

teadlikkust ja ennetada hulkuvate loomade arvu kasvu.
Väike-Maarja vallavalitsus toetab
isase kassi kastreerimist 10 euroga ja
emase kassi steriliseerimist 25 euroga.
Palun Väike-Maarja valla elanikel,
kes soovivad soodushinnaga oma kassi
steriliseerida/kastreerida, võtta ühendust Väike-Maarja Loomakliinikuga.
Leie Nõmmiste
Keskkonnanõunik

Erametsakonsulent Aadu Raudla
vastuvõtuajad Väike-Maarjas
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Väike-Maarja
vallamajas teisel korrusel (maanõuniku kabinetis) üle nädala neljapäeviti
kell 9-12.
Vastuvõtupäevad 2017. aasta esimesel poolel:
• 23. veebruar
• 9. ja 23. märts
• 6. ja 20. aprill
• 4. ja 18. mai
• 1., 15. ja 29. juuni
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad
toetused).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav metsaühistu liikmetele.
Tel 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Kaitsevägi teavitab õppustest
Kaitsevägi annab teada 1. jalaväebrigaadi allüksuse harjutustest Tamsalu ja
Väike-Maarja valla territooriumil 2017. aasta veebruarikuus:
21.-23. veebruaril toimuva õppuse maa-ala hõlmab Väike-Maarja vallas
Avispea, Eipri ja Raeküla külad.
Info: Kaitsevägi

Valla sümboolika värvides kujundatud
mastivimpleid saab muuseumist ja vallamajast
Vallavalitsus pakub huvitatutele valla vapi kujutisega mastivimplit – viiru.
Viirud on valmistatud Lipuvabrik OÜ-s.
Mõõdud: 35 cm x 2 m, soovitatav 6 m mastile
Hind: 14.50 eurot
Huvilistel pöörduda:
• Väike-Maarja muuseumi (Pikk tn 3), info telefonil 326 1625
• valla raamatupidamisse (vallamaja II korrusel), info telefonil 329 5772
(Heli Vettik)
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Kui vajad kiiresti politseid – helista 112!
Eestis on juba ligi kaks aastat kehtinud üks hädaabinumber – 112 –
kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Eesti läks 11. veebruaril 2015,
sümboolselt Euroopa 112 päeval, üle
ühele hädaabinumbrile 112. Sellest
ajast tuleb numbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja kindlasti ka politseid.
Häirekeskus jälgib pidevalt hädaabinumbrile helistamise statistikat. Elanikkonna pideva teavitamisega oleme
saavutanud inimeste kõrge teadlikkuse hädaabinumbrist ja arusaamise, et
ühelt numbrilt 112 ja ühe kõnega on
abi kutsuda lihtsam ja kiirem. Kiirabi,
päästjate ja politsei kutsumiseks teeb
valdav osa inimesi Häirekeskusesse
nüüd ühe kõne numbril 112, varasema erinevatel numbritel tehtud mitme
kõne asemel. Häirekeskusesse tulevatest kõnedest tehakse praegu juba 92%
ainult numbrile 112.
Endise politsei numbri 110 valimine
on praeguseks pea kõigis maakondades jõudsasti vähenenud, jäädes enamasti alla 10% Häirekeskusesse tulevatest hädaabikõnedest. Vaid Tallinn ja
Ida-Virumaa paistavad silma sellega, et
märgatav osa inimesi kutsub politseid
ikka veel vanalt numbrilt 110. Selle väite kinnituseks toon arve ühe näitliku
nädala vaates – näiteks detsembri teisel nädalal tehti Ida-Virumaalt Häire-

keskusesse tulevatest hädaabikõnedest
21% numbril 110. See tähendab aga, et
nädala jooksul kutsus abi valel numbril
tervelt 345 ida-virumaalast!
Miks on vajalik ja arukas kutsuda kiirabi, päästjaid ja politseid ühelt
numbrilt 112? Üks hädaabinumber
112 muudab kiires hädaolukorras abi
kutsumise lihtsamaks ja abi saatmise
kiiremaks. Meeles on vaja pidada üht
numbrit – 112 – ning kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, milliselt numbrilt kutsuda kiirabi, milliselt
päästjaid või politseid. Kui helistate
112, saate ühelt numbrilt ja ühe kõnega kohale kutsuda nii kiirabi, päästjad
kui ka politsei või mitu abiosutajat korraga – Häirekeskuse päästekorraldaja
selgitab, mis juhtus ning Häirekeskusest saadetakse välja kogu vajalik abi.
Teil ei kulu aega mitmel numbril ja
mitmes kõnes õnnetuse asjaolude selgitamisele. Ühelt numbrilt 112 on Häirekeskuse töösaalides kiirabi, pääste
ja politsei hädaabikõnedele vastamine
ja abi väljasaatmine kiirem, täpsem ja
üle Eesti ühetaoliselt heal tasemel. See
kõik tähendab ka kiiremat abi kohalejõudmist. Ka politseid tuleb kindlasti
kutsuda numbrilt 112, mitte numbrilt 110. Numbrile 112 rakenduvad abi
saatmist kiirendavad tehnoloogilised
lahendused, mis numbrile 110 ei raken-

Küttekolle pole prügikonteiner

du. Näiteks ei positsioneerita numbrile
110 helistaja asukohta, mis on kiire abi
saatmiseks väga oluline ning asukoha
selgitamisele võib hädaabikõnes kuluda aega olukorras, mil iga sekund on
elutähtis. Kui te aga helistate numbrile 112, positsioneeritakse teie telefon,
Häirekeskuse päästekorraldaja näeb
asukohta digikaardil ning võimalikele
asukohta täpsustavatele lisaküsimustele kulub kõnes tunduvalt vähem aega.
Seetõttu on aeg number 110 mälust
pühkida – see number kaob pärast üleminekuaega kasutusest. Inimestel on
olnud pikem mõistlik üleminekuaeg
ühe numbriga 112 harjumiseks. Praegu
veel suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Kuid number 110 kaob kasutusest,
kui selle kasutus on kõigis maakondades jõudnud miinimumini. Kutsun üles
ka omavalitsusi, asutusi ja ettevõtteid
jälgima, et teabematerjalides ja teadetetahvlitel ei antaks elanikele valeinfot
– number 110 tuleb kõikjal asendada numbriga 112. Kui vajate kiiresti
kiirabi, päästjaid või politseid – helistage Eestis kehtival ühel hädaabinumbril 112 ning te saate abi kiiremini ja kvaliteetsemalt!

Talvel külmade ilmadega võib nii
mõnegi asula tänaval tunda kirbet
lõhna – ei küttepuu, isegi mitte kateldes põletatav kivisüsi, rääkimata
maagaasist, sellist lõhna ei põhjusta. Tegemist on hoopis jäätmete
(suuresti plastijäätmete) põletamise
lõhnaga. Kui peaaegu kümme aastat
tagasi tehtud elanike keskkonnakäitumise küsitlusest selgus, et keskmiselt 10, maapiirkondades suisa
30 protsenti leibkondadest põletas
prügi, siis võime eeldada, et praeguseks on olukord paranenud. Kuigi
sama täpsusega uuringuid pole hiljem tehtud, siis näitab kasvõi 2016.
aasta Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring, et ligi kaks kolmandikku inimesi sordib jäätmeid ning
suhteliselt laialt levinud on ka pakendijäätmete kogumine spetsiaalse
kotikogumissüsteemi toel või avalikesse kogumiskonteinerisse viimine.
Sellegipoolest eeldame, et probleem
pole täielikult kadunud ning peame
vajalikuks meenutada, et koduahju
kasutamine „prügipõletusseadmena“ kahjustab nii ümbritsevat keskkonda kui ka inimeste tervist.

Ivar Kasema, Häirekeskuse Ida keskuse juhataja

Kodune majapidamine ning
jäätmepõletustehas ei ole samad
Eestis on jäätmete põletamine
üks osa jäätmekäitlusest. Jäätmete
põletamine on jäätmete taaskasutamise moodus ainult sellisel juhul,
kui seda tehakse energiatõhusalt
ehk vabanev energia kasutatakse ära
efektiivselt. Jäätmepõletusele on esitatud väga ranged keskkonnakaitselised nõuded, mida tuleb täita ja mille
täitmist jälgitakse pidevalt. Jäätmepõletuse peamine keskkonnaoht
on seotud dioksiinide – ühe kõige
mürgisema ühendiga, mida inimene on suuteline tekitama – tekkega
ja just selles osas on Euroopa Liidu
nõuded kõige rangemad maailmas.
Spetsiaalses tehases jäätmete põletamine on seega ohutu inimestele
ja keskkonnale. Üks Eestis asuvatest
jäätmepõletustehastest asub Irus,
kus põletatakse üle 200 000 tonni segaolmejäätmed aastas.

KUIDAS HELISTADA HÄDAABINUMBRILE 112?
• Helista 112, kui vajad KIIRET abi. Ära helista 112-le info saamiseks ja andmiseks või nõuannete küsimiseks – selleks
on olemas valdkondlikud infotelefonid (nt perearsti nõuandetelefon 1220 jpm).
• Helista kõigepealt 112-le, mitte pereliikmele või sõbrale. Kui Sa ei helista kõigepealt Häirekeskusele numbril 112,
kaotad väärtuslikku aega Sulle abi saatmiseks.
• Ütle, mis juhtus ning kas keegi on viga saanud ja vajab abi.
• Ütle aadress või kirjelda asukohta, kuhu abi on vaja. Sinu lauatelefoni positsioneerides näeb Häirekeskus aadressi,
mobiiltelefoni positsioneerides piirkonda, kus Sa asud. Õnnetuse asukoha täpseks määramiseks anna täpsustavat infot –
ütle aadress, nimeta lähedalasuvaid objekte, anna võimalusel GPS-koordinaadid.
• Kui Sa ei asu ise sündmuskohal, anna sellest teada.
• Kuula päästekorraldaja küsimusi, vasta täpselt ja lühidalt.
• Kui elu ja vara on ohus, saadetakse abi välja juba kõne ajal. Lisaküsimuste esitamise tõttu ei viibi abi saatmine – abi
on juba teel.
• Ära katkesta kõnet enne, kui abistamiseks vajalikud asjaolud on välja selgitatud.
• Hoia oma telefoniliin vaba, et lisateabe saamiseks või nõuannete andmiseks saaks Sulle tagasi helistada.
• Kui olukord sündmuskohal muutus – läks halvemaks või paremaks – helista 112-le ja anna sellest teada.
• Kõik hädaabikõned salvestatakse.

Et oleks tagatud jäätmete täielik põlemine, peab põletusprotsess
toimuma väga kõrgel temperatuuril.
Täieliku põlemise korrektseid tingimusi ei ole võimalik täita koduses
ahjus, kaminas või ka lõkkes. Lisaks
puuduvad kodumajade korstnatel
filtrid, mis aga jäätmepõletustehasel
on kohustuslikud. Filtrid on selleks,
et vähendada veelgi võimalust, et
ohtlikud ained pääseksid keskkonda. Kodumaja korstna mürgine suits
hajub ümbruskonnas ka aeda ja põllule, tulles sealt inimese toiduna
tagasi. Iga aednik teab, et tuhk on
hea väetis ja kahjurite tõrjuja ning ta

raputab aeg-ajalt seda puude ja põõsaste alla, aga kui tuhas on ka ohtlikud ained, mis pärinevad plasti või
kahtlase väärtusega puidu põletamisest, siis ei tee see meie aiale enam
kasu vaid kahju.
Viimasel ajal on probleemiks
tõusnud ka vanaõlide põletamine
kodustes õliküttekolletes. Poodides
ja internetis müüakse isegi vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid vanaõlide põletamiseks kasutada ei tohi.
Vanaõlid on ohtlikud jäätmed ning
neid tohib põletada ainult vastavaid
keskkonnalube omavas jäätmepõletustehases. Vanaõli põletamisel
– nagu ka muude jäätmete põletamisel – eraldub palju ohtlikke aineid,
mis jäätmepõletustehastes filtrite
abil kinni püütakse. Samuti ei saa
inimene veendunud olla, et vanaõli
ei sisalda ka muid põlevaid vedelikke. Kui vanaõlis on näiteks bensiini,
siis sellise vedeliku kasutamine võib
olla plahvatusohtlik.
Korsten „kasvab kinni“
Kodusel jäätmepõletusel on halbu mõjusid veel, seda saavad täpsemalt selgitada igale küttekolde omanikule päästeametnikud ja korstnapühkijad. Kuna plast ja ka muud
jäätmed ei põle tavalise küttekolde
tingimustes hästi, siis koguneb igasugust saasta ka suitsukäiku – lõõri
ja korstnasse. Usin prügipõletaja
võib nii suitsukäigu välimuselt kivistunud „plast-nõega“ ka ummistada,
nii et isegi korstnapühkijad ei saa
enam aidata. Ummistuse kõige kallim lahendus on uue korstna ehitus.
Sellisel juhul on näiline väike kokkuhoid jäätmekäitluskuludelt pöördunud kordi suuremaks kahjuks. Muidugi tekib ummistunud korstnaga ka
kõrgendatud tuleoht, kui tuld peaks
võtma korstna sisemus.
Vabane prügist – lahendused on
olemas
Jäätmete osas on tegevusjuhis
lihtne. Igal majapidamisel peaks
olema segaolmejäätmete konteiner
(kohalikke olusid arvestades võib
see olla ka ühiskonteiner naabritega), lisaks on avalikud segapakendi
ja vanapaberi kogumise konteinerid
ning jäätmejaamad Väike-Maarjas ja
Simunas. Lisateavet leiab veebileht
kuhuviia.ee. Ahi, kamin ja puuküttel
pliit ei ole jäätmekonteineri asendajad.
Prügi põletamise ohtudest loe
lähemalt lingilt http://www.envir.ee/
ahi.
Kaili Kuusk
Keskkonnaministeeriumi
meosakonna nõunik

jäät-
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT
Lisa 1
Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017
määrusele nr 1 „Väike Maarja valla
2017. aasta eelarve vastuvõtmine“

Väike-Maarja valla 2017. aasta eelarve
Kirje nimetus

30

2 017

PÕHITEGEVUSE
TULUD KOKKU

5 892 203

Maksutulud

2 761 724

3000

Füüsilise isiku tulumaks

3030

Maamaks

32

2 503 724
258 000

Tulud kaupade ja teenuste müügist

741 420

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks
35200

Tasandusfond

35201

Toetusfond

3500, 352
38

2 319 597
484 734
1 488 864

Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud

345 999
69 462

3825

Sh kaevandamisõiguse tasu

10 500

3825

Sh laekumine vee erikasutusest, saastetasud

10 000

Muud tulud

48 962

388

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
40, 41, 45

5 737 233

Antavad toetused tegevuskuludeks

589 222

413

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

450

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

452

Mittesihtotstarbelised toetused
Tegevuskulud

383 493
36 500
169 229
5 148 011

50

Personalikulud

3 292 072

55

Majandamiskulud

1 819 739

60

Muud kulud

36 200
sh reservfond

PÕHITEGEVUSE TULEM

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

30 000
154 970

-894 724

381

Põhivara müük (+)

62 800

15

Põhivara soetus (-)

-2 632 019

3502

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)

4502

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerime (-)

1 684 245

655

Finantstulud (+)

250

650

Finantskulud (-)

-10 000

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))
FINANTSEERIMISTEGEVUS

-739 754
457 000

2081

Kohustuste võtmine (+)

600 000

2081

Kohustuste tasumine (-)

-143 000

1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)
KULUDE JAOTUS TEGEVUSVALDKONNA JÄRGI
01 Üldised valitsussektori kulud
04 Majandus

-282 754
8 369 252
377 624
1 970 061

05 Keskkonnakaitse

217 240

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

317 451

08 Vaba aeg, kultuur ja sport

651 031

09 Haridus

3 075 614

10 Sotsiaalne kaitse

1 760 230

MUUD NÄITAJAD

2017 lõpu seisuga

Võlakohustused
Vaba jääk ehk likviidsed varad aasta lõpus

1 181 908
45 884

5

Väike-Maarja vallavolikogu kinnitas
2017. aasta eelarve
Peale eelarve koostamise protsessi
kinnitas Väike-Maarja vallavolikogu
käesoleva aasta tegevusplaani numbritena ehk valla eelarve. Väike-Maarja
valla 2017. aasta eelarve kulud koos
investeeringutega moodustavad kokku
8,37 miljonit eurot, millest 5,74 miljonit eurot on põhitegevuseks kasutatavad kulud ja 2,63 miljonit eurot on ette
nähtud elukeskkonna parendamiseks
investeeringutena. See on läbi aegade
kõige suurema rahalise mahuga eelarve, mis on tingitud investeeringute
suurest osakaalust.
Olulisemad investeeringud on Väike-Maarja aleviku avalikus ruumis
äritegevuse ja liikluskorralduse parenduseks kavandatud 1,2 miljonit eurot
(s.h on 935 000 eurot EAS-i sihtfinantseering) ning Väike-Maarja piirkondliku
esmatasandi tervisekeskuse projekteerimine ja renoveerimine summas ligikaudu 920 000 eurot (s.h Vabariigi Valitsuse sihtfinantseering on kuni 630 000
eurot). Pikemaajalisem investeering on
ka Triigi kaugküttevõrgu rekonstrueerimine, mis osutub võimalikuks KIK-i
kaasabiga summas kokku 143 000 eurot
(s.h KIKi-i sihtfinantseering on ligikaudu 60 000 eurot). Seega tänu õnnestunud projektitaotlustele on õnnestunud
kaasata olulisel määral lisavahendeid
meie kõigi ühist elukeskkonda arendama. Selle taga on paljude isikute töö ja
panus ning vallavolikogu on olnud küllalt üksmeelne käesoleva aasta eelarve
kinnitamisel.
Alati tuleb mõista, et eelarvel on
kaks poolt – tulud ja kulud. Näiteks
kui tuuakse mõnes piirkonnas välja,
et alates järgmisest aastast on teatud
teenused tasuta, siis tegelikult on selle
taga ikkagi ka teine tõde, et midagi jääb
mõnes teises eluvaldkonnas tegemata
või suurenevad teatud maksud. Eelarve
on ikkagi tervik ning selles on igal meie
vallaelanikul oma isiklik panus. Oleme
senini olnud oma eelarves küllalt konservatiivsed ja seda põhimõtet ka jätkame.
Meie laenukoormus on Eesti omavalitsustega võrreldes madal. Oleme
kasutanud laenuvahendeid eelkõige
suuremate projektitoetuste kaasfinantseerimiseks ning kasutame seda ka
käesoleval aastal. Eespool nimetatud

investeerimistegevuse
teostamiseks
on kavas kaasata täiendavalt finantsvahendeid 600 000 eurot ja eelnevate
aastate laenude tagasimaksuks (laenujääk oli aasta alguses 625 000 eurot) on
planeeritud 143 000 eurot.
Valla füüsilise isiku tulumaksu kasvuks on planeeritud 3% võrreldes 2016.
aasta tegeliku laekumisega ning summa on 2,5 miljonit eurot. Tulumaksu
laekumise planeeritav kasv 3% toob
eelarvesse ligikaudu 73 000 eurot lisavahendeid. Maamaksumäärad jäid
sellel aastal 2015. aasta tasemele ning
maamaksu laekumiseks on planeeritud
258 000 eurot.
Personalikulud kasvavad 4,1% võrreldes 2106. aastaga, selle sees on nii
alampalga muutusest tulenevad kui ka
õpetajate palgatõusuga seotud kasvud.
Kuludest moodustab kõige olulisema
osa haridusvaldkond ehk 3,1 miljonit
eurot (37% kogukuludest). Haridusvaldkonnas on olulisemaks tõusuks
personalikulude muutus. Õpetajate
alampalk täiskoormuse puhul on 1000
eurot alates 1. jaanuarist ning 1050 eurot alates 1. septembrist. Ainult haridusvaldkonna personalikulud on kokku
2,12 miljonit eurot. Õpilasveo eriliinide
teenindamiseks on kavandatud 95 000
eurot.
Kuna ka PAIK piirkonnas on kavas
just käesoleval aastal jagada suures
mahus LEADER programmi vahendeid,
siis suureneb ka nn MTÜ-de ja kogukondliku tegevuse fond 36 000 euroni,
mida jaotatakse vallavolikogu poolt
kehtestatud korra järgi.
Sotsiaalvaldkonnas on kavandatud
lisaks riiklikele toetustele matusetoetuse tõus 150 euroni ning veidi kasvavad
ka juubelitoetused meie valla eakatele.
Laste sünnitoetus on 400 eurot ning
eelarves on arvestatud selleks kuludesse 17 000 eurot. 2016. aasta lõpus oli
Väike-Maarja vallas 98 registreeritud
töötut. Sotsiaalvaldkonnas on arvestatud ka võimalusega toetada sotsiaalsete erivajadustega elanikke küttepuude,
ravimite või ka näiteks lasteaiaga seotud kulude eest tasumisega.
Indrek Kesküla
Vallavanem

LEADER-programmi projektitaotluste info
Mittetulundusühing PAIK (Laekvere, Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu vald) võtab vastu projektitaotlusi lähtudes maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ ja „Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegiast 2014-2020 ning 2017. a rakenduskavast.
Meetme nr

Strateegia meetme
nimetus

1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
2.1
2.1
2.2
3.1

Tärkav Pandivere
Tärkav Pandivere
Kasvav Pandivere
Kasvav Pandivere
Ettevõtlik Pandivere
Puhas Pandivere
Puhas Pandivere
Kodupaik Pandivere
Kodupaik Pandivere
Kultuuriküllane Pandivere
Rahvusvaheline Pandivere

Kavandatav Projektitoetuse taot- Projektitoetuste
eelarve
luste vastuvõtuaeg
hindamise aeg
67 000
67 000
150 000
150 000
60 000
43 000
43 000
150 000
150 000
60 000
77 000

Infopäevad toimuvad:
• 13.03 ja 03.04 – Väike-Maarja vallamajas,
• 6.03 – Rakke vallamajas,

6.-9.märts
16.-19. oktoober
8.-11.mai
6.-9. november
22.-25.mai
3.-6. aprill
3.-6. oktoober
20.-23. märts
20.-23. november
17.-20.aprill
pidev

17. märts
2. november
19. mai
x
9. juuni
20. aprill
x
13. aprill
x
4. mai
X

• 27.02 ja 27.03 – Tamsalu vallamajas,
• 20.03 – Laekvere vallamajas.

Kõikidel infopäevadel toimub kell 9-15 projektitaotlejate nõustamine ja kell 15-17 infoseminar.
Soovitame eelregistreerida, e-post paik@pandivere.eu või www.pandivere.eu
Taotluste esitamine toimub e-prias.
Kogukonnateenuse projektide taotlus esitada e-posti aadressil paik@pandivere.eu hiljemalt 1. märtsiks 2017.
Täiendav informatsioon tel 5308 8077 ja 322 8449 ning www.pandivere.eu
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Mall Lepiksoo ja Mall Võhandu on
valla aukodanikud
Vallavolikogu nimetas 26. jaanuari
istungil valla aukodanikeks Mall Lepiksoo ja Mall Võhandu.
Vastavalt Väike-Maarja valla aukodaniku statuudile antakse valla aukodaniku nimetus vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö,
tegevus ja isiklik eeskuju
majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi, sotsiaal- või
mõnes muus valdkonnas on
pikema perioodi vältel paistnud silma erilise tulemuslikkusega ja kes on oluliselt
mõjutanud
Väike-Maarja
valla arengut.
Mall Lepiksoo asus pärast ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist ravi erialal ja
internatuuri läbimist Pelgulinna Haigla kardioloogiaosakonnas
Väike-Maarjas
arstina tööle 1. oktoobril
1972. Ta on väikemaarjalisi
ravinud üle 44 aasta ning on
oma patsientide seas väga
lugupeetud.
1993. aastal alustas ta
tööd eraarstina sisehaiguste
erialal, 1998. aastal ühines
perearstisüsteemiga ja sooritas perearsti eriala saamiseks eksami Tartu ülikoolis.
Lisaks täiendas ta end Saksamaal Plöni maakonnahaiglas. Nagu erapraksise
loomisel oli ta üks esimesi
Eestis, nii ka perearstindusega liitumisel 1998. aastal.
Mall Lepiksoo juhtimisel tegutsev perearstikeskus
on kuulunud kuus viimast aastat Eesti
kvaliteetsete perearstipraksiste hulka.
Sinna kuulumiseks peab olema täidetud 20 kriteeriumit. Arvesse võetakse
praksise töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas
haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega.
Eesti Vabariigis on ca 800 perearsti,
kellest 2015. aastal täitis arstipraksiste auditeerimise tulemusena kvaliteedikriteeriumid 53 perearsti.
Perearstina on Mall Lepiksoo osalenud mitmetes
rahvusvahelistes kliinilistes
patsiendi- ja ravimiuuringutes ning aastal 2014 mentorina Euroopa perearstide
projektis PrimCare IT, kuhu
Eestist valiti osalema neli
perearsti. 25.-29. juunini
2013 osales ta Prahas toimunud Ülemaailmsel Perearstide Kongressil.
Alates 2016. aastast on
Eesti Perearstide Seltsi juhatus määranud Mall Lepiksoo perearstide auditeerijaks. Mall Lepiksoo on olnud
aastaid Eesti Arstide Liidu
volikogu liige ning arendanud tervishoiu- ja sotsiaalalaseid suhteid Plöni kreisiga
Saksamaal. Ta on olnud pikka aega Väike-Maarja vallavolikogu liige, algaastatel ka
volikogu esimehe asetäitja.
Praeguses volikogu koosseisus on tema hooleks ja mureks olnud tervisekeskuse
rajamine Väike-Maarjasse.
Mall Lepiksoo on aastaid kuulunud Väike-Maarja
naisseltsi, kus tal on alati olnud häid ja huvitavaid mõtteid nii seltsitegevuse kui ka kogu valla
arendamise kohta.
Igapäevaselt tegeleb ta tervisespordiga, väga sageli võib teda kohata
kergliiklusteel ja Ebavere radadel. Ta

on alati rõõmsameelne ning vaatamata kiirele ja pingelisele töörütmile
leiab alati aega naeratuse ja lahke sõna
jaoks.
Mall Lepiksoo elus on väga tähtsal
kohal tema pere – abikaasa, 3 last ja 8
lapselast.

giat ja inglise keelt. Kiltsi kooli kõrvalt
õpetas ta aastail 1998-2001 keemiat
Väike-Maarja gümnaasiumis ja aastail
2000-2009 õppekeskuses.
Õpilastele on ta andnud tugevad
teadmised keemias, bioloogias ja inimeseõpetuses. Tema õpilased on jõudnud maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel
kõrgetele kohtadele. Endine
õpilane Heiki Erikson kaitses 2015. aastal Tartu Ülikoolis keemia erialal doktori
väitekirja, teadusele on käe
andud ka Rain Kuldjärv, kes
lõpetas 2012. aastal TTÜ
keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna magistriõppe cum laude.
Mall Võhandu kodune
õpituba on tuttav paljudele endistele ja praegustele
Väike-Maarja valla koolide
õpilastele. Ka pensionipõlve pidava õpetajana jätkab
ta oma teadmiste jagamist
õpihimuliste noortega. Ta
on Eesti Loodusuurijate
Seltsi ja Eesti Looduskaitse
Seltsi liige.

Mall Lepiksoo. Foto: Erakogu
Mall Võhandu asus pärast ülikooli
matemaatika-loodusteaduskonna
lõpetamist keskkooli keemia-bioloogiaõpetaja, bioloogi, zooloogi ja antropoloogi erialal 15. augustil 1961
tööle keemia-bioloogiaõpetajana Kiltsi
8-klassilisse kooli. Kiltsi koolis töötas
ta kokku üle 50 aasta, olles aastatel
1981-1995 direktori asetäitja õppe- ja
kasvatustöö alal.

Mall Võhandu suur kirg
oli hobused ja ratsasport.
Juba lapsena Kaarmal tädi ja
vanaema juures alguse saanud huvi ratsutamise vastu sai järje ülikoolis, kus ta
jõudis II spordijärguni. 1963.
aastal asus ta koos abikaasaga arendama ratsasporti
Vao sovhoosis, kuhu osteti esimene
hobune ja sai alguse suure tuntuse
pälvinud Vao sovhoosi ratsasport. Vabariikliku kategooriaga kohtunikuna oli
ta peasekretär enamikel 1970. aastate
algusest kuni 1980. aastate keskpaigani
Eestis toimunud ratsaspordivõistlustel, vajadusel ka kohtunik või peakohtunik.
Mall Võhandu on olnud aktiivne
kohaliku elu edendamisel,
aastatel 1963-2013 rahvasaadikuna ja vallavolikogu
liikmena ning erinevate komisjonide esimehena ja rahvakohtu kaasistujana.
2001. aastal, kui valitsus
plaanis reisijateveo lõpetamist Tallinn-Tartu raudteeliinil ja oli ohus reisirongide
peatumine Kiltsi jaamas,
organiseeris ta seal üle 200
osalejaga piketi ning pidas
ministriga
kirjavahetust,
mille tulemusena peatuvad
reisirongid jätkuvalt ka Kiltsis.
Väärtustamaks kohalikku kultuuripärandit oli Mall
Võhandu 1993. aastal koos
Kiltsi kooli õpetajatega A. J.
von Krusensterni nimelise
mittetulundusühingu asutaja ning aitab MTÜ Meie
Kiltsi asutaja ja juhatuse
liikmena kaasa kodukoha
arengule.

Mall Võhandu. Foto: Ekke Võhandu
Mall Võhandu on andnud suure panuse ka kutsekeskharidusse. Aastail
1976-1981 oli ta Väike-Maarja Kutsekeskkooli nr 27 üldainete õppealajuhataja, õpetades ka keemiat, bioloo-

Aasta aukodaniku tunnistus ja auhind antakse volikogu esimehe ja
vallavanema poolt Mall
Lepiksoole ja Mall Võhandule üle 23.
veebruaril kell 18.00 Väike-Maarja
seltsimajas toimuval vabariigi aastapäeva aktusel.

Vallo Taar ja Mary Tammet
pälvisid Kultuurkapitali
maakondlikud preemiad
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupp andis 24. jaanuaril üle
2016. aasta kultuuripreemiad.
Elutööpreemia pälvis Väike-Maarja pasunakoori dirigent ja muusikakooli direktor Vallo Taar, kes on
asutanud ja tulemuslikult juhatanud
paljusid muusikakollektiive ning korraldanud suurejoonelisi üritusi.
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi ja
seltsimaja ettepanekus ekspertgrupile
on kirjas:

nuse paikkonna noorte väärtuslikesse
muusikaõpingutesse ja Väike-Maarja valla kultuuriellu. Enamus tänastest pasunakoori mängijatest on Väike-Maarja muusikakooli õpilased.
1999. aastal alustas Vallo Taar maakondlike puhkpillipäevade korraldamist, mis on kujunenud ka rahvusvaheliseks, lisaks Eesti orkestritele on
osalenud Show-Brassband Heikendorf
Saksamaalt.
Lääne-Viru
maavalitsus tunnustas Vallo Taari
1997. aastal auaadressiga “Maa
sool”
südamest
tehtud töö eest
kultuuripõllul,
2009. aastal valiti
Vallo Väike-Maarja valla aasta tegijaks. Talle on
omistatud ka Jaan
Paku preemia.“

Kultuuripreemiaga “Looming”
pärjati dekoraatorit ja harrastusVallo Taar dirigeerimas pasunakoori uusaastakontserdil. kunstnikku Mary
Tammetit, keda
Foto: Erakogu
tuntakse loomingu kaudu, mille juurde ei ole lisatud
„Vallo Taari panus Väike-Maarja
nimesilti ja rolli mängib hoopis keskja terve Lääne-Virumaa kultuurielkond.
lu kolmekümne viie aasta jooksul on
Ekspertgrupile esitatud ettepanekus
märkimisväärne. Ta on asutanud ja
on kirjas:
tulemuslikult juhatanud 1982. aastal
„Mary Tammeti looming on aastaid
Väike-Maarjasse tööle asumisest alaolnud väga paljude kultuuriasutuste vites erinevaid muusikakollektiive ning
siitkaardiks ja suursündmuste ilmestakorraldanud suurejoonelisi meeldivaid
jaks. Professionaalse dekoraatorina on
elamusi pakkuvaid muusikasündmusi.
ta oma loominguga pakkunud elamusi
Laekvere Rahva Majas, Väike-Maarja
1995. aastal taastas ta puhkpilliseltsimajas, Rakke kultuurikeskuses,
muusika traditsiooni ja taasasutas
Simuna rahvamajas, Mäetaguse rahvaVäike-Maarja pasunakoori, millest on
majas. Mary on olnud koostööpartneaastatega kasvanud esinduslik muusiriks paljude Pandivere piirkonna seltkakollektiiv – valla visiitkaart, mis on
side suurematel sündmustel näituste
mänginud arvukatel Väike-Maarja valla,
ülesseadmisega.
Pühendunud
loovinimesena on
Mary oma töös
põhjalik ja planeeriv. Taotledes kaunist lõpptulemust
ei pelga ta selle
saavutamiseks ka
väga ajamahukaid
eeltegevusi. Hea
suhtlejana on temaga lihtne leida
koostööd.
Põhjalike käsitööoskustega on Mary
Tammet olnud Virumaa erinevates
paikades juba üle
15 aasta hooajaliste käsitööringide ja kursuste
eestvedajaks. Väsimatute ideedega
Mary Tammet (vasakul) Haljala rahvamajas näituse „Värvi on ta läbi viinud
rõõmud-rõõmu värvid“ avamisel. Foto: Erakogu
viltimise, jõuluseadete valmistamise ja taimeseadete
Lääne-Virumaa ja üleeestilistel sündkursused erinevateks kalendriaasta pümustel, olnud kultuurisildade loojaks
hadeks.
sõprusvaldade vahel ning osalenud
rahvusvahelistel festivalidel. 1995. aasMary Tammet tegutseb ka harrastast on pasunakoor osalenud kõigil ületuskunstnikuna, omandades kogemusi
riigilistel ja maakondlikel laulupidudel.
Rakvere
Loovuskeskuses. Mary on oma poVallo Taar pani 1996. aastal aluse
sitiivse ellusuhtumisega Simuna koguVäike-Maarja muusikakoolile, mille tekonnaelu arendaja, olles Simuna naisgevust ta direktorina juhib ja õpetab
teklubi eestvedaja.“
puhkpille mängima. Muusikakool on
selle asutamisest saadik andnud pa-
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Simuna naisteklubi tegemistest

ELUST JA
INIMESTEST.
LÄBI OBJEKTIIVI
„Sellised ajad olid. Sellised nägid inimesed välja,” räägib Tiit Blaat ja ekraanile ilmub lähiajalugu. Ajad olid
hallid ja inimesed olid hallid. Pildid on
mustvalged. Neid on viimasest oktoobrirevolutsiooni aastapäeva paraadist,
augustiputšist, teletorni kaitsmisest,
Interrinde aktivistidest. Siis tulevad
rõõmsamad toonid – 1992. aasta Miss
Virumaa valimised, Valeri Kirsi esimesed autod.
„Fotograafia oli sel ajal analoogne,
ei olnud digitaalne. Tuli ilmutada filme,
käsitsi keemias solberdada. Aga pimikuelu punase lambi valguses oli väga
tore.” Üheksakümnendatel oli fotograafiat õppida keeruline – õpikud olid
vananenud, informatsiooni liikus vähe,
välisajakirjandust peaaegu üldse mitte,
tuli vaadata ajalehti, mida teised fotograafid teevad. Fotograafiks oli raske
saada, aga oma erialal tööd leida kergem. Tänapäeval on konkurents väga
tihe. „Pressifotograafiks saada on keeruline, sest inimeselt nõutakse valmisolekut toota kohe ja kvaliteetset fotot.
Pead võtma kõike lennult.”
Kui Tiit Blaat teisel katsel tollasesse 2. kutsekeskkooli fotograafia erialale
sisse sai, oli tal selja taga juba värvikas
elukogemus – nõukogude armee, aasta
PEDA näitejuhtimise kursust ja kraanajuhi töö. Ka teisel katsel ei tundnud ta
end koolis oodatud olevat. „Teate, Tiit,
me ikka ei tahaks teid vastu võtta. Mis
te siia kooli tulete, te olete ju valmis
fotograaf. Minge kohe tööle,” öeldi vastuvõtukomisjonis, kus Tiit Blaat oma
pilte näitas. Aga vastu ta võeti ja aasta pärast lõpetas ta diplomeeritud fotograafina. Lõputunnistuse vastu pole
ükski tööandja hiljem huvi tundnud.
„Meie erialal ei loe paber midagi. Pead
näitama oma tööga, kes sa oled. See
on kõige ehtsam elukestev õpe. Koolid
on muidugi väga suureks abiks,” lisab
Tiit Blaat pürast lühikest pausi kiiresti,
sest kuulamas on hulk noort tundlikku
publikut.
Tiit Blaat on pressifotograaf 1991.
aastast. Tema esimene töökoht oli
ETA, Eesti Teadete Agentuur. Sel ajal
ei olnud ajalehtedel oma fotograafe,
sündmusi pildistasid ETA fotograafid ja
ETA müüs väljaannetele pilte. See aeg
sai peagi läbi, sest ajalehed leidsid, et
oma fotograaf oleks konkurentsieelis ja
lisaks visuaalset isikupära. Tiit Blaadist
sai „Eesti Ekspressi” esimene palgaline
fotograaf. Järgnev kümnend oli värvifoto ajastu ja digitaalfotole mindi üle
2003. aastal. Viimastel aastatel tegeleb
Tiit Blaat multimeedia projektidega
Ekspress Meedia ja Delfi jaoks. Tänase meedia vajadused on muutunud
– ei piisa ainult fotomaterjalist, vaja
on videolugu. Nii ongi tööriistadeks
foto- ja videokaamera. „Videokaamera
pilt on pehmem ja pooltoone on rohkem, peegelkaamera on kontrastsem ja
peenemate võimalustega.” Ka teemad
on muutunud – sündmuste asemel on
inimesed. 2015. aastal tunnustati Tiit
Blaadi tööd Aasta fotograafi tiitliga
pressivideo kategoorias.
Niisuguseid lugusid räägiti Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi õhtukoolis 27. jaanuaril, külaline oli VMG vilistlane Tiit Blaat.
Ja veel – Väike-Maarja ei satu üleriigilisse ajakirjandusse just tihti. Et seda
viga parandada, tekkis sel õhtul mõte
kajastada pildis Georg Lurichi koju
jõudmise lugu. Ta on juba üsna lähedal, mõned sammud veel astuda. Selle
töö võiks ette võtta Tiit Blaat. Honoris
causa.
17. veebruaril kohtume kirja- ja rännumehe Indrek Rohtmetsaga.
Ene Kesler
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Põllumeeste selts
kutsub õhtukooli
Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi
õhtukool
17. märtsil kell 18.00
Georgi söögitoas.

LAULUSILD
Külaliseks on

Ka Bo Chan,
ainulaadse häälega
laulja ja koorijuht,
kellega vestleme
teekonnast Hong Kongist
Virumaale.
Õhtukool on huvilistele
tasuta.
Tule osale ja
võta sõber ühes!
Lisainfo: Sven Kesler,
sven@v-maarja.ee või tel
505 3340

28. jaanuaril tähistasime kukeaasta
saabumist Simuna rahvamajas.
Pärast naisseltsi tervitust kulges
pidu suurepäraste õhtujuhtide Mare
ja Vallo Taari kindlakäelisel suunamisel. Rohkete mängude ja kukeaasta
ennustuste tempokas rütmis, ansambel Ma&W tantsumuusika saatel, Taavi
imeliste akustiliste vahepalade ja Ahtme Stepptantsuklubi rühikate meeste
steppimise saatel möödus aeg keskööni väga kiiresti.
Kuna naisteklubi oli hiljuti saanud
väljaõppe pulkadega söömiseks sushivalmistamise kursusel, avanes nüüd
kõigil pidulistel võimalus oma meisterlikkust näidata nii sushi, kui ka muu
laual oleva maiuse pulkadega manustamises.
Ei saa jätta mainimata, et täiesti juhuslikult olid kohal ka äsja Kultuurkapitali maakondlikud preemiad pälvinud
Mary ja Vallo.
Saatsime ahviaasta väärikalt ära ja
loodame kukeaastalt kõike parimat.
Üritus toimus Ühisprojekti “Kultuuriline kooskõla” raames.
2. veebruaril, küünlapäeval, Tartu
rahu aastapäeval käisime külas Väike-Maarja naisseltsil.
Küünlapäev on rahvapärimuse järgi
naiste püha ja parim päev mokalaata
pidada.
Värskendasime oma sõprussuhteid.
Tuletasime meelde ajalugu, rääkisime
tänastest tegemistest ja ka sellest, kuidas tulevikus koostööd arendada. Saime jagada kogemusi. Tekkis uusi mõtteid ja ideid edaspidiseks.
Oli väga soe vastuvõtt Väike-Maarja
muuseumis.
Simuna naisteklubi
Mary Tammet

Sündmuste kalender
18. veebruaril kell 10.00 Eesti
meistrivõistluste V etapp Väike-Maarja mudelihallis. Kõigile huvilistele on
mudelihall avatud igal neljapäeval kell
18-20. Info: Bruno Vaher, tel 501 1508
18. veebruaril kell 15.00 perepäev
PAHUPIDI PIDU Väike-Maarja seltsimajas. Vanematele lelupidu. Külas mänguasjatootja Beleduc lelukonsultant.
Lastele erinevad töötoad, kus kokkame
ja majandame suurte moodi. Meisterdame ruumilisi liblikaid. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
19. veebruaril kell 14.00 lastefilm
“Väikese varese suur võidusõit” Simuna
rahvamajas. Pilet 3 eurot, sooduspilet 2
eurot. Info: Liivika Harjo, tel 5668 8178
19. veebruaril kell 17.00 mängufilm “November” Simuna rahvamajas.
Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot. Info:
Liivika Harjo, tel 5668 8178
21. veebruaril kell 17.15 noorte
seikluskasvatuse räätsamatka start Simuna noortekeskusest. Info: Andero
Põllu, seikluskasvatuse juhendaja, tel
5340 0697 ja noortekeskus@v-maarja.
ee
22. veebruaril kell 19.15 Väike-Maarja spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas Ilves
Transport ja SK KNT. Info: Jane Kool, tel
518 4071
23. veebruaril kell 12.00 Vabadussõjas langenute mälestamine Simuna
ausamba juures, kell 12.30 Simuna
rahvamajas Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert. Info: Auli Kadastik,
tel 5558 3566; Kaja Põldmaa, tel 5564
5414
23. veebruaril kell 12.00 Vabariigi
aastapäeva tähistamine Väike-Maarja
Vabadussamba juures. Kell 18.00 Va-

Mary Tammet koos
õhtujuhtide Mare ja
Vallo Taariga.
Foto: Erakogu

bariigi aastapäevaaktus Väike-Maarja
seltsimajas. Tunnustatakse auväärseid
vallakodanikke ja 2016. spordiaasta paremaid. Info: Aare Treial, tel 506 5421
25. veebruaril kell 15.00 Simuna
spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas Simuna IVAX
ja Tamsalu. Info: Hillar Kasu, tel 524
8658
27. veebruaril kell 18.00 valla meistrivõistlused mälumängus, 5.
etapp Väike-Maarja muuseumis. Info:
Ivar Lass, tel 5396 1167
27. veebruarist kuni 2. märtsini
Sisekaitseakadeemia õppused Modex
2017 Väike-Maarja staadionil, 1.-2.
märtsil ka Väike-Maarja seltsimajas.
Info: seltsimaja, tel 326 1837
28. veebruaril kell 17.15 noorte seikluskasvatuse suusamatka start
Simuna noortekeskusest. Info: Andero Põllu, tel 5340 0697 ja noortekeskus@v-maarja.ee
28. veebruaril kell 18.00 vastlapäeva tähistamine Ebavere tervisespordikeskuses. Info: Jane Kool, tel 518 4071
5. märtsil kell 12.00 naistepäevakohvik Simuna rahvamajas. Info: Mary
Tammet, tel 514 3011; Auli Kadastik, tel
5558 3566
7. märtsil kell 19.00 Simuna spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna Artiston
ja Rakvere Tööriistamarket. Info: Hillar
Kasu, tel 524 8658
8. märtsil kell 18.00 naistepäevakontsert Väike-Maarja seltsimajas. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
11. märtsil kell 15.00 Simuna spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna IVAX ja Sõmeru. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658

Hetk kohtumiselt Väike-Maarja muuseumis. Foto: Mary Tammet
12. märtsil kell 13.00 klubi Härmalõng pidu Väike-Maarja seltsimajas.
Külalised Tapalt. Pilet 3 eurot. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
13. märtsil ja 3. aprillil PAIK-i infopäevad vallamaja nõupidamiste ruumis: kell 9.00-15.00 projektitaotlejate
nõustamine ja kell 15.00-17.00 infoseminar. Info: tel 5308 8077 ja 322 8449
14. märtsil kell 10.00 Väike-Maarja raamatukogus „Kaisuloomad õpivad
emakeelt“ Lasteaed raamatukogus lustimas. Info: Irma Raatma, tel 325 5034
14. märtsil toimub seikluskasvatuse
lumelauakoolitus Valgehobusemäel.
Info: Andero Põllu, tel 5340 0697 ja
noortekeskus@v-maarja.ee
16. märtsil „SERIAALIVABA ÕHTU“,
6. etapp Ebavere tervisespordikeskuses, start avatud kell 18.00-19.00.
Info: Jane Kool, tel 518 4071
17. märtsil kell 19.00 Väike-Maarja spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas Ilves Transport
ja Tamsalu. Info: Jane Kool, tel 518 4071
18. märtsil kell 10 Eesti meistrivõistluste VI etapp Väike-Maarja mudelihallis. Kõigile huvilistele on mudelihall avatud igal neljapäeval kell 18-20.

Info: Bruno Vaher, tel 501 1508
18. märtsil kell 12.00 perepäev
Väike-Maarja seltsimajas. Lasteteater.
Info: seltsimaja, tel 326 1 837, 5302
4437
19. märtsil kell 14.00 dokumentaalfilm „Ühe järve lugu“ Simuna rahvamajas. Pilet 3 eurot, sooduspilet 2
eurot. Info: Liivika Harjo 5668 8178
22. märtsil kell 10.00 Hindpere
Optika nägemiskontroll Väike-Maarja
hooldekodus: Info ja vastuvõtule registreerimine tel 5656 4959, 5016 825
27. märtsil kell 18.00 valla meistrivõistlused mälumängus, 6. etapp Georgi söögitoas. Info: Ivar Lass, tel 5396
1167
28. märtsil kell 18.00 valla meistrivõistlused lauatennises, III etapp Triigi
spordihoones. Info: Väino Stoltsen, tel
5698 2661
29. märtsil kell 11.00 rahvajuttude
pajatamine Väike-Maarja muuseumis.
Info: Karin Kiik, tel 327 0914
1. aprillil kell 19.00 stiilipidu „Õhtujutuks muinasjutt“ Simuna rahvamajas. Tantsuks ansambel Törts. Pääse 5
eurot. Info: Auli Kadastik, tel 5558 3566
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Väike-Maarja valla ettevõtlikud noored esmakordselt üle-eestilisel õpilasfirmade laadal
Oktoobrikuus alustasime tegevusi Pandivere piirkonna noorte ettevõtlikkuse
arendamiseks ja kohalike koolide, ettevõtjate ning vabaühenduste vahelise
koostöö tugevdamiseks.
Projekti üheks eesmärgiks on ärgitada kohalikke noori õpilasfirmades
tegutsemise kaudu avastama endas
oskusi ja andeid, mida tulevikus edasi arendada. Kõigist inimestest ei saa
ettevõtjaid, kuid kindlasti tulevad igaühele, kasvõi silmaringi avardamiseks,
kasuks teadmised, oskused ja kogemused, mida saadakse oma firma asutamisel, toote väljatöötamisel ja selle
müügi korraldamisel.
Tänaseks on meie vallas tegevust
alustanud kaks õpilasfirmat. Gerttu
Kuntro, Cristijanne Mannineni ja Liisa
Siiraku õpilasfirma AMELIE tuli juba
jõulude eel välja kohalikust Raja talu

meest ja Simunas külmkuivatatud vaarikatest kehakoorijaga. Õpilasfirma
MEMOTI, mida veavad Tiiu Laidsalu,
Mona Seppern ja Merili Orman, toodab
aga vineerist tikutopsiümbriseid, mis
on kaunistatud mõttetera või toreda
pildiga ning mida on mõnus magnetiga
külmkapile või mõnda teise sobivasse
kohta kinnitada.
11. veebruaril toimus Tallinnas
üle-eestiline õpilasfirmade laat, kus
esmakordselt osalesid ka Väike-Maarja
valla õpilased. Meie õpilasfirmad olid
seal esindatud oma messiboksidega,
mille kujundamiseks ja kokkupanemiseks käidi eelnevalt inspiratsiooni otsimas ja teadmisi saamas disainifirmas
Velvet. Õppekäik tasus ära. Amelie ja
Memoti müügipinnad olid kindlalt laada läbimõelduimate seas: tooted hästi
eksponeeritud, kogu vajalik info kerges-

ti leitav ning boks ja müüjad omavahel
kenasti kooskõlas. Väsitavast laadapäevast kokkuvõtteid tehes olid neiud
rõõmsad uute kogemuste üle ning jäid
läbimüügiga rahule.
Lisaks tegutsevatele õpilasfirmadele sai peadpööritavast laadamelust
Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskustes osa bussitäis Simuna, Kiltsi
ja Väike-Maarja koolide õpilasi, kes
peavad plaani tuleval õppeaastal oma
firmadega algust teha. Neil oli hea võimalus uurida, mida põnevat juba tehakse, võrrelda hindu ning panna kõrva
taha, mida üle võtta ja mida paremini
teha. Laadal pakutust paelus noori
enim söögikraam: ebatavaliste maitsetega popkorn, bubble tea, müsli jpm. Laia
valikuga paistsid silma hügieeni- ja
kosmeetikatooted (seebid, vannipommid, keha- ja huulekoorijad), ägeda di-

sainiga valgustid, kellad, lauamängud.
Veidi üllatas innovaatiliste lahenduste
vähesus. Põhjalik ülevaade Eesti suurimast õpilasfirmade laadast ja välja
antud auhindadest on leitav korraldaja
Junior Achievement Eesti FB- ja kodulehelt.
Õpilaste arvamustest jäi aga kõlama
ka väike mure, et ei teata, kuidas oma
firma alustamiseks kokku saada hästitoimiv meeskond ning kuidas oma aega
niimoodi planeerida, et seda kõige
jaoks jätkuks. Samuti tahetakse juurde
õppida oskusi toote disainimiseks ja
edukaks müügiks. Kõige sellega ongi
plaanis tegeleda õpitubades. Alustame
juba 1. märtsil aja planeerimisega koolitaja Marek Mekki juhendamisel. Aprillikuus annab näitleja Tiina Mälberg
näpunäiteid avaliku esinemise hirmust
üle saamiseks. Septembris, enne uute

õpilasfirmade loomist, ootab aga ees
Kaido Pajumaa meeskonnatöökoolitus.
Lisaks õpilastele tegelevad õpilasfirmadega ka juhendajad-õpetajad ning
ettevõtjatest mentorid. Et meie noortel
tekiks võimalikult lai koostöövõrgustik
kohalike ettevõtjate ja vabaühenduste
aktiivsete liikmetega, soovime neidki
oma tegevustesse kaasata. Kutsume
kõiki huvilisi osalema algavates õpitubades. Lisaks vajalikele teadmistele
saate seal noortele oma kogemusi jagada ja vajalikke tutvusi sõlmida.
Kadri Kopso
Projekti „Pandivere ettevõtlikud noored“
partnerid on mittetulundusühing Kotli Maja,
mittetulundusühing Võivere Tuuleveski ja Väike-Maarja Vallavalitsus. Tegevusi rahastatakse EL Leader-programmist.

Pandivere Ettevõtlikud Noored kutsuvad
1. märtsil kell 11.00 – 15.30
Ebavere tervisespordikeskusesse.
Õpime koos

KUIDAS OLLA OMA AJA PEREMEES
Koolitaja Marek Mekk, Sebra Koolitus MTÜ
Ootame lisaks õpilastele ka õpetajaid, ettevõtjaid ja vabaühenduste liikmeid.
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.
ÕF Amelie: Cristijanne Manninen,
Gerttu Kuntro ja Liisa Siirak.

ÕF Memoti: Tiiu Laidsalu ja Mona Seppern,
pildilt puudub Merili Orman. Foto: 2 x Kadri Kopso

Kiri lapsevanemale: Kasvatame lapsi koos
Vanemal lasub lapse kasvatamisel tohutu vastutus.
Lapsevanemal on õigused ja kohustused, mida täita, kuid see ei tähenda sugugi, et igaüks peab oma
last ise kasvatama ja oma muredega üksi hakkama
saama.
Oma töös noorsoopolitseinikuna puutun kokku väga erinevate inimestega. Meil kõigil on oma
maailmapilt ja väärtushinnangud, lastel on need
alles välja kujunemas. On oluline kokku leppida,
milline on meie ühine missioon, et tagada laste hea
ja turvaline areng ning milliseid väärtusi me lastele
edasi anname. Need väärtused peavad väljenduma
meie endi käitumises, tegevuses ja hoiakutes. Minu
jaoks on kõige olulisem väärtus koostöö – eelkõige
koostöö koduga.
Politsei võib lastele rääkida, mis on õige ja mis

vale, kuid väga oluline on eeskujude olemasolu kodus. Ennetustegevuses räägime palju sõltuvusainete
kahjulikkusest. Lapsed küll kuulavad, kuid see teadmine ja uskumus kõigini ei jõua, sest nende peres
suitsetatakse ja tarvitatakse alkoholi. „Kuidas saab
suitsetamine kahjulik olla, kui minu isa tõmbab paki
suitsu päevas?“ „Miks on alkoholi liigtarvitamine
paha, kui meil kodus joovad vanemad igal nädalavahetusel?“ „Miks ma ei või koolikaaslast lüüa, kui meil
kodus lüüakse?“ „Miks ma ei või vahetunnis suitsetamas käia, kui ma kodus võin suitsu teha?“
Hea lapsevanem. Mõistame koos alaealiste sõltuvusainete tarvitamise hukka. Ära anna oma lapsele tubakatooteid või alkoholi. Ära luba võõral neid
lapsele osta. Austame iseennast ja teisi meie ümber.
Oleme üksteise suhtes hoolivad ja abivalmis. Näita-

me lastele, et liikluses on turvalisem osaleda, kui me
ise liikluseeskirju täidame. Pimedal ajal kinnitame
jope külge helkuri ning kanname seda uhkusega.
Motiveerime last kooliga koostööd tegema, suhtleme aktiivselt õpetajatega ning otsime lahendusi,
mitte süüdlasti. Õpetame lapsele elementaarset
viisakust, eneseväljendust ja argumenteerimisoskust. Õpetame neid konflikte lahendama hea sõna,
mitte vägivallaga. Last ei tasu politseiga ähvardada.
Politsei töö on turvatunde loomine ning abi osutamine. Noorsoopolitseinik ei ole karistaja, vaid pigem
abistaja ja suunaja.
Riina Kaur
Noorsoopolitseinik

Tee- ja ravimtaimeteemaline tervisepäev oli põnev,
huvitav ja hariv
Sügisel Väike-Maarja gümnaasiumis
startinud tervisevahetunnid viisid jaanuaris tee- ja ravimtaime maailma. Kes
pärast jõuluvaheaega kooliraamatukogus käisid, märkasid, kuidas näituse
„Tee- ja ravimtaimed“ raamatute juurde
lisandus päev-päevalt aina uusi purgikesi taimedega. Eesmärgiks oli õpilastele tutvustada looduses leiduvaid ja
aedades kasvatatavaid taimi, millest
saab valmistada teed, kas siis ravi eesmärgil või lihtsalt nautimiseks.
Paras ports taimi õpetajate kaasabil
kokku saadud, kuulutasime välja võistluse „Tunne ravimtaimi“. Võistluspäeva
eelõhtul sai esimese korruse fuajees
laudadele sätitud 36 taimepurgikest,
mille sisu tuli vaadeldes-nuusutades
kindlaks teha.
Kasutades Oskar Lutsu „Kevade“
sõnastust, saan öelda: „Kui mina hommikul koolimajja jõudsin, oli võistlus
juba alanud.“ 6. veebruari hommikul
käis kooli fuajees laudade ümber kõva
nuusutamisnohin ning arutelusumin.
Äraarvamisel oli abiks nimekiri taimedest, aga kasutati ka moodsaid vahendeid – nutitelefone, et võrrelda taime-

pilte purgikese sisuga.
Üks lahendaja rääkis, et
tema helistas vanaemale ja palus kirjeldada,
milline mingi taim välja
peab nägema või kuidas
lõhnama.
Kui suurem sagin
lõunaks läbi, sai ka
mõnda teed maitsta.
Milliseid nägusid küll
näha võis! Eriti kui prooviti kasekäsna-,
angervaksa- või vorstirohuteed. Seevastu suhkrulehetee sai aina kiidusõnu
ja seda sooviti ikka veel ja veel.
Võistlus koosnes kahest osast: taimede tundmine ning näituse „Tee- ja
ravimtaimed“ raamatutest küsimustele vastuste leidmine. Kirja tuli panna
näiteks „armutee“ koostis või selgitada,
miks aaskannikest kutsutakse ka Shakespeare`i armulilleks. Siginat-saginat
ning tunglemist näituseriiuli ees jagus
kogu koolipäevaks. Raamatukogugi
oli avatud tavalisest kauem, sest võidusoov oli paaril klassil suur ja enne
õige vastuse leidmist ei saanud ju koju
minna. Tublidus vääris ka vaeva!

Foto: Helina Lükk
Info leidmise nipid olid paremini
omandatud 8. ja 10. klassil, parimad
taimetundjad olid õpetaja Relika Maripuu, meeskondlikult 11. klass ja häbisse ei jäänud ka õpetajate võistkond.
Ürituse kordaminekule aitasid kaasa kooliõde Reelika Veelma ja huvijuht
Helina Lükk. Aitäh teile!
Põnev, huvitav ja hariv – nii arvasid
mitmed üritusel osalejad.
Tee- ja ravimtaimede näitust saab
gümnaasiumi peamaja raamatukogus
uudistada veebruari lõpuni.
Karin Kiik
Väike-Maarja gümnaasiumi kooliraamatukogu juhataja

Kunstinäitus gümnaasiumi
algklasside majas kutsub
vaatama
20. veebruarist kuni 10. märtsini on Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside majas avatud õpilaste talvine kunstinäitus.
Näitust saab külastada koolimaja lahtiolekuaegadel, tööpäeviti kell 7.00-17.00.
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Kas heaks kodanikuks sünnitakse
või kasvatakse?
Kodanikuuhkusest kantud kodanikupäeva sündmused novembris ja detsembris on Väike-Maarja gümnaasiumis populaarsed ja alati rohke osalusega. Traditsiooniliselt vaatame just
riigi sünnipäevakuul neile sündmustele
tagasi ja autasustame kodanikupäeva
viktoriinil ning koolisisesel omaloomingukonkursil silma paistnud õpilasi.
Üleriigilisel kodanikupäeva veebipõhisel viktoriinil (21.11.–02.12.)
panid end proovile 167 õpilast 5.-12.
klassist. Kooli parimad näitasid häid
teadmisi ka maakondlikus arvestuses.
5.-6. klasside kategoorias sai esimese
koha Nele-Liis Kallak, kellele kuulus ka
maakondlik I koht. Teist kohta jagasid
Kuldar Kuusemäe ja Liisi Prits (maakondlik IV koht) ja kolmanda koha sai
Kristi Arumäe (maakondlik V koht). 7.9. klasside arvestuses oli esimene EgeLy Petermann (ka maakondlik I koht), II
kohta jagasid Marleen Marjapuu ja Keneli Pohlak (maakondlik IV koht) ning
III koha sai Kaisa Kangur (maakondlik
VII koht). 10.-12. klasside arvestuses
kuulus esikoht Mona Seppernile (maakondlik V koht), II koha sai Liisa Siirak
(maakondlik VII koht) ja III koha Ranno
Rajaste (maakondlik IX koht).
Kodanikupäevale pühendatud luuletuste ja esseede kirjutamisvõistlusel
28. novembril osales rekordiliselt 35
kirjutajat. Valida oli 11 teema vahel:
„Tulevik on meie kätes“, „Kodanikuks
olemise rõõm“, „Kodaniku süda valutab“, „Kodanik, vaata peeglisse!“, „Minu
riik, minu inimesed“, „Kodanikult kodanikule“, „Mu armas Eesti riik“, „Sinine,
must ja valge“, „Eesti riik ei ole väike,
sest tema kodanikud on suured (Lennart Meri)“, „Hea kodanik – kas temaks
sünnitakse või kasvatakse?“, „Mina olen
hea kodanik, sest…“.
Parima luuletaja tiitliga pärjati nooremas vanuserühmas Liisi Prits (5.B)
ning vanemas vanuserühmas Sirli
Treffner (9. kl). Parimaiks esseistideks
tunnistati 5.-8. klasside arvestuses
Eliis Mätas (8. kl) ning 9.-12. klasside
arvestuses Krete Hurt (10. kl) ja Ranno
Rajaste (12. kl).
Omaloomingukonkursi rekordiline
osalejate arv ning õpilaste emotsio-

naalne ja lennukas eneseväljendus
nõudsid ka žüriilt loomingulist eripreemiate jagamist. Nii pälvisid Jakobsoni
preemia Aare Zilinski (12. kl), patrioodi
preemia Indrek Niinemets (9. kl), hea
kodaniku preemia Raine Hiiemäe (6.
kl), sirguja preemia Robin Haus (7.B),
vemmalvärsi preemia Karli-Joosep
Matrov (8. kl), isikliku ja ühiskondliku
kogemuse kunstilise sidumise preemia
Kirke Tobreluts (10. kl), märkava kodaniku preemia Kristel Kortin (9. kl), äärmuslike kujundite preemia Geidy Kudi
(9. kl), lugemiselamuse preemia Birgit
Veermets (7.A), kõnetaja preemia Cristijanne Manninen (11. kl), üllataja preemia Reno Kiisküla (7.B), järjepidevuse
preemia Diana Hamidzanova (7.B).
Ranno Rajaste 12. klassist ja Keneli
Pohlak 9. klassist osalesid esseedega
ka 2016. aasta kodanikupäeva konkursil
„Eesti Vabariigi 100. sünnipäev – kas
olen külaline või sünnipäevalaps?“,
mille läbiviijaks olid Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni
ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
Kodanikupäevale pühendatud sündmusi veab Väike-Maarja gümnaasiumis
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kristi Põdra, kes ütleb tänusõnad ka
abistanud kolleegidele – Helina Lükile, Riina Põldmaale, Heili Nõgenele,
Merle Kiigemaale, Merike Kuhhile, Edgar Tammusele. Sedalaadne konkurss
toimus teist aastat ning õpetaja Kristit
rõõmustab lisaks osalejate arvule, et
meil on õpilasi, kes olid juba sügisest
saati ootel ning käisid uurimas, kas
konkurss ikka tuleb. Võimalus valida
oma mõtete essee- või luulevormis väljendamise vahel annab loomevabadust
ning õpetaja Kristi näeb, kuidas noored
on muutunud järjest julgemaks. Kohati
võib väljendusvabadus olla pisut hirmutavgi, sest paberile pandud mõtted
ei pruugi alati olla helged, vaid nendes
võib tajuda süngeid värve. Samas – kuidas muidu me teakski noorte hoiakuid
ning seda, kuidas nemad ühiskonda
näevad. „Lapsed valutavad südant
ühiskonnaprobleemide pärast nagu
meiegi,“ ütleb ta.
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Heade uudiste aeg Väike-Maarjas
Väike-Maarja gümnaasiumile rõõmu toovate uudiste kanal vallandus jaanuari lõpul.
Meie 5. klassi õpilane
Aivar Ellam saavutas TV
10 Olümpiastarti vabariiklikul etapil kõrgushüppes
II ja tõkkejooksus III koha.
Aivari treener on õpetaja
Tauno Tihti.
Meie 9. klass esindas
Väike-Maarja gümnaasiumit Koolitantsu Ida- ja
Lääne-Virumaa
voorus.
Tublidele noortele omistati eripreemia koreograafia
ja särava esituse eest. Juhendajaks oli õpetaja Geidi Kruusmann.
Mait Suursaar (10. kl)
saavutas Eesti Klubide
Karikavõistlustel
kergejõustikus III koha ning isikliku rekordi 200 m jooksus.
Maidu treener on õpetaja
Tauno Tihti.
Jaanuari lõpul algasid
olümpiaadide maakondlikud voorud. 12. klassi
õpilane Ranno Rajaste sai
inglise keele olümpiaadil 12. kl arvestuses III-IV
koha. Ranno õpetaja on

9. klass Koolitantsu Ida- ja Lääne-Virumaa voorus. Foto: Geidi Kruusmann
nart. Esikümnesse
mahtusid veel õpetaja Ivi Vainjärve
õpilane Eliis Mätas
(8. kl) bioloogia
olümpiaadil ja õpetaja Larissa Käbini
õpilane Keneli Pohlak (9. kl) matemaatikas.
4. klassi noormees Markus Jeruslanov
pälvis

kandidaadi seast ja seitsme nominendi
hulka jõudis ka Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse huvijuht Helina
Lükk.
2. veebruaril saavutas meie kooli I võistkond (9. klassist), koosseisus
Keneli Pohlak, Karin Klauks ja Lehar
Madis Metsallik, Teaduslahingus maakonnas esimese koha ning jätkab lahingut vabariiklikel võistlustel. Meie teine
võistkond (8. klassist), kuhu kuulusid
Kaisa Kangur, Eliis Mätas ja Richard
Veelaid, saavutas IV koha, mis on sa-

Põimik omaloomingukonkursi tänavustest
mõttekildudest
Hei, sina, jah, sina, kodanik!
Hakka juba ükskord mõtlema!
Terve maailm ei keerle sinu ümber!
(Cristijanne Manninen, 11. kl)
Meie, kodanikud, saame muuta tuleviku paremaks,
muuta neid suuri probleeme väiksemaks.
Olgu siis teemaks raha või muu,
kõik koos korda seame me midagi suurt.
(Sirli Treffner, 9. kl)
Meil metsad on paksud
ja põllud on suured.
Meil elavad karud,
ning lendavad kured.
(Liisi Prits, 5.B)
Eesti tulevik on helge,
kus taevas on selge.
Muld on meil ilus must,
nagu süsi just.
Taevas on meil puhas valge,
nagu Lumivalge.
Jõed, järved ilusad sinised,
nagu mustikad.
(Robin Haus, 7.B)
Eesti lipp on kõige kaunim,
arvan julgelt ma,
sest Eesti minu kodumaa
ning seda armastan.
(Birgit Veermets, 7.A)
Nüüd viimaks sulle ütlen ma,
Eesti riigi eest hoolitse sa.

Hoia tarkust ja riiki peas,
Elad sina riigis heas!
(Diana Hamidžanova, 7.B)
Eesti loodus ja elu on ilus ja kui inimene oskab
vaadata, siis leiab ta kõikidest asjadest üles ka meie 3
rahvusvärvi – sinise, musta ja valge.
(Eliis Mätas, 8. kl)
Eestlane on ühtehoidev rahvas, me armastame oma
maad ja kultuuri. Kahjuks oleme läbi ajaloo õppinud
ära äärmiselt kahjuliku omaduse: ükskõiksuse. Orjapõlves aitas see meid läbi rasketest aegadest, sest liigse
mõtlemisega oleksime toonud endile ainult halba
kaela. Kahjuks ei kandu see üle aga tänapäeva, kus me
juhime ise oma elu. Just see ükskõiksus ja valede uskumine on saanud meile saatuslikuks. Kui me ei alusta
oma heaolu eest võitlemist, jääbki meie siniste silmade
tõttu valge laev muserdusse.
(Ranno Rajaste, 12. kl)
Sõpradega koos olles suheldakse juba praegu Messengeri gruppides. Saab ju trükkida palju kiiremini ja ei pea
muutma oma nägu emotsioonide väljendamiseks, kui
saab kasutada emotikone. „Ükskõikne“ – ma ütlen.
Tulge kahe jalaga maapeale ja tundke seda maad
ja ilma kogu selle ilus ja võlus. Tundke päris tundeid ja
öelge usutavaid sõnu, kõndige rohelistel muruplatsidel
ja jätke oma nutitelefonid mõneks ajaks koju. „Asi on
seda väärt“ – ma ütlen.
(Krete Hurt, 10. kl)
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Pildil meie võidukas Teaduslahingu võistkond –
Karin Klauks, Lehar Madis Metsallik, Keneli Pohlak.
Foto: Tauno Ojasaar
maakondlikul 4.-6.
klasside etluskonAivar Ellam (vasakul) TV 10 Olümpiastarti pjedestaalil.
kursil eripreemia.
Foto: Marko Mumm, Eesti Kergejõustikuliit
Markuse juhendaja
oli õpetaja Helve Noorlind.
Tuuli Saksa. Samuti saavutas Ranno
Haridus- ja teadusminister Mailis
Rajaste IV koha eesti keele olümpiaaReps tunnustas 1. veebruaril tseredil.
moonial noortevaldkonna silmapaist8. klassi õpilastest saavutas Richard
vamaid tegijaid. Üleriikliku konkursi
Veelaid matemaatika olümpiaadil V-VI
aasta noorsootöötaja 2016 nominenkoha ja Ege-Ly Petermann VII koha.
did valiti välja üle Eesti seitsmekümne
Nende juhendaja on õpetaja Heli Rei-

muti märkimisväärne tulemus. Suunas,
juhendas ja toetas õpetaja Tauno Ojasaar.
Eduelamus puudutab meid vaid
pingutamisel.
Hoidkem heade uudiste kanalid lahti!
Marje Eelmaa
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse direktor

ETV 10 Olümpiastarti jätkus teise etapiga
Eesti Kergejõustikuliidu ja Eesti Rahvusringhäälingu võistlussari TV 10
Olümpiastarti jätkus 28. jaanuaril II
etapiga Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis.
Võistlusaladeks olid seekord 60 m
tõkkejooks ja kõrgushüpe, poistel lisaks
teivashüpe, tüdrukutel kaugushüpe.
Simuna-Kiltsi-Võsu võistkond esines koosseisus: Remo Ojaste, Siim
Meidla, Urmeko Andres Aal, Willliam
Lepik, Helari Vill, Janely Miadzielec, Siret Aleksa, Cameron Kalda, Renita Priks
ja Katre Linnas, kehalise kasvatuse

õpetajad Anna-Liisa Sammel Simunas,
Helis Manninen Kiltsis ja Anne Reinhold Võsul.
Kahe etapi kokkuvõttes on II grupis
võistlev Simuna-Kiltsi-Võsu koolide ühisvõistkond 8198 punktiga 12 kooli seas neljandal kohal.
Väike-Maarja gümnaasiumi võistkonnas tegid kaasa Oliver Tein, Erik
Reinart, Aivar Ellam, Laura Kõiv ja Kati-Ly Randviir, kehalise kasvatuse õpetaja Tauno Tihti.
Eriti hästi esines teisel etapil Aivar
Ellam, kes tuli poiste noorema vanuse-

rühma kõrgushüppes tulemusega 1,46
teisele kohale. 60 m tõkkejooksus saavutas Aivar tulemusega 10,09 kolmanda koha, eeljookusus oli ta aga ajaga
9,86 koguni kõige kiirem.
I grupis võistlev gümnaasiumi võistkond on kahe etapi kokkuvõttes 25 kooli seas 7927 punktiga 12. kohal
Võistlussarja III etapp toimub 1. aprillil Võru spordikeskuses.
Ilve Tobreluts
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Kiltsi ja Vaimastvere
uussisserändajatest õpilased
harjutasid koosõppimist
Küünlakuu esimesel nädalal toimus
Kiltsi põhikoolis huvitav kohtumine.
Kokku said Vaimastvere ja Kiltsi kooli
uussisserändajatest õpilased. Kohtumise eesmärgiks oli ühiselt eesti keelt
ja kultuuri õppida – koos on ju kergem
ja toredam!

Leemetsal eelnevalt vineerist välja lõigatud, ootasid lihvimist, värvimist ja
kokku liimimist. Pusimist oli palju, aga
õied said kaunilt taevakarva sinised!
Pärast lõunasööki kuulutati välja
„Maailmamängu“ võitjad ja oligi aeg
külalistel koduteele asuda. Kuna äsja

Foto: Merje Leemets
Esmalt rääkisid lapsed üksteisele
iseendast ja tutvustasid kooli. Seejärel
asuti õpetaja Siret Stoltseni juhendamisel arvutite taga eesti keele sõnu ja
väljendeid õppima. Tunni eesmärgiks
oli laste sõnavara laiendamine ja kinnistamine Eesti ilmastiku ja igapäeva
rutiintegevuste vallas.
Pärast interaktiivset keeleõpet ootas
õpetaja Agnes Leemets noori juba uue
väljakutsega. Algamas oli „Maailmamäng“. Õpilased jagati meeskondadeks
ning võistlus võis alata! Küsimused
olid erinevate riikide kohta, kust lapsed
pärinesid. Näiteks tuli teiste seast ära
tunda Eesti president, Ukraina grivna ja
Gruusia lipp. Samuti kokku panna Eesti
kontuurkaardist pusle ja tähestik. Mäng
oli väga emotsionaalne ja hoogne. Lapsed olid täis indu ja pealehakkamist.
Kunstiõpetuse klassis ootas ülesanne, mis nõudis käelist vilumust – Eesti
rahvuslille meisterdamine. Lille detailid, mis olid puutööõpetajal Egon

lõppenud tegus hommikupoolik pakkus rõõmu nii lastele kui õpetajatele,
lepiti kokku uus kohtumine. Seekord
siis Vaimastveres.
Külaliste lahkudes arvasid Kiltsi
kooli uussisserändajatest õpilased, et
selliseid koosõppimise tunde tahaks
kohe iga päev.
Dorina: „Alguses kartsin väga, sest ei
oska veel nii hästi eesti keelt, kuid hirm
kadus ruttu, kui nägin, et me kõik alles
õpime!“
Danjel: „Mulle meeldis kõige rohkem oma kooli tutvustamiseks video
tegemine“.
Saba: „Maailmamäng oli kõige põnevam, sain rohkem teistest riikidest
teada“.
Konstantin: „Mulle meeldis ka mängimine“.
Valentin: „Mulle kõik meeldis“.
Agnes Leemets
Kiltsi kooli õpetaja
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Simuna kooli järjejutt IV osa
… kuhu me siis eelmine kord jäimegi?
Ah jaa! Jõulud olid. Tänaseks päevaks
on kooliaasta selgroog murtud ja vähemalt pool tarkust peaks olema laste
peadesse tallele pandud. Päev on juba
mitme kukesammukese võrra pikem. Tihased sidistavad ja pajuokstel on tibud
juba kevadeootuses ninakesed välja
pistnud. Oodatud suusalumi on millegipärast ikka veel taevas. Päike näitab
end nii harva, et paneb muretsema –
kas temaga ikka kõik korras on? Äkki on
koledasse gripiviirusesse nakatunud?
Ilmad on just sellised nagu oleksid neli
aastaaega omavahel lõimunud. Sestap valitsebki niiske, jahe ja sombune
ilm. Jaanuari lõpp oli lisaks libedusele
ka väga udune. Millest udu alguse sai,
saate teada, kui alljärgneva kirjatüki
hoolikalt läbi loete.
19. jaanuaril külastas Simuna rahvamaja kloun Ummi. Meie lapsed ei
lasknud end mitu korda paluda ning
üksmeelselt siirduti klounaadi vaatama. Väga vahva oli!
21. jaanuaril osalesid maakondlikul
keemiaolümpiaadil Hanna ja Gaidre.
Tüdrukute juhendaja oli õpetaja Aili.
20. jaanuaril tutvustas Katrin Jaanimägi 8. ja 9. klassile läbi Töötukassa Töötoa töömaailma ja karjäärivõimalusi.
Alates 23. jaanuarist on Kiisude
rühmas rohkesti elevust, sest praktikant Egle proovib kätt õpetajaametis.
25. jaanuaril toimunud TV 10 Olümpiastarti Lääne-Virumaa II etapil saavutas 60 m tõkkejooksus Katre I koha ja
Renita IV koha; kõrgushüppes Reinta I
koha ja Katre II koha. Tüdrukuid juhendab ja käib kaasa elamas õpetaja Anna-Liisa Sammel.
24. jaanuaril külastasid Simuna
kooli ja Väike-Maarja gümnaasiumi
õpilased disainibürood “Velvet”. Noored osalevad programmis Pandivere
Ettevõtlikud Noored. Tagasi tuldi hulga
huvitavate mõtetega ja tugeva tahtmisega tegutseda.
27. jaanuaril tegi õpetaja Aili jälle
põnevaid keemiakatseid. Lasteaias ja
algklassides sai vaadata vahvaid seebimulle, mis kätte võttes hoopis tolmuks

Väike-Maarja gümnaasiumi suusatajad
on edukad suusarajal
Mitmed Väike-Maarja gümnaasiumi
õpilased on edukalt esinenud erinevatel suusavõistlustel. Noorte tähtsaim mõõduvõtmine käib Swedbanki
ja Hawaii Expressi noorte suusasarjas.
Sari koosneb kuuest etapist, tänaseks
on läbitud neist neli. Esimene etapp
toimus juba detsembris Alutagusel,
jaanuaris sõideti Jõulumäel ja Valgehobusemäel ning hetkel viimane neljas mõõduvõtmine toimus veebruaris
Haanjas. Kolm esimest etappi läbiti
eraldistardist vabatehnikas, viimane
ühisstardist klassikas.
Edukaim on 5. klassi õpilane, Ebavere suusaklubi esindav Getrin Raudsepp, kes hoiab peale neljandat etappi
sarja kokkuvõttes teist kohta. Getrin
saavutas esimesel ja teisel etapil N12
vanuseklassis 2. koha, kolmandal etapil
Valgehobusemäel õnnestus saavutada
esimene võit selles sarjas ning klassikadistantsil Haanjas tuli tihedas konkurentsis leppida neljanda kohaga.
Tamsalu AO suusaklubi esindav
Maria Liis Alt, kes õpib samuti Väike-Maarja gümnaasiumi 5. klassis,
alustas hooaega N12 vanuseklassis
10. ja 9. kohaga, kolmandal etapil sõitis välja hooaja parima, kuuenda koha
ning Haanjas saavutas 8. koha.
Võru suusaklubi esindavad meie
kooli 3. klassi õpilased Karolina ja Angelina Alt. Karolina saavutas N11 vanuseklassis Alutagusel 16., Angelina 32.
koha. Jõulumäel oli Karolina 22. ning
Angelina 40., kolmandal etapil Karolina

23., Angelina 33. Haanjas klassikadistantsil sõitis Karolina välja oma parima
tulemuse selles sarjas, olles N11 vanuseklassis tublil 11. kohal, Angelina 36.
N18 vanuseklassis võistleb Väike-Maarja gümnaasiumi 10. klassi õpilane Jete Hendrika Lood, kes esindab
Tamsalu AO suusaklubi. Jete Hendrika
sõitis oma parima tulemuse välja Valgehobusemäel, olles 15., Haanjas ja
Jõulumäel 17. ning esimesel etapil saavutas 19. koha.
Lisaks vabariiklikule sarjale osaletakse aktiivselt ka Ambla suusasarjas.
See koosneb neljast etapist, millest tänaseks on läbitud kaks. Esimesel etapil
sõideti eraldistardist uisku. 7-10aastased tüdrukud: Jane Sumre (Tamsalu
AO SUKL) 10. koht, Eva-Angelica Kaldaru (Ebavere SUKL) 11. koht, Marit
Võhma (Tamsalu AO SUKL) 12. koht.
11-13aastased tüdrukud: Getrin Raudsepp (Ebavere SUKL) 1. koht, Maria Liis
Alt (Tamsalu AO SUKL) 3. koht ja Nele
Sumre (Tamsalu AO SUKL) 5. koht. Teisel etapil olid kavas vabatehnika ühisstardid. 7.-10a tüdrukud: Jane Sumre
9. koht, Eva-Angelica Kaldaru 11. koht.
11-13a tüdrukud: Getrin Raudsepp 1.
koht, Nele Sumre 4. koht. 14-16aastased tüdrukud: Jete Hendrika Lood
(Tamsalu AO SUKL) 3. koht.
Ebavere suusaklubi treener on Maris Kaarjärv, Tamsalu AO treenerid Kaili
Ots ja Evelyn Himma. Võru suusaklubi
all sõitvaid Angelinat ja Karolinat treenivad Allan Alt ja Võru suusaklubi tree-

Getrin Raudsepp Haanjas.
Foto: Geidi Kruusmann
ner Asko Saarepuu.
Ees on ootamas veel mitmed suusavõistlused. Soovime oma suusatajatele
palju lund ja libedat suuska.
Geidi Kruusmann
Väike-Maarja gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetaja
***
Suusatamises on häid tulemusi saavutanud ka Ebavere suusaklubis Maris
Kaarjärve juhendamisel treeniv Kiltsi
kooli õpilane Eliise Kivistu.
Swedbanki ja Hawaii Expressi suusasarjas saavutas Eliise Kivistu noorte N12 vanuseklassis I etapil 6. koha,
II etapil 8. koha, III etapil 9. koha ja IV
etapil 6. koha.
Amblala SK suusatamise seeriasõidus tuli Eliise tüdrukute 11-13 vanuseklassis nii I kui II etapil 2. kohale.

muutusid. Staadionil aga tehti udu ja
päris kõva pauku. Sellepärast oligi vahepeal ilm hirmus udune, sest udu sai
lihtsalt kole palju. Tuult ei olnud ja nii
ulatuski udune ilm peaaegu Kunda lin-

nusa giidi Riho värvikate lugude saatel.
Pärast vaadati uut lavastust “Väike
prints”. Südamlik lugu oli. Hiljem jalutati linnas ja kihutati “porgandiga”
tagasi koju.

Rõõmu teha on väga tore! Foto: Siiri Kanarbik
4. veebruaril toimunud maakondna servani välja (paari eelmist lauset
likul bioloogiaolümpiaadil saavutasid
lugedes ära unusta, et sul on paremal
meie kooli õpilased õp Elle juhendapool külje sees, alumise roidekaare all
misel järgmised tublid kohad: Karel 6.
väikene naljasoon).
kl – 4. koht; Jonete 7. kl – 8. koht; Kailiki
31. jaanuaril osalesid meie õpila9. kl – 17. koht.
sed Renita, Katre ja Helari Lääne-Viru6. veebruaril oli erakordne päev. 8.
maa U-14 vanuseklassi talvistel kergeklass ja nende klassijuhataja Siiri kinjõustiku meistrivõistlustel.
kisid Tibukeste rühma lastele mängukÕpetajad astusid sama päeva õhtulotsid. Raha saadi jõulude ajal kohviku
poolikul digimaailma avaratest ustest
pidamisest. Üheskoos otsustati, et väisisse. Nimelt algas HITSa poolt pakukesed sõbrad vajavad arendavaid mäntud digikoolitus „Õpetaja loob ja jaguasju. Rõõmu teha on väga tore.
gab“. Koolitust viib läbi Tuuli Koitjärv
8. veebruaril tuli meile külla Tooja koolitusest võtab osa kogu Simuna
mas Prantsibel, kaasas suur spordikott
kooli õpetajaskond.
eksootilise sisuga. Lapsed said näha ja
1. veebruaril käis külas kirjanik Aidi
katsuda madusid ja kuulda huvitavaid
Vallik koos abikaasaga. Põnev on ikka
fakte ja juhtumeid madude kohta.
oma silmaga näha päris kirjanikke ja
Ajalehe järgmises numbris saate
kunstnikke ja kuulda, mida nad oma
lugeda sellest, kuidas 9. klass ERMI ja
tööst ja elust räägivad. Tuleb välja, et
Kilplalat külastas.
nemadki on lihtsalt inimesed, nagu me
Kuidas sõbrapäeva tähistati ja kes
kõik. Mitte ainult salapärased ja müstiteab mis veel juhtuma hakkab….
lised nimed raamatukaantel.
2. veebruaril ehk küünlapäeval sai
Simuna kooli direktor
8. klass ringi tiirutada Tallinnas NukuKaja Põldmaa
teatri lavatagustes ruumides. Ikka mõ-
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Huvitegevusvõimalusi vallas 2016/2017
Väike-Maarja seltsimajas
Ringi nimi/tegevus

Aeg

Juhendaja

Kontakt

Tantsurühm Kuremarjad

K 13.00

Ilme Sein

326 1837, 5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee

Härmalõnga naisansambel

T 12.00

Valve Libene

Tel 326 1837, 5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee

Näitering

K 18.30

Erik Ruus

326 1837, 5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee

Kunstiring täiskasvanutele
(gümnaasiumis)

T 18.00

Maie Lepik

326 1837, 5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee

Kunstiring õpilastele
(gümnaasiumis)

N 18.00

Maie Lepik

326 1837, 5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee

Anneli Kalamäe

5196 2668

Epp Kaljos

5563 8128
epp.kaljos@mail.ee

Tantsutrupp Maarjake (spordihoones)

E, K 18.00-19.00

Tantsustuudio Alima
idamaise tantsu ring täiskasvanutele

N 17.30

Kiltsi laulu- ja tantsuring

Kord nädalas kokkuleppel Merike Hövelson

Klubi Härmalõng
MTÜ Väike-Maarja Pasunakoor

N 19.00

326 1837, 5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee

Anne-Liis Talu

326 1837, 5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee

Vallo Taar

503 1910

Simuna rahvamajas
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Väike-Maarja gümnaasiumis
Ringi nimi/tegevus

Aeg

Juhendaja

1.-2. klassi rahvatants

K 5. tund

Egne Liivalaid

3.-4. klassi rahvatants

R 5. tund

Egne Liivalaid

5.-6. klassi rahvatants

N 7. tund

Egne Liivalaid

7.-8. klassi rahvatants

K 7. tund

Egne Liivalaid

C-sega rahvatantsurühm

K 16.30-18.00

Egne Liivalaid

Arvutiring (1.-4. klass)

T 6.-7. tund

Ele-Riin Vend

Lauamängud (1.-4. klass)

K 14.00-15.30

Helve Noorlind

Mudilaskoor (1.-4. klass)

reedel 5.-6. tund

Kaia Klaan

Ansambel ja solistid

kokkuleppel 1.-4. klass

Kaia Klaan

Kergejõustik, alates 2. klassist

T, N 16.00-17.30
R 14.00-15.30

Tauno Tihti
536 6323

Laskmine

E 16.00 ja 18.30
õppekeskuse lasketiirus

Jaanus Raidlo
527 3846

Robootika

K 15.00-17.00

Liina Kungla

Õpioskused

R 6. tund

Edgar Tammus

Lauluring

T 16.00

Ly Ipsberg

Meisterdamine

K 7. tund

Eda Erras

Loodusring

K 7.-8. tund

Ivi Vainjärv

Aeg

Juhendaja

Kontakt

Ringtreening

R 7. tund

Geiti Kruusmann

Laulusolistid (koolieelikud ja põhikooli õpilased)

E 11.00
T 15.00

Angela Raik

5560 1915
angela.raik@mail.ee

Tantsuselts Tarapita
B-segarahvatantsurühm

E 19.00 võimlas

Egne Liivalaid
5648 7949

Naisrahvatantsurühm Simone

E 19.00

Auli Kadastik

5558 3566
aulikadastik@gmail.com

MTÜ Maarjakelluke
naisrahvatantsurühm

T, N 19.00 võimlas

Aino Lukman
522 9124

Laste lauluansambel (noorem aste)

E 13.45

Angela Raik

5560 1915
angela.raik@mail.ee

Simuna Kapell

T 18.00

Eve Sarnet

501 1327

Ringi nimi/tegevus

Aeg

Juhendaja

Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi näitering Vesi Peale

T 17.00
N 17.00

Maie Rand

5647 1100
maierand@hot.ee

Kunstiring

E 13.50

Elle Alber

Mudilaste lauluansambel

K 11.00

Angela Raik

5560 1915
angela.raik@mail.ee

Spordiring/korvpall

E, K 14.45

Hillar Kasu

Spordiring/kergejõustik 1.-4. klass

R 12.55

Anna-Liisa Sammel

Spordiring lasteaialapsed

K 16.00-16.30

Anna-Liisa Sammel

Kaitse end ja aita teisi

kokkuleppel

Siiri Kanarbik

Ringi nimi/tegevus

Simuna koolis

Line-tantsurühm LustiLine

K 19.00

Tiia Lepp

5598 1651
tiia.lepp@mail.ee

Eakate naisrahvatantsurühm Tüdrukud

N 12.00

Auli Kadastik

5558 3566
aulikadastik@gmail.com

Muusikaring

K 12.55

Angela Raik

Jalgpall

T, N 16.30

Indrek Basmanov

Tantsuring

K 12.55 (lapsed)
N 14.45 (neiud)

Tiia Lepp

Laste lauluansambel (vanem aste)

N 14.30

Angela Raik

5560 1915
angela.raik@mail.ee

Segarahvatantsurühm Simuna Segased

N 20.00

Auli Kadastik

5558 3566
aulikadastik@gmail.com

Naisteklubi

Mary Tammet

514 3011
marytammet@gmail.com

Eakate klubi Elurõõm

Jüri Kalvet

323 7362
jyrka1936@hot.ee

Väike-Maarja lasteaias

Väike-Maarja spordihoones
Ringi nimi/ tegevus Aeg

Juhendaja

Kontakt

Korvpall,
1. klass, poisid

E, K, N 12.00-13.00

Vaido Rego

529 4106

E, T, K, N 14.00-15.00
Vaido Rego
R 12.00-13.00

529 4106

Aeg

Juhendaja

Kontakt

Korvpall
2.-3. klass, poisid

Beebide ujumine (kodused lapsed)

K 12.30

Aet Aksel

520 0387 ja 325 5037
lasteaed@v-maarja.ee

Korvpall,
harrastajad

E, T, K, N 16.30-18.00
Vaido Rego
R 13.30-15.00

529 4106

Muusikaring (6-7a lapsed)

T 12.45

Sirje Sõnum

5648 0612
lasteaed@v-maarja.ee

Korvpall, tüdrukud

E, T, K, N 15.30-16.30 Vaido Rego

529 4106

Jalgpall

E 16.30 R 16.30

Indrek Basmanov 5892 0092

Lauluring

R 10.30

Sirje Sõnum

5648 0612
lasteaed@v-maarja.ee

Maadlus

E, K, R 17.30-20.15

Lembit Kalter

N 17.00-17.30

Nanci Ristla

5309 3067
nanci@justdance.ee

Taekwondo

T, N 17.30-19.30

Magnus Lehesoo 513 3618

E 13.00
T 18.30
T 19.30 ja
N 19.00

Sirje Sõnum

Suusaklubi
treeningud

E 15.30 Ebaveres
K 17.00 Ebaveres
R 17.15 Ebaveres

Maris Kaarjärv

528 1769
Ebavere SuusaKlubi Facebook

Aerofatburn

T 18.45-20.00

Ivi Lõomets

528 6641

Step-aeroobika

N 18.45-20.00

Ivi Lõomets

528 6641

Vinyasa yoga

P16.15-17.45

Ivi Lõomets

528 6641

Batuut

E 19.00-20.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Step-aeroobika

K 19.00-20.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Ringi nimi/ tegevus

JustDance Tantsuklubi tantsutreening
Kapell Sirili
Line-tants
*algajad, jätkajad
*edasijõudnud

Sirje Orro

5648 0612
5663 8851
sirjeor@gmail.com
www.taffos.pri.ee

Kiltsi koolis
Aeg
Esmaspäev

Ring/tegevus

Juhendaja

5. tund

Robootika

Tanel Kümnik

6. tund

2.+3. klass, tants

Liia Alling

7. tund

Nuputa

Tanel Kümnik

7. tund

2.+3. klass, ujumine

Liia Alling

8. tund

6.-9. klass, tants

Liia Alling

Triigi spordihoones
Ringi nimi/ tegevus
Line-tants

Kolmapäev

Neljapäev
Reede

5344 6074

Aeg
K 17.30–18.30

5. tund

1.-3. klass mudilaskoor

Eve Põldmaa

6. tund

Väikesed laululinnud

Eve Põldmaa

Line-tants, kordamistund N 17.30–18.30

6. tund

1.-3. klass, sport

Helis Manninen

Võrkpall

E, K 19.00–21.00

8. tund

6.-9. klass, sport

Helis Manninen

Sulgpall

T 19.00–21.00

7. tund

Näitering

Kati Kümnik

8. tund

Suured laululinnud

Eve Põldmaa

pärast 6. tundi kuni bussini 14.20

Puutöö

Egon Leemets

Juhendaja

Kontakt

Sirje Orro

5663 8851
sirjeor@gmail.com
www.taffos.pri.ee

Aule Rebane 5666 0404

NB!
Koos tunniplaani muutumisega võivad koolides aeg-ajalt muutuda ka huviringide toimumisajad.
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Futsal Cup selgitas valla parimad
saalijalgpallis
Liivalaid. Viis väravat löönud 99 Problems mängija Rasmus Rikken sai turniiri parima väravaküti tiitli.
Võistlusele panid oma toetava
õla alla: Retro terroristid, Tõnis Kull,
Greengrow
OÜ ja HC
Väike-Maarja. HC Väike-Maarja
pani
välja
eriauhinna
jalgpallurile,
kes suudab
jalgpalliplatsi keskjoonelt
lüüa
palli
vastu
väravalatti.
Oma täpset
jalga näitas
Eerik Sillamaa ning oli
sellega ära
teeninud HC
Valla meister saalijalgpallis – FC Triigi võistkond.
Väike-Maarja
Foto: Kätlin Pohlak
poolt välja
pandud auhinna.
Võistlused peeti ühes alagrupis
Lõplik paremusjärjestus:
ning alagrupist sai edasi neli paremat
1. FC Triigi (Kristo Kokk, Thomas
võistkonda – Refmek, FC Triigi, Retro
Tammus, Steven Randmaa, Geijo Saterroristid ja 99 Problems. Alagrupist
volainen, Mark Liivalaid, Jaanus Kaskeei saanud aga edasi võistkond Ükskord
maa, Indrek Basmanov, Toomas Saage);
me võidame niikuinii.
2. 99 Problems (Rasmus Rikken,
Esimeses poolfinaalis olid vastamiTauri Kivipõld, Tarmo Kivipõld, Mairo
si võistkonnad Refmek ja FC Triigi. NorKivipõld, Tanel Laumets, Reivo Nugis,
maalajal lõppes mäng viigiga, penalAleksandr Vassiljev);
tiseeriast väljus aga võitjana FC Triigi.
3. Retro terroristid ( Reijo MatikaiTeises poolfinaalis võtsid mõõtu Retro
nen, Peeter Ilves, Urmas Kangur, Rivo
terroristid ja 99 Problems. Tasavägises
Täheste, Teet Dimitriev, Kaupo Sikk, Taheitluses jäi lõpuks peale võistkond 99
nel Helme, Marek Suits);
Problems. Kolmanda koha nimel võist4. Refmek (Gert Aas, Imre Vahtra,
lesid seega Refmek ja Retro terroristid.
Mark Ernits, Ivar Vaht, Taimo Tiimus,
Tulise lahingu võitsid Retro terroristid,
Sten Aru, Taavi Küngas, Tõnno Kask);
Refmek pidi sel korral leppima neljanda
5. Ükskord me võidame niikuinii
kohaga. Finaalis olid vastamisi FC Triigi
(Erkki Sillamaa, Eerik Sillamaa, Virmo
ja 99 Problems. Oma paremust tõestas
Tammemägi, Virko Tammemägi, Rauno
FC Triigi, kes noppis valla meistrivõistSillamaa, Urmas Lemvald, Kevin Sinilustel saalijalgpallis esikoha.
järv).
Turniiri parimaks väravavahiks valiti
FC Triigi mängija Thomas Tammus. FC
Kätlin Pohlak
Triigi võistkonnast selgus ka võitluste
resultatiivseim söötja, kelleks oli Mark
21. jaanuaril toimus jalgpalliturniir
Futsal Cup 2017, et selgitada välja Väike-Maarja valla meister saalijalgpallis.
Sel aastal võttis jalgpallilahingutest
osa viis võistkonda.

Veebruar 2017.a.

Maadlusuudiseid
14. jaanuaril osalesime Kohtla-Järvel
toimunud rahvusvahelisel Avo Talpase mälestusvõistlusel kreeka-rooma
maadluses.
Tulemused:
3. koht – Andris Pent
4. koht – Kuldar Kangur
5. koht – Mikk Sikkar
15. jaanuaril osalesime Kohtla-Järvel toimunud vabamaadlussarja Nublust Nabiks 1. etapil.
Seekord osalesime suure koosseisuga, kuna maadlus on popp ja võistlusest osa võtta soovijaid oli väga palju.
Tulemused:
1. koht – Remo Ojaste
2. koht – Jonete Visnapuu
2. koht – Romel Seemann
3. koht – Sander Kriel
3. koht – Anu-Liis Raudsepp
3. koht – Eva-Maria Raudsepp
5. koht – Virgo Raja
5. koht – Kristjan Jaago
7. koht – Henri Eenpuu
7. koht – Romet Kask
9. koht – Kaarel Moorits
9. koht – Joel Henry Visnapuu
11. koht – Siim Argos
11. koht – Astor Argos
28.-29. jaanuaril osalesime Jõgeval
toimunud Maalehe vabamaadlusturniiril.
Esimesel päeval selgitati paremusjärjestus kehalistes katsetes ja teisel
päeval võisteldi vabamaadluses. Kehaliste katsete alad olid: nelja joone
jooks, paigalt kaugushüppe, sillas ringi
jooks, maadlusnuku heitmine ja lõuatõmbamine.
Esimene võistluspäev kujunes meile
suhteliselt edukaks:
1. koht – Jonete Visnapuu
1. koht – Andris Pent
2. koht – Mikk Sikkar
4. koht – Joel Henry Visnapuu
4. koht – Kristjan Jaago
4. koht – Romel Seemann
5. koht – Romet Kask
8. koht – Käroly Seemann
29. jaanuaril, Maalehe turniiri 2.

liku rekordi ja tuli 3. kohale. Väga pingelises võistluses tuli Reginal hõbemedalivõtjale alla jääda vaid 0,2 sekundiga. Kolme etapi kokkuvõttes on Regina
üldarvestuses 2.
kohal.
M40+ vanuseklassis võistelnud
Kalle
Piirioja püstitas
ajaga 3.08,2 samuti uue isikliku
rekordi ja tuli 8.
kohale. Kolme
etapi kokkuvõttes asub Kalle 4.
kohal.
M50+ vanuseklassis
tuli
3. kohale Ants
Einsalu
ajaga
3.03,5.
M60+ vanuseklassis saavuRegina Sikk (paremal)
tas ajaga 3.26,1
autasustamispoodiumil. Foto: Erakogu
võidu Jaan Miglai Väino Stoltseni ees, kelle aeg 3,43,0.
Alfa sõudevõistlus toimus juba 24.
Esmakordselt tegi sisesõudesarkorda. Tegu on ühe suurima osalejate
jas kaasa 70+ vanuseklassis Ennu Aoarvuga sisevõistlusega Eestis. Sõudeerveer, kes tuli väga tublile 4. kohale, aeg
gomeetritel Concept 2 startis 1000 m
3.55,5, kusjuures näiteks hõbemedalist
distantsile ligi 450 võistlejat.
jäi teda lahutama vaid 3 sekundit.
Meie valla rahvaspordiklubi esindaTelia sisesõudesari jätkub 4. märtsil
jad sõudsid taas väga edukalt.
Eesti meistrivõistlustega Narvas.
Naiste 30+ vanuseklassis püstitas
Info: www.soudeliit.ee
Regina Sikk tulemusega 3.35,8 uue isik-

Kohtla-Järvel vabamaadlussarja Nublust Nabiks 1. etapil.
päeval võistlesime vabamaadluses ja
saavutasime järgnevad kohad:
1. koht – Jonete Visnapuu
2. koht – Andris Pent
3. koht – Mikk Sikkar
3. koht – Kristjan Jaago
4. koht – Romel Seemann
5. koht – Käroly Seemann
6. koht – Joel Henry Visnapuu

Maalehe turniiri medalivõitjad Jonete Visnapuu, Mikk Sikkar, Kristjan
Jaago ja Andris Pent. Foto: 2x Erakogu
4. veebruaril osalesid meie klubi
noormaadlejad Haapsalus Eesti õpilaste meistrivõistlustel kreeka-rooma
maadluses.
Tulemused:
1. koht – Romel Seemann
2. koht – Kristjan Jaago
8. Koht – Joel Henry Visnapuu
5. veebruaril osalesime Tallinnas
klubi Korrus3 korraldatud algajate

hirmudest kiiresti jagu, sest võistlus
toimus väga rõõmsas ja sõbralikus
õhkkonnas. Laste arvates oli võistluste
parim osa lõpus toimunud jäätise ühissöömine.
Täname korraldajaid ladusa võistluse ja lahke vastuvõtu eest!
Saavutasime järgmised kohad:
1. koht – Astor Argos
1. koht – Romet Kask
2. koht – Andris Ellam
2. koht – Anu-Liis Raudsepp
2. koht – Eva-Maria Raudsepp
3. koht – Robin Engaste
3. koht – Siim Argos
3. koht – Aivar Ellam
4. koht – Enri Alas
9. veebruaril osalesime Jõgeva laste meistrivõistlustel sumos.
Tulemused:
1. koht – Andris Ellam
1. koht – Anu-Liis Raudsepp
1. koht – Astor Argos
1. koht – Aivar Ellam
2. koht – Sten-Lenar Nirgi
3. koht – Kaarel Moorits
Lasteaialaste arvestuses:
1. koht – Robin-Mathias Engaste
3. koht – Henri Alas
4. koht – Ragnar Vaarik
Lembit Kalter
maadlustreener

Lauatennise ja sangpommi tulemusi

Sisesõudjad olid Telia sõudesarjas
taas edukad
28. jaanuaril toimus Tallinnas Telia sisesõudesarja Alfa 2017 rahvusvaheline võistlus ja Eesti karikavõistluste 3.
etapp.

maadlusvõistlusel Väike Tom. Võistlustules olid algajad lapsed alates lasteaia-vanusest. Närvipinget ja hirmu oli
enne võistlust palju, kuid saime oma

Valla meistrivõistlused

LAUATENNIS
II etapp, 24. jaanuaril
Triigi spordihoones
Tulemused:
Mehed:
1. Tarmo Rebane, 10 p
2. Väino Stoltsen, 9 p
3. Henry Kaevu, 6 p
4. Raul Oja, 5 p
5. Eerek Preisfreund, 4 p
Naised:
1. Inna Maršalova
Lapsed:
1. Mattias Preisfreund, 4 p
2. Taaniel Preisfreund, 2 p
3. Miikael Preisfreund, 0 p

MÄLUMÄNG

IV voor, 23. jaanuaril Väike-Maarja muuseumis. Küsimused
koostas võistkond JANE.
Tulemused:
1. Väike-Maarja – Ivar Lass, Jüri
Vilimaa, Roomet Sepping, 31 p
2. E2D – Edgar Tammus, Rein
Tammus, Heili Nõgene, 27 p
3. ARM – Aivar Püvi, Rivo Täheste, Priit Aja, 25 p
4. LX – Aivar Liivalaid, Ain Kõiv,
Valdis Oja, 13 p

4. veebruaril toimusid Rakveres Lääne-Virumaa meistrivõistlused lauatennises. Väga tublilt esines Mihkel Niinemets, saavutades üksikmängus 2. koha
ja paarismängus 3. koha.
Häid tulemusi saavutati ka sangpommidega. 4. veebruaril peeti Jõgevamaal Palamusel Eesti lahtised karikavõistlused sangpommi pika tsükli
tõukamises.
Andris Pent võitis 17-18aastaste vanuseklassis esikoha 26 korraga, 16 kg

sangpommidega.
Meeste arvestuses võistelnud Priit
Pohlak tuli 4. kohale 25 korraga, 24 kg
sangpommidega.
60+ vanuseklassis saavutas Väino
Stoltsen 2. koha 55 korraga, 16 kg sangpommidega.
70+ vanuseklassis saavutas 2. koha
Ennu Aoveer 50 korraga, 12 kg sangpommidega.
Väino Stoltsen

230 aastat hariduselu algusest Rakkes

Rakke Kool ootab
kõiki vilistlasi, endiseid õpilasi, õpetajaid ja töötajaid

KOKKUTULEKULE

18. märtsil 2017
PÄEVAKAVA:
11.00 vilistlaste korvpalliturniir
17.00 registreerimine ja kogunemine
18.00 kontsert-aktus
19.00 klassijuhataja tund
19.15 pildistamine
20.00 direktori vastuvõtt kutsetega külalistele
20.00 tantsuõhtu ansambliga ANMATINO
Osalustasu eelregistreerides kuni 15. märtsini 10 eurot, kohapeal 15 eurot.
Korraldajad paluvad kasutada eelregistreerimist kandes osalustasu Külli Tälli a/a EE542200001102831312.
Selgitus: kooliaegne nimi, lennu number.
NB! Arveldamine peol ja kohvikus ainult sularahas!
Lisainfo: huvijuht Helen Potman, potmanhelen@gmail.com, tel 525 6938
või sekretär Külli Tälli, kool@rakke.edu.ee, tel 329 1350
ja kooli kodulehelt www.rakke.edu.ee/kokkutulek

Veebruar 2017.a.
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Taekwondo – tahad saada pantriks, tule trenni!
2016. aasta oktoobris alustas spordiklubi Manada Väike-Maarja spordihoones taekwondo treeningutega. Eesmärk
oli laieneda Rakverest väljapoole ja
pakkuda omanäolist võitluskunsti mujal, väiksemates keskustes. Ühena neist
valiti välja ka Väike-Maarja. Lisaks sellele, et taekwondo treening annab väga
hea füüsilise koormuse (arendatakse vastupidavust, jõudu, painduvust,
koordinatsiooni ja kiirust), lisab see ka
särtsu kohalike noorte igapäevaelule.

muse vaimset toonust tõsta.
Klubi Manada teeb tihedat koostööd
Eesti Taekwondo Liiduga. Taekwondo
Liitu kuuluvad klubid osalevad juba
kolmandat aastat programmis, kus korra aastas viivad igas klubis treeningut
läbi treenerid Koreast. Nii õnnestus ka
väikemaarjalastel osa saada oma ala
professionaalide antud õpetustest. Igal
suvel korraldab Eesti Taekwondo Liit
taekwondo-WTF treeninglaagreid, kus
osalevad ka klubi „Manada“ liikmed.

sooritamas võtteid, mis sarnanevad
taekwondo omadega (137. aastal eKr).
Keskajal Koreas peetud sõjad avaldasid
mõju rahvuslikele enesekaitsesüsteemidele. Nende uus elavnemine leidis
aset jälle dramaatiliste sündmuste järel pärast 1953. aastal lõppenud Korea
sõda. Kaasaegse ja süstematiseeritud
võitluskunstide liigi taekwondo pakkus
välja Lõuna-Korea kindral Choi Hong
Hi. Seda peeti nii inimese kehalise kui
ka vaimse kasvatamise süsteemiks. Tae
tähendab jalga, kõrget jalatehnikat,
kwon kätt ja do teed, meisterlikkuse
saavutamist. Võistlusala nimetatakse korea keeles Dojang. Tegemist on
ühega paljudest võitluskunstidest, see
sisaldab ümmarguselt 3000 võtet. Ta
erineb teistest võitluskunstidest selle
poolest, et 70% tehnikast sooritatakse jalgadega, kusjuures palju kasutatakse hüppetehnikat. Muinasajal oli
taekwondo ülesandeks ratsaniku sadulast mahalöömine. Seda idamaist
võitluskunsti harrastatakse enam kui
150 riigis, seepärast võetigi ta 2000.
aastal Sydney olümpiamängude kavva.
Sellele eelnes näitlik esinemine 1988.
aastal Soulis ja 1992. aastal Barcelonas.

Põhilised reeglid
Taekwondo harrastajad Väike-Maarja maadlussaalis. Foto: Erakogu
Võitluskunst on Väike-Maarjas hästi vastu võetud. Hetkel osaleb Väike-Maarja spordihoones taekwondo
treeningutel 30 inimest, kelledest enamus on vanuses 14-22 aastat, kuid on
ka nooremaid huvilisi. Treeningutele
võetakse alates 6. eluaastast ja ülempiiri ei ole. Treeningutel on mõeldud
nii neile, kes soovivad perspektiivis sel
alal võistelda, kui ka neile, kes soovivad
lihtsalt enese harimise mõttes alaga
tutvust teha. Tugevama koormuse saavad jalad, sest 70% kogu löögitehnikast
sooritatakse jalgadega. Oma õpilastelt
ootab treener vastutustundlikku ja positiivset suhtumist treeningutesse. Arvestatakse individuaalsete võimetega
ning treenitakse vastavalt iga osaleja
üldfüüsilisele tasemele ja arengule. Lisaks neile, kes soovivad võitluskunstiga
tõsisemalt tegeleda, oodatakse treeningutele ka neid, kel lihtsalt soov end
pisut arendada ja läbi füüsilise koor-

Esimeseks etteasteks võitlusareenile olid klubis tegutsevad sportlased
kutsutud 11-12. veebruaril Tondiraba
Jäähallis toimunud Eesti lahtistele
võitluskunstide juubelimängudele.
Treeningud Väike-Maarja spordihoones toimuvad teisipäeval ja neljapäeval kell 17.30-19.30 maadlussaalis. Treeningutele on oodatud nii
naised kui mehed, nii tüdrukud kui
poisid, vanusepiire ei ole.
Treener Magnus Lehesoo mõtted
pani kirja
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

Taekwondo kujunemine
Korea võitluskunstidel on umbes kahe tuhande aasta vanune ajalugu. Kogure dünastia kuninglikel
hauasammastel on kujutatud sõdalasi

Meestel on võistlusaja pikkus 3x3
minutit, naistel 3x2 minutit. Raundide
vahel on minutiline hingetõmbeaeg.
Sinises värvis Chung ja punases Hong
ründavad teineteist nii käte kui ka jalgadega. Taekwondo lubab lüüa paljaste jalgadega näkku ja ülakehasse ning
paljaste kätega ülakehasse. Kõik need
keha kohad, mis võiksid saada viga, on
kaitstud.
Kohtumist juhivad ringikohtunik ja
kolm küljekohtunikku. Punktid lähevad
kirja siis, kui vähemalt kaks neist on
ühel meelel. Resultatiivne kehale tehtud rünnak annab ühe punkti, näo oma
kaks punkti. Vastase põrandale löömine annab lisapunkte.
Vastase haardessevõtt (nagu maadluses), lükkamine, kinnihoidmine, vigastuse teesklemine ja selja pööramine partnerile toovad kaasa karistuse.
Võitja selgub kas nokaudi järel, punktidega või juhul, kui vastane on saanud
kolm karistust.

Uudiseid noortekeskusest
13. jaanuaril toimus Väike-Maarja
ja Simuna noortekeskuses “Öönoortekas”. Üritus kujunes väga vahvaks,
küpsetasime piparkooke, mängisime
mänge ning korraldasime filmiõhtu/öö.
Vapramad suutsid peaaegu lausa kogu
öö üleval olla. Järgmine noortekaöö
toimub juba 17. märtsil Triigis. Otsustasime, et sel korral ei tee kaht eraldi
üritust, vaid koguneme kõik (Simuna,
Väike-Maarja, Kiltsi ja Triigi noored)
ühte kohta kokku.

27. jaanuaril meisterdasime pelmeene. Kuna algas kukeaasta, siis Hiina traditsioonide kohaselt otsustasime
aasta õigesti vastu võtta. Alustasime
täiesti algusest, tegime ise taigna ja täidise, vaid puljong sai kuubikust keedetud. Kui algul oli pelmeenitegu natukene hirmutav, siis lõpuks saime kõik aru,
et see on ülimalt lihtne ning nii mõnigi
laps arvas, et peaks kodus uuesti proovima. Pelmeenid said ülimaitsvad ja
puljong täiustas kogu komplekti veelgi.

7. veebruaril – seikluskasvatus Simunas. Kohale oli tulnud 7 asjalikku
noormeest. Esimesel kohtumisel räägiti veidi seikluskasvatuse teooriast.
Poiste silmist oli näha, kui väga asi neid
huvitas ning peagi andsid nad juba ka
omalt poolt juhendaja Andero Põllule
paar head mõtet, mida selle väikse koolituse raames võiks veel teha. Eriti ajas,
nii poisse kui ka juhendajat, õhinasse
mõte võtta plaani onni ehitamine metsas. Järgmistel kohtumistel hakatakse
mängima päästemängu, minnakse suusa- ja räätsamatkale ning lõpetuseks on
kirsiks tordil lumelauakoolitus.
28. veebruaril võite noortekeskuse
töötajad leida mobiilset noorsootööd
tegemas Ebaveres, kus aitame korraldada vastlapäeva-üritust.
Märtsi vaheajal on plaanis külastada põgenemistuba Tartus. Kuupäev on
veel lahtine, kuid jälgige kindlasti meie
facebooki lehte: https://www.facebook.
com/VMNoortekas ja/või blogi: vaikemaarjavallanoortekeskused.wordpress.
com, et saada kõige värskemat infot.
Egle Pent
Noorsootöötaja
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Meil käis külas tore naine
„Tore naine!” – nii arvas üks õpilane
kohtumisest kirjanikuga.
1. veebruaril käis meie kooli 6.-8.
klasside õpilastel külas laste- ja noorsookirjanik Aidi Vallik, kes on eelkõige
tuntud oma Anni-lugudega.
Kõige enam on tunnustust ja auhindu pälvinud Aidi Valliku esimene
noorsooromaan “Kuidas elad, Ann?”.

hooajast enam ei tehta.
Peale Anni-lugude on tema sulest
ilmunud mitu luulekogu ning mitmeid
lasteraamatuid.
Mõned arvamused õpilastelt.
* Olen rõõmus, et sain võimaluse
üritusel osaleda ja ootan uut kohtumist
mõne kirjanikuga.

Kirjanik Aidi Vallik kohtumas Väike-Maarja gümnaasiumi õpilastega.
Foto: Heina Lükk
* Sain teada, kuidas mõned telesaaRaamatust on tehtud palju kordustrükted valmivad.
ke, tõlgitud meie lähinaabrite keelde,
* Väga huvitav oli kuulata. Tundus,
lavastatud näidend, valminud kuuldeet ka teistel oli huvitav, sest saal oli
mäng ja raamat on ka kooliprogrammis.
enam-vähem vaikne. Võiks rohkem taoMeie seitsmendate klasside õpilastel
lisi üritusi korraldada.
on just see teos lugemisel, seepärast
* Väga hea aja sisustamine ja väga
oli eriti tore kuulata Anni-raamatute
tore kirjanik. Võiks tihemini kuulata kirsaamislugusid. Lood olid nii huvitavad,
janikke või muid kultuuriinimesi. Sain
et mitu 6. klassi õpilast lubasid järgteada väga palju uut ja huvitavat.
misel aastal kõik need raamatud läbi
Tund kirjanikuga möödus imekiirelt,
lugeda.
liigagi kiirelt. „Oleks võinud kauem kesKülaline kirjeldas põnevaid seiku ka
ta, oli nii põnev!” arvasid mitmed õpioma teletööst stsenaristina telesaates
lased.
“Saladused” ja tööst Saksamaa tõsielusarja „Suletud uste taga” eestipäraseks
Karin Kiik
kohendamisel. Nii mõnigi õpilane kurGümnaasiumi raamatukogu juhataja
vastas, et saadet „Saladused“ sellest

Noorte seikluskasvatuse koolitus
• 21. veebruaril kell 17.15 noorte seikluskasvatuse räätsamatka start Simuna noortekeskusest;
• 28. veebruaril kell 17.15 noorte seikluskasvatuse suusamatka start Simuna noortekeskusest;
• 14. märtsil toimub seikluskasvatuse lumelauakoolitus Valgehobusemäel.
Üritus toimub ühisprojekti „Kultuuriline kooskõla“ raames. Rahastus Leader meetmest
Lisainfo:
Facebook: Väike-Maarja valla noortekeskused
Blogi: https://vaikemaarjavallanoortekeskused.wordpress.com/
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KÜLADE LOOD: Uniküla asundus

KURTNA KÜLAMAJA

Roosipuu Pauli monument
Liili Heinla mälestusi
(I osa ilmus 2016. a aprillikuu infolehes)
Ilmselt järgmisel päeval pärast truubi
tegemist tahtis vanaisa oma kätetööle
kruusakoormaga lõpliku punkti panna.
Pidime minema pärastlõunal Uniküla
kruusaauku. Vanaisa õiendas rehe all
vankri juures midagi ja andis mulle
oodatud teate: „Sa, tirts, seti ennast
hakkama. Terakese aja pärast sõidame
kruusaauku.“
„Kui pikk see terake aega on?“
„No ütleme, et kümme minutit või
veerand tundi,“ teatas vanaisa.
Olin kimbatuses. Ma tõesti ei teadnud, kumb on pikem ajaühik. Tund on
pikk, ikka kole pikk, seda ma teadsin.
Minut jälle lühike, aga kui neid lühikesi
minuteid on tervelt 10? Mu kellatundmine ei olnud veel korras. Ajataju ka
mitte. Sisemist arutelu kokku võttes
tegin otsuse, et oodata tuleb kaunis
kaua. Ootajal ju aeg alati pikk. Toimetasin oma toimetamisi. Läksin kanapoegi
vaatama ja muidugi kõige kättepuutuvaga kostitama ka. Olin leidnud ühe kobeda vihmaussi ja pakkusin seda neile.
Minu rõõmuks haarasid kaks linnuhakatist sellest kinni. Üks ühest, teine teisest otsast ja mõlemad hakkasid saaki
alla neelama, ise kogu aeg teineteisele
lähenedes. Nägin suurt küsimärki, et
mis siis saab kui nokad on vastamisi?
Kas peaks tuppa lippama, käärid tooma
ja ussi pooleks lõikama? Kõhklesin.
„Kus sa oled? Tule, hakkame minema!“ hõikas vanaisa rehe alt.
Juba? Aga 10 minutit? Kas see on
juba läbi? Minu seni kogetud ootamise
ajad polnud iialgi nii kiiresti otsa saanud. Alati oli see hirmus pikk ja tihti
tüütasin vanemaid inimesi korduvate
küsimustega, et kas ei ole ikka veel õige
aeg. Seekord olin rõõmsalt üllatunud
ja rõõm oleks palju suurem olnud kui
poleks pidanud loobuma kanaaias toimunud ussietendusest. Ohates heitsin
sellele viimase pilgu ja arvake, mida ma
nägin? Kanaema jälgis ka seda etendust ja nüüd haaras ta sentimeetrise
vaba ussijupi oma noka vahele ja tõstis
pea. Kaks pojakest kerkisid õhku ja siis
vajusid tagumikule istuma, uss muutus
aina pikemaks, kana sikutas edasi kuni
ta lapsed olid oma kõhutäiest vabad ja
suur toidupala kadus sikutaja noka vahele. Vaat nii!
Lippasin rahulolevalt värava taha,
sest vanaisa oli juba karjaaiast välja
sõitnud. Ronisin vankrile ja külavahel
sõites jutustasin peaaegu ühe hingetõmbega äsja nähtud etendusest vanaisale. Üle truubi sõites oli vanaisa
meeldivalt üllatunud, et keegi oli juba
ühe kruusakoormaga kive sillutanud.
„Kes see muu oli kui Jüri,“ arvas vanaisa. „Aga kumb Jüri,“ küsisin mina ninatargalt. Roosipuu elamise taga olevate
küla kahe viimase talu peremehe nimi
oli Jüri. Lähemal oli Liinevi Jüri. Nende
talude juures lõppes ka kruusatee. See
kruusatatud külavahetee oli suurest
maanteest, mis tollel ajal oli ka kruusatee, tublisti kitsam ja ilma kraavideta.
Palviste juurest tee küll jätkus ja läks
Rückenbergi talust mööda Pudivere
mõisa juurde välja, aga see oli harilik
vankriroobastega põllutee.
Sellised roobasteed viisid külavaheteelt ka nende taludeni, mis polnud
selle ääres. Kõige pikem tee oli Lume
Villemi majakese juurde. Teist teed

mööda sai Uutsalule ja kolmanda haru
ääres olid Sirelpuu ja Roosipuu pere.
Küla vahelist kruusateed nimetati
ametlikult kolmanda klassi maanteeks
ja selle ning suure maantee korrashoius oli igal talul oma kohustuslik
teeosa, kuhu tuli kruusa vedada. Suurel maanteel oli selleks üks kindel aeg,
sest pärast kruusavedu tuli teehöövel,
silus teed ja lükkas veetud kruusahunnikud laiali. Külamehed pidid asunduse vahel silumistöö ise tegema ja see
tähendas pidevat teehooldust, sest kui
ikka teele tekkisid augud, tuli kruusa
vedada ja siluda. See oli auasi, et sinu
teeosa üle ei saaks keegi kurta. Vanaisa ütles ükskord, et enam ei saavatki
aru, kelle väravast mööda sõidad, sest
vanker sõidab ühtviisi rahulikult. Päris
keeruline olevat olnud talude saamise
alguses ja vaatamata pakilisele ehitustööle olevat kulunud väga palju aega ja
vaeva kruusatee ehitamisele ning korrashoiule.
Olime suurel maanteel juba peaaegu kivitoa juures kui vanaisa ütles omaette: „Hakkab sadama.“ Uurisin taevast
– päike säras, pilvi oli üsna vähe ja
needki ilusad valged. Arvasin esiti, et
vanaisa tahab mind millegipärast vihmaga hirmutada. Kuid miks?
„Taevas pole sihukest pilvegi, kust
see vihm siis tulema peaks?“ ajasin
omateada tarka ja asjalikku juttu.
„Ega pilve põle jah, aga küll see
vihm ikka varsti tuleb.“
„Aga kuidas sa seda tead?“
„Vaata pääsukesi. Harilikult lendavad nad kõrgel, aga enne vihma on putukad madalal. Vaata, kuidas pääsukesed tiirlevad ümber hobuse.“
Jah, nii see oli. Väike seltskond neid
ilusaid linnukesi lendas me ümber. Aga
pilvi veel ei olnud. Olime Uniküla vahel
jõudmas Kriieli toani kui kruusaaugu
teelt keeras meile vastu vanker liivakoormaga. Ja vankril oligi Jüri. See ei
olnud külavanem, vaid Liinevi Jüri. Hobused peatusid.
„Kas sa kae, meie kandi mehed on
ikka hoolsad,“ alustas Jüri juttu. „Naabri Jüril oli ametivõimude käsk Maarjas
käia, mina aga olin talle kolm koormat
kruusa võlgu sellest ajast kui ma lauda katust lõin. Ma siis tulin oma võlga õiendama. Kas sulle, Paul, sellest
truubi tegemisest veel küll ei aidand, et
veel kruusa tood?“
„Eks truup ja kruusavedu ole ikka
kaks ise asja. Oma kohustusi ei passi
teiste peale veeretada. Mul süda rahul
kui asi joones ja ei kannata mina teiste
tegemise peal liugu lasta. Töö annab
seletust, mis mees sa oled. Ja mina ei
pea kellegi ees silmi maha lööma.“
Mehed vahetasid veel mõned sõnad, soovisid edu ja teekond jätkus.
Jõudsime kruusaauku. Vanaisa sõitis
ühe kaunis kõrge ja järsu seinaga koha
juurde, kust oli alles värskelt kaevatud.
Ta hoiatas mind, et hoiaksin augu järskudest servadest eemale, sest need
võivad variseda. Teadsin, et suure valge kivi lähedal võib maasikaid olla ja
läksin vaatama. Ma ei olnud ju esimest
korda kruusaveol kaasas.
Vanaisa tööpaik tundus mulle kahtlaselt ohtlik, aga ma ei hakanud vanema
ja targemaga vaidlema. Maasikasaak
valge kivi juures oli kasin. Leidsin koha,

kus vihmavesi joostes oli palju väikseid valgeid kivikesi paljaks uhtunud.
Korjasin neid ning hakkasin nendest
ilusale liivapinnale mustreid laduma.
Tööõhinas möödus aeg kiiresti. Ehk on
vanaisalgi töö valmis? Läksin vaatama.
Vanaisa seadiski istmealust kotti vankris olevale kruusale. Nägi mind.
„Kae, sa tuled õigel ajal.“ Taganes
millegipärast selg ees sammu-kaks
auguseina poole ja … ja siis varises
augusein pahinaga alla. Tänaseni vaatavad mulle vanaisa selged helesinised
silmad hirmu ja õudusega otsa. Veel
veidi varises. Vanaisa seisis nüüd rinnuni kruusas, õlavarred pooleldi kruusa sees. Ta ei saanud ise ennast oma
kätega aidata. Ütles: „Ei märganud Jüri
käest küsida, et kas ta veel tagasi tuleb.“
Ma sain aru, et olukord on tõsine ja
sellest kruusahunnikust vanaisa omal
jõul välja ei pääse. Mul oli tunne, et
sisemiselt paisun ma kuidagi suureks
ja tugevaks. Ma tundsin, et ma polegi
nii pisike ja abitu, kes alatasa vanemate tuge vaja. Minu ees on olukord,
kus VANAISA VAJAB MINU ABI. Ma olin
nii palju tillikesest peale temaga koos
kõikvõimalikel teekondadel kaasas olnud, tema oli minu eest hoolitsenud
oma napisõnalisel ja kohmakal moel,
mis omavahel olles tõsise mehe silmadesse ning suule üsna tihti naeruhelgi
tõi. Meil oli kahekesi hea olla.
„Vanaisa, mina aitan sind ja kui ei
saa, siis lähen Truupõllule. Keegi ikka
appi tuleb. Palume ainult taevaisa, et
rohkem ei varise.“
Ronisin kruusahunnikusse ja hakkasin ta parema käes eest ja ümbert kruusa vähemaks kraapima. Kruus oli uskumatult raske ja tihe. Õnneks oli vanaisa
jõudnud kühvli juba koormasse panna.
Lõpuks saime nii kaugele, et vanaisa
parem käsi sai vabaks. Nüüd sai ta ka
ise end kühvliga aidata. Suures päästetöö tuhinas polnud tähelegi pannud,
et taevas oli pilvevinaga kaetud. Kulus
veel aega, et me mõlemad oma riided
puhtaks saime. Vankrile istudes ütles
vanaisa, et vanaemale ei peaks seda
sündmust nimetama. Olgu. Meil oli saladus.
Osa kruusa kulus truubi juures ära
ja osa läks teeosa silumiseks. Ja oligi
õhtu. Noora sai sööma viidud. Sirelpuu
Hilje tuli karjamaalt õhtuse lüpsiga ja
tõi ka meie piimanõud oma hobusega
kohale, sest onunaine Linda ei saanud
neid rattaga tuua. Ratta kumm oli katki.
Õues oli veidi hämar, soe ja imevaikne.
Istusin trepil. Linda pumpas piima jahutamiseks külma vett. Oli kuulda vaikne sahin. Soe vihm hakkaski sadama.
Õhtusöögilauas olid kõik kuidagi
vaiksed. Ju päev ning algav vihm oli
kõiki roiutanud. Vanaema oli hommikuti väga varane ning oli juba puhkama läinud. Roosipuul mul oma aset ei
olnud ja tavaliselt magasin vanaema
juures, kus tegelikult oli kitsas ja palav.
Vanaisal oli laiem ase. Seekord vanaisa
tegi ilma nurumata mulle pakkumise:
„Vanaema juba puhkab. Ei maksa enam
segama minna. Eks sa tule poe mu selja taha.“ Tegin seda rõõmuga. Vanaisa
istus ivake mõtlikult voodiserval ja lausus: „See päev oli eluks antud. Annaks
Jumal ka homse päeva.“

on hubane koht seminaride, koolituste,
infopäevade, peiede ja sünnipäevade korraldamiseks.
Külamajas on olemas WiFi, projektor, suur ekraan ja pabertahvel.
Köök on varustatud kaasaegse tehnikaga ja kõigi vajaminevate toidunõudega.
Täpsem info tel 523 9550 (Ene Preem) või e-posti aadressil epreem@gmail.com.
Kogu vajamineva info leiate ka MTÜ Nelikand Facebooki lehelt.
Toitlustamisteenuse osutamine kokkuleppel tellijaga (tel 5594 0418, Ange Preem).

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15

Väike-Maarja bussijaamas

Müügil kohalike tootjate
köögivili, piima- ja
teraviljatooted,
hoidised, mesi, käsitöö.

SILMADE KONTROLL
JA
PRILLIDE MÜÜK

Info: tel 526 0283
NB!
Märtsikuus on Väike-Maarja
taluturg suletud.
Avame aprillis uues kuues!

NB!
Remondi ajal on reedeti kell 10
turu ees õues munade müük.
22. märtsil alates kella 10.00-st

VÄIKE-MAARJA HOOLDEKODUS

Väike-Maarja

Silmade kontroll maksab 15 eurot,

Põllumeeste Seltsi

prillitellijale on kontroll 8 eurot.

taaskasutuskeskus

Lastele silmadekontroll 10 eurot,

Tamsalu mnt 1

prilliostjale lapsele 5 eurot.

on avatud

INFO ja ETTEREGISTREERIMINE

laupäeviti kell 10-13.

telefonidel: 5656 4959
501 6825

Info: tel 5656 4959 (Tiia)
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Kas ma nii-öelda „peksan segast“?
See lugu algas minu jaoks siis, kui tulin
Kundast Väike-Maarja kutsekeskkooli tööle. Uus töö oli huvitav, aga väga
pingeline. Nii jõudsin ma inimesteni,
kes tegelesid transtsendentaalse meditatsiooniga (TM-ga). Juba siis köitis
mind nende juures põhimõte, et koos
mediteerides on võimalik muuta paremuse poole keskkonda, kus selle vaimse tegevusega üheskoos tegeletakse.
Selle tegevuse üheks vormiks on, et
inimene mediteerib kaks korda päevas
20 minutit; teine variant, et inimesed
kogunevad mõneks ajaks kuhugi vaiksesse kohta, mediteerivad seal koos ja
naudivad sellest saadud hingerahu. Viimasel juhul on efekt kordades suurem.
1990-ndatel aastatel toimusid sellised kogunemised ehk rondod Väike-Maarjas, praeguses päästekoolis
kaks korda aastas. Mõnel korral oli
nendel kogunemistel kuni 50 inimest.
Mäletan, et küsitlesin tookord kohalikku arsti ja politseid ning võrdlesin
tulemust aasta tagasi olnud sama ajavahemikuga. Kuigi olin lugenud, et TM
mõjutab positiivses mõttes keskkonda,
mul endal sellist praktilist kogemust ei
olnud. Kui võrdlesin rondo aega eelmise aasta sama ajaga, avastasin üllatusega, et rondo ajal vähenes kuritegevus vallas poole võrra, samasugune
tulemus oli ka arsti poole pöördumiste
arvus.
Vahepeal toimusid elus mitmed
muutused ja Väike-Maarja rondodest
sai ajalugu. Ise olen TM-ga kogu aeg
edasi tegelenud. Asi sai uue hingamise möödunud aasta veebruarikuus, kui
üle hulga aja kogunes talvisel koolivaheajal kuusteist huvilist õppekeskuse
õpilaskodusse ja hakkas spordihoone
maadlussaalis koos TM programmi
tegema. Pärast 23.02-01.03 toimunud
rondot pöörusin ametlikult Politsei
Idaprefektuuri poole ja palusin võrdlusandmeid 2015. ja 2016. aasta selle

ajavahemiku päevade kohta. Tulemusi
näete allpool olevas tabelis.
Politsei väljakutsete arv Väike-Maarja vallas ajavahemikel 23.0201.03.2015 ja 23.02-01.03.2016
Kuupäev

2015

2016

23. veebruar
24. veebruar

1

25. veebruar
26. veebruar

1

27. veebruar
28. veebruar

3

1

2

1

6

3

29. veebruar
1. märts
Kokku

Märtsikuus tutvustasin seda volikogu hariduskomisjoni liikmetele ja ennustasin ette, et sama asi kordub 5.-14.
augustini toimuva järjekordse rondo
ajal. Pärast rondot küsitlesin kohalikke
perearste, politseid ja päästeteenistust. Tulemus on näha allpool tabelis.
Arstide külastatuse ning politsei
ja pääste väljakutsete võrdlus Väike-Maarja vallas 2015. ja 2016. aasta
augustikuus
2015

2016

august

august

Dr Lepiksoo

899

653

Dr Laar

284

166

Politsei kuriteod

19

2

Politsei väärteod

81

35

Pääste väljakutsed

5

3

Pääste ATS

2

4

NB!
Pääste ATS – autonoomne tulekahjusignalisatsioon hakkas tööle (tehnika nõrgad kohad
löövad kiiremini välja)
Kui me räägime USA presidendi valimistest või Süüria sõjast, siis jääb see
meist väga kaugele ja tegelikkuses ei
oska me seda reaalselt ette kujutada.
Käesoleval juhul on aga tegemist konkreetselt Väike-Maarja vallas toimunud
tegevusega.
TM kodulehelt (ee.tm.org) saab lugeda, et TM tehnika kohta on tehtud üle
600 teadusliku uurimuse, mis on läbi
viidud 33 riigi enam kui 250 sõltumatus
uurimisinstituudis ning avaldatud juhtivates teadusajakirjades. Näiteks on
USA Riiklik Terviseinstituut eraldanud
Maharishi transtsendentaalse meditatsiooni uurimiseks 24 miljonit dollarit eesmärgiga ennetada südameveresoonkonna haigusi, tervendada haigeid ja optimeerida ajutegevust. Palju
uurimusi on tehtud ka teistes USA ja
rahvusvahelistes ülikoolides ning uurimiskeskustes, sh Harvardi, Stanfordi,
Yale ja UCLA meditsiiniülikoolides.
Juhtivates teadusajakirjades avaldatud laiaulatuslikud uurimused näitavad, et TM-l on „laialivalguv” rahustav
mõju, mis kandub edasi ümberkaudsele elanikkonnale. Uuringud näitavad,
et kui inimesed praktiseerivad TM-i ja
selle edasiarenenud tehnikaid grupis,
vähenevad kohe drastiliselt ühiskondlik stress, kuritegevus, vägivald ja vastuolud ning ühiskonnas tervikuna suurenevad koherentsus, jaatav ellusuhtumine ja rahu.

1917. aasta kohta üldiselt
Voldemar Rakles õpib kunsti-tööstuskoolis Tallinnas.
1917. aasta revolutsioon võimaldas
kodumaale tulla ka Eesti jõumeestel
Lurichil ja Abergil. Siin, Tallinnas hakkasid nad jõunumbritega rahva ees
esinema näituse platsil, Grand Matias
ja mujal. Liivak ja Viiralt olid esimesed
nende imetlejad. Kutsusid ka teisi neid
vaatama. Olime küll kunstikooli õpilased, kuid jõumeeste esinemine haaras meidki oma lummusesse. Käisin
lõpuks minagi nende esinemist vaatamas vaksali juures ja Rekordis. Asi hakkas meid kõiki huvitama – miks mitte
järele teha. Alustasime harjutustega
Liivaku isa majas Iisraeli tänavas, kus
me Viiraltiga koos elasime. Harjutused
katkestas maadlustreeningul saadud
jalavigastus.
Aeg läks edasi. Venemaal tulid sügisel võimule enamlased. Koolitöö käis
siiski oma rada edasi.

12. detsember 1918
Tulid rahutud ajad poliitilises elus.
Algas Vabadussõda. Sel puhul oli üleskutse kooliõpilastele, tulla kooliõpilaste pataljoni lipu alla, „in corpore“
vabariiki kaitsma. Järgnesime poistega
üleskutsele.
Pataljoni asukoht oli Narva maanteel Beljajevi Tütarlaste Gümnaasiumis. Seal asus ka kooliõpilaste rood. Et
arstlikku komisjoni ei olnud, siis asusin
sinna omal soovil koos Viiraltiga. Sirge jala tõttu ma väljas patrullis käia ei
saanud. Küll aga võtsin osa sisemisest
valveteenistusest. Nii möödus paar nädalat. Tahtsin väga sõjaliinile minna,
kuhu teised poisid, ka Viiralt, läksid.
Kuid minu haige jalg seda ei võimaldanud.
19. detsember 1918
Kell 9 olime juba Beljajevi Gümnaasiumi ruumides, ootasime. Esiti määrati meid neljanda rühma alla, pärastpoole viidi esimese rühma peale üle.
Kella poole ühe ajal tulid soomusrongide juhataja kapten Pitka ja peastaabi
ülem Laidoner. Kõnelesid praegusest
olukorrast ja võitlusest enamlaste vastu, rääkides neist tingimustest, millega
meil tuli võitlust alata ja kuidas praegu
veel edasi pidada ja kutsudes üles õpilasi löögipataljoni astuma.
***
Laman klassi ruumes, olles kooliõpilaste roodus 1. rühma 4. jaoskonnas, milles meie kooli omad koos. Midagi pole täna teha saanud – süüa on
hästi saadud – poolteist naela leida ja

Kuidas edasi?
1. Terves maailmas eksisteerib süsteem tänu sponsoritele. Järelikult tuleb
minna sama teed. Meie – Sihtasutuse
Eesti Finantskeskus Kroonimaks Rahva Võitmatusega – a/k SEB pangas on

EE351010220066722011, märgusõnaks
Rondo. Kui rääkida loodusseaduste
keeles, siis: kui Sina annad, siis ka Sulle
antakse. Anna südamest, ilma saamahimuta. See kõik on võimalus, mitte kohustus. Ka 5 eurot on meie jaoks suur
raha.
2. Jätkame rondode organiseerimist
kaks korda aastas, suurendades pidevalt osavõtjate arvu. Iga rondo ajal
toimub ka avalik loeng TM-st ja kõik
huvilised saavad õpetuse, kuidas seda
programmi teha.
3. „Lennumadratsite“ hankimine
(kasutatakse edasijõudnute tehnika
puhul).
4. Teeme konkreetse plaani, kuidas
aastaks 2020 tegutseb Väike-Maarjas
regulaarselt 5 TM- Sidhi programmi tegijat või 50 mediteerijat ja terves riigis
120 pidevalt praktiseerivat TM Sidhi
programmi tegijat. Selline hulk inimesi
suudab avaldada mõju kogu Eestimaale.
5. Otsime mõttekaaslasi, et viia kooli vabatahtlikkuse alusel sisse TM praktiseerimine.
6. Propageerime süsteemi olulist
osa: õiget toitumist, õiget mõtlemist ja
kehalist aktiivsust.
7. Kord aastas anname ülevaate
oma tegemistest.
Vastus pealkirjale on, et ma ei
„peksa segast“, vaid see on kohalikule kogukonnale suur võimalus. Me ei
anna hinnangut ühegi inimese käitumisele, aga meie süsteem otsib innovaatilisi inimesi, kes suudavad igapäevasest rutiinist välja tulla ja näha maailma asju teise nurga alt.
Ants Rikberg
ants.rikberg@sisekaitse.ee
telefon 529 0745

Sõbrapäeva matk

Vabadussõja aegseid lugusid
NOPPEID Asael Truupõllu võistlustööst Eesti Rahva Muuseumi etnograafilise materjali kogumise võistlusele
1993. aastal – Voldemar Raklese elulugu II osa: Tallinna Kunsti-Tööstuskool 1915-1919
Eluloo teine osa kirjeldab Raklese
õpinguid kunstikoolis. Nimetatud periood on sündmusterohke oma viie erineva riigikorraga, Esimese Maailmasõjaga ning kunstikooli enda esmakordse
avamisega. Materjal on põhiliselt esitatud Voldemar Raklese päeviku ja kirjavahetuse vormis.

On selline mõiste nagu Maharishi
efekt, mida on kinnitanud üle 50 uurimuse. Kui 1% mingi piirkonna elanikest teeb koos TM-i, või ruutjuur ühest
protsendist TM sidhit (edasiarenenud
tehnika), siis ei saa negatiivsed mõjutused Maharishi efektiga haaratud piirkonda tungida ja see piirkond muutub
võitmatuks. Maharishi efekti on palju
kordi katsetatud ja see on alati andnud
positiivse tulemuse. Aju muutub koherentseks ja see kaldub üle kõikidele
ajudele, kes grupiefekti piirkonnas viibivad. See on ka põhjuseks, miks ümbruskonnas vähenevad kuritegevus ja
muud negatiivsed ilmingud.
Oli aeg, mil praeguse Väike-Maarja
valla territooriumil asus Vao kolhoos
ja selle esimees oli Peeter Albi. Mehel olid väga innovaatilised ideed. Aga
kuna need olid ühiskonna momendi
arengust liiga pika sammu võrra ees,
siis inimesed ei mõistnud teda ja sellepärast jäi palju asju teostamata. Need
on kunagise Väike-Maarja kolhoosi
peamehaaniku Kalju Kadaku öeldud
mõttekillud.
TM-ga on praegu samasugune olukord. Enamikul meist on seda raske
mõista, kuna meil puudub kogemus.
Maailmas aga on selles liinis 50 aastane kogemus, ise olen sellega tegelenud üle 25 aasta. Küsimuse püstitus
on järgmine: me kas usume neid sadu
tuhandeid inimesi, kes omavad vastavat kogemust, või jääme ka tulevikus
hinnangut andma omaenda emotsiooni pealt. Lisainfot saab lugeda näiteks
aadressilt: http://www.invincibleamerica.org

kaks korda suppi.
Äkki kuuldub hüüe – koosolekule.
Lähen – rooduülem räägib silmapilgu tähtsusest, praegusest olukorrast.
Sellest loidusest, mis praegu meie sõjaväes ja rahvas valitseb. Sellest hädaohust, mida enamlased toovad, kui nad
edasi tungivad. Kahetsust avaldades,
et 400 inimese hulgast kõigest 100 ennast üles on andnud. Käskis veel läbi
mõelda seda asja, et hommikul juba
paremaid teateid peastaapi oleks viia.
Sest meie kooli õpilastele on kõige
suuremad lootused pandud. Kell oli
kaks läbi kui magama sai jääda, põranda peale.
23. detsember 1918
Võideldakse meie kodumaa pinnal
suurtükkide ja püssidega iseseisvuse
eest. Kodumaa ärksamad, paremad
pojad koguvad endid, et isamaa eest
välja astuda. Kas ei täida noorte rindu
ilus tunne, osalt nagu ühinegi, oma
kodu eest välja astuda ja selle eest, kui
vaja, ka surra, kas ei kiha veri tugevamalt soontes ja kas ei tuksu tugevamalt
süda rinnus, oodates neid silmapilke,
mil kõrge töö teostamisele asuda.
Noored, need on tundud oma kohust, nad on esimestena vaenlaste
vastu tunginud. Eks ole ma noor, eks
kanna minagi tungi südames täita oma
kohust, ei muud midagi. Oo, ihkamist,
ka kaitsjate ridades seista. Kuid saatus,
miks on ta minult riisunud selle võimaluse?

11. veebruaril toimus Avispea külas
Pilvi Preisfreundi eestvedamisel sõbrapäeva matk. Ilm oli imeline – 10 kraadi
miinust, särav päike ning kaunis härmatis puudel. Matka alguseks kogunes
kohalikku bussipeatusesse 28 inimest,
kes kõik rõõmsalt teele asusid.
Esimene peatus tehti Avispea Vabakoguduse kirikus, kus pastor Eerek
Preisfreund lühidalt maja ajalugu tutvustas ning värskelt remonditud ruume
näitas. Järgmiseks põikasime OÜ Uuetoa talu ehitatava kuivati- ja laohoone
juurde, kus jagas selgitusi Jaak Läänemets.
Edasi kulgesime põldude vahele.
Peatusime hetkeks Tuudur Vettiku mälestuseks püstitatud kivi juures Unikülas ning matka edenedes kohalikule
jutlustajale ja looduseuurijale Volde-

mar Raklesele pühendatud mälestusmärgi juures.
Jalutasime talviselt härmas loodusmaastikul Liivaoja taluni Võnnusvere
külas, kus asub Avispea mõõk – mälestusmärk kohalikele metsavendadele,
omakaitseliikmetele ja kõikidele külaelanikele, kes võitlesid oma vabaduse
eest Teise maailmasõja ajal ja järel.
Retke lõpetuseks pakuti Liivaoja
pererahva Raul ja Meret Oja poolt matkalistele kuuma suppi ja teed. Arutati
ka võimalusi külarahva ühistegevuseks
edaspidi.
Sõbrapäeva matkast osavõtjad olid
igati rahul kordaläinud päevaga.
Maret Läänemets
Külaelanik Avispealt

Foto: Andreas Preisfreund
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 13.00
Kogudust teenib hooldajaõpetajana
Enn Salveste. Tel 5345 3967,
e-post: enn.salveste@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.

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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.

Veebruar 2017.a.

Ostan vanu
keeksi, juustu, kala,
redise, põldmarja,
draakoni piltidega
lauanõusid ja vaase.
Tel: 5665 5551

Küttepuud
Simunast
Tel 515 7741

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

Märts
91 Resella Saal – 13. märtsil

82 Boriss Matvejev – 13.03.1935

90 Linda Grauberg – 11. märtsil

82 Ilse Toomsalu – 15.03.1935

88 Benita-Rosine Hunt – 7. märtsil

82 Ellu Tiimus – 25.03.1935

88 Aino Lehtmets – 15. märtsil

81 Zuzana Mitt – 1.03.1936

88 Evi Eerikson – 20. märtsil

81 Helgi Siim – 6.03.1936

86 Ellen Orumäe – 8. märtsil

81 Jaan Viin – 15.03.1936

86 Vaike Kondimäe – 11. märtsil

81 Aare Jaanson – 24.03.1936

86 Asta Kuristik – 26.03.1931

Müüa Vaos
kuivi küttepuid.
Hind: 30 eurot/rm,
suurperedele 20 eurot/rm.
Kontakt: tel 5395 0313

Müüa renoveeritud
kahetoaline
ahiküttega korter
Koeru vallas.
Kontakt: tel 5669 3339

80 Endla Nugis – 1.03.1937

86 Lehte-Miralda Murakas –
28.03.1931
85 Lehte Tints – 30.03.1932

80 Aime Meos – 9.03.1937
80 Salme Rotka – 29.03.1937
75 Vello Uueni – 1.03.1942

84 Lehte Kask – 9.03.1933
84 Harri Rosenstrauch – 21.03.1933

70 Jelena Truss – 3.03.1947

83 Vladimir Svetõšev – 4.03.1934

70 Aili Keps – 20.03.1947

83 Jüri Raag – 12.03.1934

70 Elvi Kaldaru – 22.03.1947

83 Heinrich Komp – 23.03.1934

70 Olga Vahemets – 24.03.1947

82 Kaljo Tamm – 13.03.1935

70 Aivo Uustall – 31.03.1947

Soovime õnne ja tugevat ter vist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

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

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

Õnnitleme noorimat vallakodanikku
Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest …
Keidi Toost – 23. jaanuaril

OÜ Estest PR

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

O S TA B

Toatäis päikesekiiri,
sületäis sooje sõnu,
peotäis kauneid lilli!

Kallis MAIRE ÕMMIK!
Kallis INGRID ARULA!
Kallis LILI GUITOR!
Soovime Sulle palju õnne juubeli puhul!

metsa- ja põllumaad.

SOODUS!

Info:

Veebruaris Eesti majalipp ainult 18 eurot.

telefonidel 504 5215,
514 5215

Ära anda suur palm
Väike-Maarjas.

Väike-Maarja lasteaia pere

Kontakt: tel 5194 0864

Likvideerin kanalisatsiooni ummistusi
ja teen survepesu
alates valamukausist,
lõpetades WC-ga.

Teostame kaeveja giljotiinitöid.
Tuleme toime ka
väga pehmetel pinnastel.

Kõik toimub vastavalt vajadusele
ja tellija soovile.

Info tel 5552 4478
või 518 7146

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

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

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Vahur Allikalt
Helle Kotova
Loreida Pardonen
Hilda Lumiste
Bruno Karon
Elfriede Tedrekull
Tiiu Saarepere

19.12.1937 – 15.01.2017
17.11.1944 – 17.01.2017
15.04.1924 – 27.01.2017
23.01.1920 – 27.01.2017
26.06.1948 – 02.02.2017
29.06.1923 – 04.02.2017
19.08.1935 – 10.02.2017

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:

Teen torutöid.
Tel: 5645 4988

Telli kohe e-poest www.lipuvabrik.ee!

Ostan parima hinnaga

ümmarguste või
ovaalsete kividega
merevaigust kaelakee.
Aus kaup ja raha kohe kätte.
Helista julgelt!
Tel: 5871 0351

• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 10. märtsil kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Simuna osavalla ruumides

saab tellitud tooted kätte 10. märtsil kell 13.00
Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

