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Jaak Läänemets on
põllumajanduse
tippjuht 2016
Osaühingu Avispeamees juhataja ja
põllumajandusühistu Kevili nõukogu
esimees Jaak Läänemets pälvis kõrge
tunnustuse – 1. aprillil Olustvere lossis toimunud konverentsil kuulutati ta
2016. aasta põllumajanduse tippjuhiks.
Palju õnne!
Jaak Läänemetsa autasustati Tiiu
Kirsipuu valmistatud skulptuuriga
„Kuldne viljapea“. Auhinna andis üle
maaeluministeeriumi
toiduohutuse
ning teaduse ja arenduse asekantsler
Toomas Kevvai.
„Olen selle tunnustuse eest väga
tänulik. On hea, kui põllumajandussektoris pälvivad kõige muu kõrval tähelepanu ka positiivsed sündmused. Usun,
et ühistegevuses peitub jõud – seda nii
ühe ettevõtte sees kui ka sektoris laiemalt,“ ütles Jaak Läänemets.
Jaak Läänemets on ka Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi esimees.
„Aktiivselt maaellu ja ühistegevusse panustava inimesena ning tulevikku
vaatava, innovaatilise mõtteviisiga on
Jaak seltsi liikmetele eeskujuks. Tema
julgustava, toetava ning asjaliku suhtumise toel seisab Väike-Maarja Põllumeeste Selts kindlatel jalgadel,“ seisab

Jaak Läänemets. Foto: Sander Hiire
Jaagu iseloomustamiseks Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi kodulehel.
Aastal 2002. valiti Jaak Läänemets
Aasta Põllumeheks.

TASUTA

Kotli aia heakorratalgud
30. aprillil kell 10-15, Väike-Maarja, Pikk tn 20
Jätkatakse arhitekt Alar Kotli vanematemaja aia korrastamist. Talgutöödeks võsa, heki, puude ja põõsaste
lõikamine, okste äravedamine, prahi
korjamine, riisumine, pinnase tasandamine. Kaasa võtta töökindad, reha,
labidas, võimalusel treppredel, mootorsaag, hekilõikaja, oksakäärid jt puude, hekkide ja võsalõikuseks vajalikke
vahendeid.
Talgujuht: Kadri Kopso, tel 523 6582
Väike-Maarja puhkealade korrastamise talgud
6. mail kell 12-16
Äntu järvede veeohutuse tagamine
ja Ebavere roheala korrastamine, kolme veeohutuse stendi paigaldamine
Äntu tehisjärve ja Äntu Valgjärve ujumiskohtade juurde.
Talgujuht: Leie Nõmmiste, tel 5348
8787
Kolhoosiesimehe kabinetist muuseumituba
30. aprillil kell 11-16, Väike-Maarja, Pikk 1a, kogunemine õppekeskuses
Väike-Maarja kolhoosi juhtkonna
ja esimehe ruumide korrastamine/koristamine ja asjade sorteerimine ning

ettevalmistus temaatilise näitusetoa
rajamiseks. Prügi sorteerimine ja prügi
äravedu. Ruumide koristamine.
Talgujuht: Raimo Maasik, tel 514
5548
Väike-Maarja taaskasutuskeskuse
remonditalgud
7. mail kell 10-16, Väike-Maarja,
Tamsalu maantee 1
Väike-Maarja taaskasutuskeskuse
ruumi väljanägemise parandamine
taasavamiseks.
Talgutöödeks akende pesemine, aknaraamide puhastamine, koridori lae
puhastamine, seinte värvimine. Kaasa
võtta kindad, hea tuju.
Talgujuht: Tiia Uutsalu, tel 5656
4959
Kevad Eipris
7. mail kell 10-15, kogunemine külamaja juures
Eipri küla kutsub talgutele, et küla
kevadiselt kauniks muuta. Talgutöödeks on teeservade koristamine, riisumine, prahi põletamine. Kaasa võtta
kindad ja rehad.
Talgujuht: Aare Prants, tel 5664
8300
Vao küla talgud
7. mail kell 10-15, kogunemine Vao
küla mänguväljakul
Kevadised koristustööd ja ühine tegevus: riisumine, prügi ja okste koristamine ja äravedu. Kaasa võtta rehad,
luuad, labidad, aiakärud, töökindad.
Talgujuht: Mihkel Mehiste, tel 5349
8640
Kiltsi aleviku heakorratalgud
7. mail kell 11-15, kogunemine

Ole koos meiega: facebook

Laste lauluvõistlus
Popp Tipp – Popp Täpp 2016
9. aprillil kajas Väike-Maarja seltsimaja lastelaulust – peeti iga-kevadist,
pika traditsiooniga laste lauluvõistlust
Popp Tipp – Popp Täpp.
Lauluvõistlusest võtsid osa VäikeMaarja, Simuna ja Kiltsi laululapsed,
kokku 36 laulupoissi ja -tüdrukut. Väike-Maarja gümnaasiumi laululapsi juhendavad Ly Ipsberg, Kaia Klaan, Raivo
Narits, Simuna koolis Angela Raik, Kiltsi koolis Rene Põllumaa ja Karin Kaju,
Väike-Maarja lasteaias Sirje Sõnum ja
Merike Hövelson.
Hindamas oli žürii koosseisus: Kadri
Kask, Meret Oja, Ahti Bachblum, Raivi
Rohumets ja Tanel Villand.
Tulemused:
POPP TIPP – Mari-Liis Kaskema
POPP TÄPP – Kristofer Vinkel
Kuni 5-aastased:
1. Kristofer Vinkel (õp Sirje Sõnum)
2. Rasmus Villem Lood (õp Sirje Sõnum)
3. Aliise Kull (õp Angela Raik)
4. Laur Jakob Kits (õp Sirje Sõnum)
6–7-aastased:
1. Jette Kriit (õp Sirje Sõnum)
2. Carmen Vinkel (õp Sirje Sõnum)
3. Lorette-Iiris Riivik (õp Angela
Raik)
8–10-aastased:

Teeme Ära! talguid Väike-Maarja vallas
Triigi küla talgud
7. mail kell 11-17, kogunemine külaplatsil
Triigi küla korrastatakse talvel tekkinud sodist, külaplats, park ja tiigi
ümbrused tehakse korda. Kaasa võtta
rehad, saed.
Talgujuht: Tarmo Rebane, tel 506
2039

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

1. Kati-Ly Randviir (õp
Kaia Klaan)
2. Sereena Birnbaum (õp
Angela Raik)
3. Karlotte Lood (õp Kaia
Klaan)
4. Merilin Veskilt (õp Angela Raik)
11–13-aastased:
1. Gerli Kaur (õp Ly Ipsberg)
2. Janely Miadzielec (õp
Rene Põllumaa)
3. Birgit Veermets (õp Ly
Ipsberg)
14-aastased ja vanemad:
1. Mari-Liis Kaskema
(õp Ly Ipsberg, klaveril Raivo Narits)
2. Iris Leist (õp Ly Ipsberg, klaveril Raivo Narits)
3. Birgit Miadzielec (õp
Rene Põllumaa)
Täiendavalt tunnustati:
Anris Pent (õp Angela Raik)
Laulukarusselli eelvooru Rakverre lähevad:
3–7-aastased: Kristofer
Vinkel ja Jette Kriit
Popp Tipp 2016 ja Maarjaviisi 14-18-a võitja
8–10-aastased: Kati-Ly
Mari-Liis Kaskema.
Randviir ja Sereena BirnbaMaarja seltsimaja, Naiskodukaitse,
um
AlderCone Pagar, Vennad Vedu OÜ,
11–13 aastased: Gerli Kaur ja JaRakvere Linnus, Kaarli Talu, Tinnu Ilunely Miadzielec

Kiltsi rahvamajas, Turu 13
Aleviku heakorratööd: puude vedu
kuuri, ladumine, heki lõikamine, okste
korjamine, prügikoristus. Kaasa võtta
töökindad, hekikäärid.
Talgujuht: Siret Stoltsen, tel 5666
1951
Määri küla talgud
7. mail kell 10-18, kogunemine külaplatsil
Bussijaama katuse remont, teadetetahvli katuse vahetus ja värvimine, külaplatsi korrastamine.
Kaasa võtta akutööriistad (trell, ketassaag), käsisaag, haamer, reha, aiakäru, töökindad, piknikukorv.
Talgujuht: Siim Kesler, tel 525 9239
Pargiveere talgud
7. mail kell 10-17, kogunemine Simuna sauna ees
Talgutööd sauna hüvanguks: sauna
puude saagimine ja lõhkumine, riietusruumi remont, vana kamina lammutus,
sauna ümbruse koristus. Kaasa võtta
mootorsaag, kirves, ehitus-tööriistad,
kindad.
Talgujuht: Kaido Metus, tel +358
4014 42991
Liivaküla talgud
7. mai 2016 kell 10-18, kogunemine Liivaküla külamaja ees
Korrastatakse majade, kuuride, aiamaade ümbrusi. Kaasa võtta töökindad, kummikud.
Talgujuht: Marje Märtsin, tel 5825
5035

11-13-a võitja ja Maarjaviisi lauluvõistluse publiku lemmik Gerli Kaur.
Foto: 2 x Ly Ipsberg
Aitäh laste lauluvõistluse Popp
Tipp - Popp Täpp toetajatele: Liis
Luha, Raul Oja, Luule Horeb, Leili
Kauplus, Põhjakeskus, Väike-Maarja
noortekeskus, Väike-Maarja vald, AS
Pandivere Ehitus, Aqva Hotel & Spa,
Georgi Söögituba, Maarjalill, Väike-

salong, Aksel VA OÜ, Vao Agro AS, Elna
Pood, Ermo Lood sepised, Väike-Maarja Muusikakool, Kuma Foto, Simuna
Ivax.
Väike-Maarja seltsimaja

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK
11.05.2016. a kella 10.00-st

VÄIKE-MAARJA HOOLDEKODUS
Silmade kontroll maksab 15 eurot.
Prillitellijale on kontroll 8 eurot.
INFO ja etteregistreerimine
telefonidel 5656 4959, 5016 825
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Vallavanema kuu
Millise läbiva ideega oled Sina aprillikuus toimetanud? Võtnud naljakuul
elu huumoriga, pööranud südamekuul
rohkem tähelepanu tervislikule toitumisele ja liikumisele või hoopis mäletad ikka veel üllatust, et sõbrad sind
karjalaskepäeval veega üle kallasid. Südamega tehtud hea nali on alati hinnas
ning see sobib igasse kalendrikuusse.
Kindlasti saab sedasama öelda ka mõnusate liikumisharjumuste kohta. Tee
oma südamele pai – jaluta, jookse või
sõida rattaga meie kaunil Pandivere
maastikul. Kindlasti on siin piirkonnas
võimalik leida sobiv sportlik väljakutse nii tegevsportlasele kui ka lihtsalt
õhtusele jalutajale. Naerata loodusele
ja maailm naeratab sulle vastu, ikkagi
aprillikuu.
Käesoleval aprillil võib meie tänane vabariigi valitsus puhuda esimese
küünla riigivalitsemise aastapäevatordil. Üks aasta riigijuhtimist ei ole just
pikk aeg, sest riigilaev pöördub aeglaselt ning kursimuutused ei saagi olla
riigitüüri juures järsud. Kui natuke ajaratast tagasi keerata ja vaadata sellesse
aega, kui igalt tänavalt sai kandidaatide nimedega tikutopse ja meediasse ei
tahtnud erinevad arvamused ära mahtuda. Kui mäletate, siis tähtsaim teema
oli riiklik julgeolek ja stabiilne maksusüsteem. Palju räägiti just sellest, et
peame kindlustama riigi idapiiri ning
vaja on panustada kaitseväe arendamiseks. Meie maakonna õnneks on paljud
kaitseväega seotud investeeringud ja
töökohad seotud just Tapa vallas asuvate objektidega ning selleks vajatavate tugiteenustega. Tapal asuva kaitseväe pataljonide ehitamisest ning vajalikele töökohtadele vajaliku personali
värbamisest võidab loomulikult kõige
enam Tapa vald. Kuid see mõju ulatub kindlasti maakonda laiemalt ja ka
meie valda, sest mitmed Väike-Maarja
valla inimesed on seal töökoha leidnud. Ka meie riigi idapiiri turvalisuse
tõstmiseks on keskvalitsus paigutamas
suuremat ressurssi kui eelnevatel aastatel. Kogu 135 km piiriribast on suur
osa puhastatud ja sellele lisanduvad
investeeringud kordonisse, piiripunkti

ning tolliseadmetesse. Võib öelda, et
selles valdkonnas on valimislubadused
pidanud ning Eesti saab kaasaegsema
ja turvalisema riigipiiri ning meie kaitsevõimekus kasvab.
Populaarne teema valimiste ajal on
alati avaliku sektori efektiivsus, sealhulgas nii läbipaistev palgakorraldus
kui ka keskvalitsuse töötajate arv. Parim on, kui valitsusorganisatsioonid
saaksid näidata ise eeskuju ja oleksid
selge, läbipaistva ning ettevõtlusvaldkonnaga ühetaolise palga ja muude
hüvitiste maksmisel omaenda „lati“
kõrgele seadjad. Riigikogu tänane hüvitiste süsteem on riigieelarvega summaliselt võrreldes väikse, kuid emotsionaalset väga olulise mõjuga. Tants riigikogu liikmete autoliisingutega ei ole
normaalne. Kes sellele kiire lõpu saaksid teha? Esiteks riigikoguliikmed ise.
Kui enamus nendest ei tolereeri sellist
käitumist, siis saaks vastavad korrad
kiiresti kehtestada. Teiseks ka tark valija. Ehk ebamõistlikeks otstarveteks
riigikogu liikme hüvitise kasutajatele
peaks targa ja piisavalt informatsiooni
omavate valijate poolt häälte andmine
tulevikus olema välistatud. Täna see nii
veel ei ole ning see võtabki aega.
Valitsusaparaat on võtnud vähemalt
suuna, et keskmiselt väheneb keskvalitsussektoris töötajate arv aastas 1%
võrra. Oleme siingi kuulnud, kuidas
kokkutõmbamisel tekib kohe vastusurve, et kedagi ei saa ega tohi koondada.
Riigisektori efektiivistamine on seotud
otseselt riigireformiga, mis peaks kaasa
tooma juba olulisi strateegilisi otsuseid ja nutikamaid lahendusi. Esimene
aste on selles haldusterritoriaalne kohalike omavalitsuste reform, mis jõudis
käesoleval kuul ka riigikogu menetlusse. Juhul kui maakondades on oluline
valdade vähenemine, siis on ju kõige
olulisem, et mis sisuliselt muutub.
Millised kohustused, millised õigused,
mis saab maakondadest, s.h maavalitsusest, kuidas muutuvad omavalitsuste
tulude kujundamise reeglid. Täna jätkame Pandivere piirkonnas nelja omavalitsusega läbirääkimiste protsessi
ning proovime kaardistada võimalused,

29. märtsil tähistati Ebaveres Lennart Meri sünniaastapäeva ja tantsuseltsi Tarapita nimepäeva ning süüdati traditsiooniline tuleteekonna lõke, tähistamaks Tarapita lendu Kaarmalt Kaarmale. Foto: Kalev Pärtelpoeg
mis parendaksid elanikele pakutavaid
teenuseid ning vähendaksid aja- ja personalikulusid. Vaadates ajakava, siis tegelikult on läbirääkimiste tempo piisavalt ambitsioonikas ning hea kui on ka
vastav seadus riigikogus vastu võetud,
et siis oleks ka kindel alus, millele tugineda. Koostööd naaberomavalitsustega tehakse ka ühise Leader tegevusgrupi raames. Sellel kevadel on MTÜ PAIK
menetluses mitmed taotlusvoorud, kus
on võimalik ettevõtetel saada tuge äriliste investeeringutega seotud riskide
vähendamiseks. Näiteks Tärkava Pandivere meetme I voorus oli isegi rohkem
rahalisi vahendeid jaotada kui laekus
vastavaid ettevõtlustaotlusi. Samas
on meie piirkonnas jällegi mittetulundussektor ja kohalikud omavalitsused
aktiivsed ning elukeskkonna arendamise vastavas rahastusvoorus mitmele
projektile rahalisi toetusvahendeid ei
jagunudki.
Käesolev aprillikuu möödub meie
legendaarse rammumehe Georg Lurichi 140. sünniaastapäeva tähe all. Lu-

richi teatejooks, kooliolümpia, Lurichi
vaimust kantud tervistavad toidud õppekeskuses, konverents „Lurichi fenomen“ ja Georgi rammumehe võistlus
annavad võimaluse proovida nii enda
sportlikku vormi kui ka meenutada
seda, miks on Georg Lurich niivõrd
tugevasti istutatud meie rahva teadvusesse ja kui olulised on tema elukreedod ning väärtushinnangud tänapäeval. Just siia, meie valla keskusesse
oleme planeerinud püstitada Lurichile
väärika ausamba. Erinevatel põhjustel
ei saa me sellelt lina tõmmata tema
140. aastapäeval, kuid loodan, et see
võimalus varsti avaneb. Sellisel juhul
saavad meie koduvalla külastajad või
siit läbisõitjad kasvõi hetkeks mõelda,
miks Lurich on LURICH ning rääkida
tema lugu oma lastele ja lastelastele.
29. märtsil tähistasime Tantsuseltsi
Tarapita eestvedamisel Lennart Meri
sünniaastapäeva Ebavere tervisespordikeskuses. Käesoleval aastal valib
Eesti riik endale uue presidendi ning
kindlasti on Lennart Meri see isik, kel-

le tegevuse mõõdupuu järgi me saame
uut presidenti tulevikus hinnata. Kas
meie järgmine president on mees või
naine ning millise eelneva elukogemusega ta ameti vastu võtab, eks seda
näitab aeg. Suure Lennu kaare tähistamisel sooviti õnne meie rahvatantsu
esileedile Maie Oravale. Kui Maie Orav
on suutnud suure hulga mehi üheskoos tantsima panna, siis vaatame, kas
suudab uus valitav vabariigi president
meid rahvana koos tegutsema panna
ning suurendada kogu rahva üksmeelt.
Üksmeeles kohaliku kogukonna kaunistamine on võimalik erineval moel.
Üheks väga mõjusaks võimaluseks on
registreerida ennast www.teemeara.ee
kodulehel just sulle sobivatele talgutele ning panna koos teistega käed külge.
Meie vallas on vähemalt 12 erinevat
kohta, kus 7. mail kogukonnaga koos
heakorda parendada või mõttetalgutel
osaleda.
Ela südamega!

maa-alal asuva tankla teenindushoone
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
algatati vallavolikogu 30.04.2015 otsusega nr 11.
Otsustati võtta vastu Simuna alevikus asuva Bensiinijaama katastriüksuse maa-alale FIE Aare Traks poolt koostatud detailplaneering.

ruse kinnitamine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Uue Väike-Maarja valla ehitusmääruse koostamine on tingitud asjaolust,
et 01.07.2015 jõustus uus planeerimisseadus ja uus ehitusseadustik.
Võrreldes seni kehtiva ehitusmäärusega on nii volikogu kui vallavalitsuse
pädevuses olevate ülesannete loetelude sõnastused muutunud tulenevalt
uuest planeerimisseadusest ja ehitusseadustikust. Igapäevase töö kergendamise huvides on ülesanded sõnastatud
detailsemalt.
Otsustati kehtestada Väike-Maarja
valla ehitusmäärus.

väljapoole jäävate majapidamiste reovee käitlust. Eeskirja eesmärk on vastu
võtta veeseaduse ja selle rakendusaktidega kooskõlas olev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
Otsustati kehtestada reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

Indrek Kesküla

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 31. märtsi vallavolikogu
istungil arutatust
Istungil osales 15 volikogu liiget.
Puudusid: Ermo Lood, Väino Haiba,
Jüri Elmend ja Ott Läänemets.
1. Simuna Spordihoone põhimääruse kinnitamine
Ette kandis avaliku teabe ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts.
Põhimääruse eelnõus on 2 sisulist
muudatust: seoses vallavalitsuse struktuuri muutumisega on spordihoone
vallavalitsuse avaliku teabe ja spordiosakonna haldusalas (kehtivas põhimääruses kultuuri- ja spordiosakond)
ning spordihoone ülesannete juurde
on lisatud Simuna kooli staadioni haldamine.
Otsustati kehtestada Simuna Spordihoone põhimäärus.
2. Sotsiaalvaldkonna kordade
muutmine
Ette kandis sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks.
Muudatused on tingitud 01.01.2016
kehtima hakanud uuest sotsiaalhoolekande seadusest. Dokumendid on viidud vastavusse kehtima hakanud seadusega ning sotsiaalseadustiku üldosa
seadusega, mis reguleerib sotsiaalkaitse korraldust ja sotsiaalkaitse tagamist
avaliku võimu poolt.
Otsustati kehtestada Väike-Maarja

valla: sotsiaaltoetuste määramise kord;
sotsiaalteenuste osutamise kord; eluruumi alaliste kulude piirmäärad; riigi
rahastatava lapsehoiuteenuse tingimused ja kord ning rahaliste vahendite
ülejäägi kasutamise kord.
3. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine Simuna alevikus
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Simuna alevikus asuvate,
kasutuses olevate, omandiõigust tõendavate dokumentideta, enne ehitusseaduse jõustumist rajatud ühisgaraažide alune ja teenindamiseks vajalik
maa.
4. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine Pandivere külas
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Pandivere külas asuva, kasutuses oleva, omandiõigust tõendavate dokumentideta, enne ehitusseaduse
jõustumist rajatud ühisgaraaži alune ja
teenindamiseks vajalik maa.
5. Detailplaneeringu vastuvõtmine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Detailplaneering Simuna alevikus
asuva Bensiinijaama katastriüksuse

6. Detailplaneeringu kehtestamine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Detailplaneering Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12 asuva katastriüksuse
maa-alale kaubanduskeskuse rajamiseks algatati vallavolikogus 29.01.2015.
Volikogu 30.04.2015 otsusega otsustati laiendada detailplaneeringu ala,
kaasates alasse lisaks Pikk tn 12 katastriüksusele ka Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi
tn 1, Ravi tn 1b ja osaliselt 22 Rakvere
- Väike-Maarja – Vägeva tee katastriüksuste maa-alad.
Detailplaneering võeti vastu vallavolikogu 25.06.2015 otsusega nr 16.
Otsustati kehtestada Väike-Maarja
alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 10, Ravi tn
1b katastriüksuste maa-alale ja osaliselt 22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva
tee katastriüksuse maa-alale OÜ A.V.R.
Projekt poolt koostatud detailplaneering.
7. Väike-Maarja valla ehitusmää-

8. Reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskirja kinnitamine
Ette kandis keskkonnanõunik Leie
Nõmmiste.
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri reguleerib ühiskanalisatsiooni alast

Info:
Ene Preem:
• 11.-15.04 on volikogu komisjonide
nädal,
• 20.04 toimub volikogu juhatuse
koosolek,
• 28.04 on volikogu istung.
Indrek Kesküla:
• VIROL-i koosolekul esitletud Maksu- ja tolliameti ettekandest.
• ühinemisläbirääkimistest.

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2016. aastal
1. märtsil – 4530
Märtsikuus oli saabunuid 17 ja lahkunuid 21.
31. märtsil – 4526
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Vallavalitsuse materjalid (16.03, 18.03, 23.03, 30.03, 06.04 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Nõustuti Eipri külas asuvast vabast
põllumajandusmaast 26 819m2 suuruse
Kaasiku katastriüksuse moodustamisega kasutusvaldusesse andmiseks (sihtotstarve maatulundusmaa) ja määrati
maa maksustamishind.
- Nõustuti Eipri külas asuvast vabast
põllumajandusmaast 7,07ha suuruse
Tisleri katastriüksuse moodustamisega
kasutusvaldusesse andmiseks (sihtotstarve maatulundusmaa) ja määrati maa
maksustamishind.
- Nõustuti Eipri külas asuvast vabast
põllumajandusmaast 13 467m2 suuruse
Toominga katastriüksuse moodustamisega kasutusvaldusesse andmiseks
(sihtotstarve maatulundusmaa) ja
määrati maa maksustamishind.
- Määrati Võivere külas asuvate
ehitiste aluse ja teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 5973m2; otsustati
moodustada plaani- ja kaardimaterjali
alusel maa riigi omandisse jätmiseks
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Teeveere katastriüksus (sihtotstarve
elamumaa) ja kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Simuna alevikus munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava Lai tn 25 katastriüksuse pindalaks 1890m2; määrati moodustatava
katastriüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa ja kinnitati maa maksustamishind. Katastriüksusel asub F. G. W.
Struve poolt teostatud meridiaanikaare
mõõtmise Simuna – Võivere baasjoone
Simuna otspunkt.
- Kinnitati Väike-Maarja alevikus
munitsipaalomandisse taotlemiseks
moodustatava Tagaküla haljasala katastriüksuse pindalaks 2,32ha, määrati
sihtotstarbeks üldkasutatav maa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Määrati Müüriku külas asuva ehitise aluse ja teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 874m2, moodustati

plaani- ja kaardimaterjali alusel maa
riigi omandisse jätmiseks hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Nurga
katastriüksus, määrati katastriüksuse
sihtotstarbeks tootmismaa ja kinnitati
maa maksustamishind.
- Määrati Ebavere külas asuva ehitise aluse ja teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 5777m2, moodustati
plaani- ja kaardimaterjali alusel maa
riigi omandisse jätmiseks hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Viinavabriku
katastriüksus, määrati katastriüksuse
sihtotstarbeks tootmismaa ja kinnitati
maa maksustamishind.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Rahu tn 8 asuvate ehitiste juurde maa
ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuse plaanile ehitiste
omanikule, kinnitati katastriüksuse
pindalaks 1308m2, sh ehitiste alune
pindala 90m2, sihtotstarve elamumaa.
- Moodustati Müüriku külas Nurme katastriüksuse jagamise tulemusena uued katastriüksused järgmiselt:
8210m2 suurune Nurmelauda katastriüksus, sihtotstarbega tootmismaa ja
13,19ha suurune Nurme katastriüksus
sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Moodustati Avispea külas Meineri
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 12
315m² suurune Meineri katastriüksus,
sihtotstarbega elamumaa ja 8,42ha
suurune Meineripõllu katastriüksus,
sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Määrati Kiltsi alevikus Karja 4 ja
Väike-Maarja alevikus Oru 1 moodustatavate katastriüksuste sihtotstarveteks
maatulundusmaa.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Väike-Maarja 110/35/10kV alajaama hoone püstitamiseks Ebavere külas.
- Väljastati ehitusluba AS-le Vireen
külmhoone püstitamiseks Ebavere kü-

Hüvasti, Eero Sillanpää!
18. veebruaril lahkus igavikuteele Eero Tapio Sillanpää
(19.7.1936 – 18.2.2016).
Eero Sillanpää oli VäikeMaarja ja Sonkajärvi piirkondade vaheliste sõprussidemete
üks algatajaid ja hoidjaid, väikemaarjalaste jaoks väga tähtis
inimene Sonkajärvil.
Kauaaegse
rahvaülikooli
rektori, õpetaja, ajaloolase ja
raamatute autorina oskas Eero
Sillanpää luua piirkondade
sõprussuhetele asjalikku sisu.
Valdade moodustumise algusajal koolitas ta Väike-Maarja
vallatöötajaid ja vallavolikogu
liikmeid nii Väike-Maarjas kui
Sonkajärvil. Tema praktilistele
kogemustele tuginevast õpetusest oli suur abi omavalitsusliku elukorralduse kujundamisel Väike-Maarjas.
Eero Sillanpää osalusel tekkisid koolidevahelised kontaktid, vahetati õpetajaid ja kultuurirühmi, sidemed laienesid ka teistesse eluvaldkondadesse.
Tema algatusel sai võimalikuks rahvapilliansambli Sonkajärven
Pelimannit osalemine Väike-Maarja pasunakoori 100. aastapäeva
kontserdil ja Väike-Maarja pasunakoori kontsert-reis Sonkajärvile
Soome rahvaülikooli 100. aastapäeva pidustuste ajal.
2010. aasta aprillis Väike-Maarja rahvamajas avatud sõprusvalla
Sonkajärvi kunstnike näitusel olid väljas ka tema tööd.
Mälestus Eero Sillanpääst jääb paljude väikemaarjalaste südameisse.

Puude ladvus tasa nutvas tuules
me vaikses leinas langetame pea…

las Andimäe 2 kinnistul.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2016-2“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati
hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Väike-Maarja aleviku teede ja tänavate rekonstrueerimine 2016-1“ edukaks pakkujaks OÜ Estamet.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Simuna lasteaia laiendamine“ edukaks pakkujaks AS Antaares.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
kahekümnele taotlejale kokku summas
1664.86 eurot.
- Nõustuti hooldajatoetuse maksmisega isikule alates 01.05.2016 kuni
31.01.2019.
Hooldekodusse suunamine
- Otsustati suunata isik hooldusele Väike-Maarja hooldekodusse alates
07.03.2016.
Tugiisiku määramine
- Otsustati määrata ühele perele tugiisik.
Sotsiaalkorteri üürile suunamine
- Lõpetati isikuga üürileping Kiltsi
alevikus ja eraldati sotsiaalkorter Vao
külas tähtajaga 01.03.2016-01.03.2017.
- Lõpetati isikuga üürileping Väike-Maarja alevikus Aasa tn ja eraldati
sotsiaalkorter Soo tn, tähtajaga 07.03.31.12.2016.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa: buss Kuban G1A122; veoauto GAZ53A MRS1; kaks ratastraktorit T150K koos lumesahaga;

virtsapütt 10T, HTS; eriotstarbeline
paakauto SISU N3.
Vallavara tasuta kasutusse andmine
- Otsustati anda Väike-Maarja Valla
Rahvaspordiklubile tasuta kasutusse
Ebavere tervisespordikeskuse hoone,
sõlmida vara tasuta kasutamise leping
alates 18.03.2016 kuni 18.03.2024.
- Otsustati anda A. J. von Krusensterni nimelisele mittetulundusühingule tasuta kasutusse Kiltsi mõisakompleksis asuv koorejaama hoone, sõlmida
vara tasuta kasutamise leping alates
18.03.2016 kuni 18.03.2025.
- Pikendati MTÜ-ga Meie Kiltsi sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingut
Kiltsi rahvamaja hoone tasuta kasutamiseks kuni 31.12.2025.
Vallavara mahakandmine
- Kinnitati varade mahakandmisaktid järgmiselt: Kiltsi põhikool summas
3705.98 eurot;
Väike-Maarja õppekeskus summas
3850.86 eurot; Väike-Maarja gümnaasium summas 11 982.37 eurot; Simuna
spordihoone summas 1281.22 eurot;
Simuna rahvamaja summas 237.86
eurot; Simuna Noortekeskus summas
568.17 eurot; Väike-Maarja muusikakooli Simuna muusikaklass summas
148.91 eurot; Simuna VTS summas
102.91 eurot; Simuna osavald summas
1461.17 eurot; majandusosakond summas 2173.32 eurot.
Hajaasustuse programm
- Moodustati hajaasustuse programmis esitatud nõuetele vastavate
taotluste hindamiseks komisjon koosseisus: esimees Indrek Kesküla; liikmed
Ene Preem, Kaarel Moisa, Ene Kinks,
Leie Nõmmiste.
- Seati hajaasustuse programmi
valdkonnad järgmisse prioriteetsuse

Teade detailplaneeringu
kehtestamise kohta
Väike-Maarja Vallavolikogu 31.03.2016 otsusega nr 21 kehtestati Väike-Maarja vallas Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12
(katastritunnus 92702:002:0011), Pikk tn 8 (katastritunnus
92702:002:0720), Pikk tn 10 (katastritunnus 92702:002:0012),
Ravi tn 1 (katastritunnus 92702:002:0002), Ravi tn 1b (katastritunnus 92702:002:1860) katastriüksuste maa-alale ja osaliselt
22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva tee katastriüksuse (katastritunnus 92702:002:2490) maa-alale koostatud detailplaneering.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Väike-Maarja valla veebilehel: http://www.v-maarja.ee/index.php?part=html&id=26.

Info Kaitseväe väliharjutuse kohta
Kaitsevägi annab teada 1. jalaväebrigaadi pataljoni suuruse üksuse väliharjutuse läbiviimisest Väike-Maarja valla territooriumil ajavahemikul 25.29.04.2016. a.
Info: Kaitsevägi

Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise abil.
Arstide heakskiit! Alates vaid 6.90 kuu.
Liitu: www.erikorgu.ee
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järjekorda: I prioriteet – veesüsteemid;
II prioriteet – kanalisatsioonisüsteemid; III prioriteet – juurdepääsuteed;
IV prioriteet - autonoomsed elektrisüsteemid.
Raieluba
- Nõustuti ühe vahtra ja ühe ebatsuuga mahavõtmisega Väike-Maarja
alevikus Lõuna tn 10 kinnistul ning ühe
pärna ja ühe vahtra mahavõtmisega
Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2 kinnistul.
Korraldatud jäätmevedu
- Nõustuti 2 isiku korraldatud jäätmeveo perioodilise liitumisega suveperioodiks (1. mai kuni 31. oktoober),
kuna kinnistutel ei elata aastaringselt.
Ettevõtlustoetus
- Eraldati Janne Shop OÜ projektile
„Janne Shop butiik“ ettevõtlustoetust
965 eurot.
Ühekordne toetus
- Eraldati Vabaajaseltsi Toredad
Teod projektile „Sõbraga Simunas“
ühekordset toetust 219 eurot.
Tänavakaubanduse ala
- Otsustati kehtestada Väike-Maarja alevikus tänavakaubanduse alaks
Simuna mnt 11. Väike-Maarja aleviku
keskosa detailplaneeringu kohaselt ei
ole keskväljaku piirkonnas tänavakaubanduse alasid ette nähtud. Sellest
tulenevalt määrati tänavakaubanduse
ala keskväljaku lähedal asuvale Simuna mnt 11 kinnistule, arvestades koha
valikul ka seda, et nimetatud kinnistul
asuvas hoones tegutseb taluturg.
Koormuspiirangu kehtestamine
- Kehtestati koormuspiirang teede
kahjustamise vältimiseks Väike-Maarja
valla kohalikel teedel registrimassiga
üle 8 tonni veokitele alates 18.03.2016.

Infot
Bensiinijaama
katastriüksuse
detailplaneeringu
kohta
Väike-Maarja Vallavolikogu 31.03.
2015 otsusega nr 20 võeti vastu Väike-Maarja vallas Simuna alevikus
asuva Bensiinijaama katastriüksuse (katastritunnus 16101:002:0092)
maa-alale koostatud detailplaneering. Detailplaneeringuala suurus
on ligikaudu 0,43 ha.
Detailplaneeringuga kavandatakse Bensiinijaama katastriüksusel asuva olemasoleva tankla teenindushoone rekonstrueerimine ja
laiendamine. Planeeritav tegevus
on mootorikütuste ja muude kaupade müük. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnev mõju tuleneb
tankla külastatavuse võimalikust
suurenemisest.
Detailplaneering
vastab kehtivale üldplaneeringule.
Detailplaneering
on
avalikul väljapanekul 25.04.2016 –
08.05.2016 Simuna raamatukogus,
Lai tn 5 Simuna alevik, lahtioleku
aegadel, Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleis, Pikk tn 7, Väike-Maarja alevik, tööajal ja Väike-Maarja
valla veebilehel.
Avaliku väljapaneku ajal on õigus kirjalikult esitada ettepanekuid
ja vastuväiteid planeeringu kohta
Väike-Maarja Vallavalitsuse aadressil: Pikk tn 7, 46202 Väike-Maarja või
vv@v-maarja.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 16.05.2016 algusega kell
16.00 Simuna rahvamajas, Lai tn 5,
Simuna alevik.

4

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Aprill 2016.a.

Väike-Maarja valla ettevõtlustoetus
Tutvustame vallalt ettevõtlustoetust
saanud ettevõtjaid ja nende tegevust.
Kuidas on läinud, kuhu on jõutud? Milliseid rõõme ja üleelamisi ettevõtjana
alustamine ja tegutsemine pakub? Vahest ärgitab rubriik ka teisi endale oma
ettevõtet looma, annab alustajatele
tegutsemisjulgust ja lisab ka teatavat
kindlustunnet.
Esimesteks tutvustatavateks on Aili Praats
(toetus 2010. aastal) ja
Alo Põldmaa (toetus 2011.
aastal).
1. Palun kirjeldage
oma suuremaid hirme või
riske ettevõtlusega alustamisel ning kuidas teil
õnnestus neid vältida ja
kõhklustest üle saada?
Alo Põldmaa:
Mul ei ole olnud hirme
ettevõtluse alustamisega.
Ülikooli ajal, kui ettevõte
sai asutatud, nägin selles
pigem ainult võimalusi ja
väljakutseid. Kõige keerulisem oli alguses leida
algkapital. Eks minu ettevõtlus ongi pigem projektipõhine, teen seda oma
põhitöö kõrvalt ja sellest
tulenevalt võtan seda kui
hobi. Tänapäeval on startupindus väga popiks läinud,
igal mehel peab startup
taskus olema, nii ka minul.
Minu filosoofia oli ja on ka
praegu H. Fordi sõnad: „Võimaluste kasutades meie võimalused suurenevad“
Eks suurim vältimine ongi see, et
samaaegselt olen käinud tööl ka teises
kohas. Ettevõtlus on pigem minu hobi.
Ma ei ole läinud seda teed, et võtta
suuri kohustusi ehk suuri laene, mida
peaks igapäevaselt teenindama.
Aili Praats:
Kui mul tuli valida, kas otsida endale alaline töökoht või mõelda oma firma asutamisele, otsustasin ettevõtjana
alustamise kasuks. Puhastuseksperdi
korraldatud puhastusteenindajate kursusel osalemise ajal silmasin ajalehes
ettevõtlusega alustajate
kursuse infot. Läbisingi
Rakveres
ettevõtlusalase koolituse ja koostasin
omale äriplaani. Hirme sel
ajal ei olnud või ei osanud
neid tunda, pigem oli vajadus tegutseda.
Koolitustel
osalemine andis palju teadmisi
ja kindlustunnet. Soov ja
vajadus tegutseda ja asuda äriplaanis kavandatu
elluviimisele ei lasknud
kõhklustel tekkida ja hirmu
uue ettevõtmise ees ma ei
tundnud.
2. Kirjeldage oma ettevõtte tegevust. Kuidas
läheb? Millega täpsemalt
tegelete, mida klientidele pakute?
Alo Põldmaa:
Tegelen
põllumajandussektoris nii oma igapäevase tööga ja ka oma
ettevõttega seonduvalt. Ma
töötan agronoomina, kellel
on palju suhtlust põllumajandussektori inimestega.
Oma ettevõtte olemasolu
on mind aidanud nii minu
töös kui ka ettevõtluses. Üks on täiendanud teist ja teine esimest. Pean selle
all silmas seda, et põllumajandussektoris tegutseva ettevõtluse olemasolu
on tõstnud minu usutavust põhitööl.
Vastupidine näide, ehk minu põhitöö
on aidanud minul selles sektoris nime

teha ja seeläbi pakkuda ka lahendusi
põllumeestele läbi oma ettevõtluse.
Minu ettevõte tegeleb põllumajanduslike abitegevuste pakkumise ja ka
kartulikasvatusega. Alati võiks ju minna paremini, aga siin on võtmeteguriks
aeg. Ennekõike panustama oma aja
siiski põhitööle.

Alo Põldmaa.
Aili Praats:
Minu firma Liiza Puhastus OÜ pakub
puhastusteenust, nii igapäevast kui ka
suurpuhastust. Peamiselt tegelen kodukoristusega, aga on ka suuremaid
objekte ja muid puhastustööde tellimusi, näiteks triikimine, vaipade puhastus, autode puhastus jm.
Põhitegevus käib Väike-Maarjas ja
lähiümbruses, aga aeg-ajalt on tulnud tegutseda ka laiemalt. Kaugemad
kliendid on mul olnud Tallinnas, Tartus, Rakveres, Avinurmes, tellimusi on

Aili Praats.
olnud ka Rakkest, Koerust. Korraga on
mul umbes kümmekond püsiklienti,
need vahelduvad, aga on ka kliente,
kellega mul kestavad tööalased suhted
algusest peale.
Viimasel ajal pakun ka ruumide
energeetilist puhastust, olen sel tee-

mal end väga palju koolitanud ja täiendanud ning see pakub mulle huvi. Olen
tunnetanud, et energiaväli erinevates
hoonetes on väga erinev, see oleneb
paljuski sellest, kas tegemist on vanade
või uute hoonetega, kas aknad on vahetatud või vahetamata jne.
Mul on plaanis soetada uus, täiustunud tehnoloogial töötav
aurutriikraud, mis hõlbustaks näiteks kardinate,
triiksärkide ja veel palju
muu triikimist. Selline
teenus on alles lapsekingades, aga nõudlust selle
järele on tunda.
3. Kas esialgu plaanitu
on õnnestunud ellu viia ja
tegevus käima lükata nii
nagu soovisite? Kuidas
info Teie tegevuse kohta
klientideni jõuab?
Alo Põldmaa:
Esijalgsed plaanid on
enamvähem korda saadetud. Fookus, millele kunagi
sai põhirõhk pööratud, on
tänini säilinud, lisaks on
tulnud juurde ka teisi tegevusalasid, nagu näiteks
kartulikasvatus.
Aili Praats:
Nii mõnegi asjaga sai
alguses ka alt mindud.
Näiteks töövahendite soetamisel otsustasin äriplaani järgi väikese põrandahooldusmasina kasuks.
Hiljem sain aru, et eksisin, töö käigus
selgus, et oleks tulnud teisiti otsustada. Tolmuimeja aga õnnestus soetada
suurem kui esialgses äriplaanis kirjas ja
see oli väga õige otsus.
Info levib peamiselt tuttavate ja isiklike suhete kaudu. Erilist reklaami ei
ole teinud, kliente on ikka jätkunud.
Ettevõtjana on mul olnud paremaid
ja kehvemaid aegu, kolmel korral on
tulnud ettevõtlusele lisaks lühiajaliselt
ka mujal tööl olla, et hakkama saada.
Töötan oma firmas üksinda. Tihtipeale
aga, kui on kiiremad ajad,
rohkem kliente ja suurem
nõudlus, on mul pereliikmetest palju abi olnud,
abikaasa on mind väga palju aidanud transpordiga.
4. Mida teeksite praegu alustades teisiti? Mida
soovitate silmas pidada
uutel ettevõtlusega alustajatel?
Alo Põldmaa:
Kõige tähtsam samm
on see esimene samm. Ma
soovitan kõigile, kes mõtlevad ettevõtluse suunas,
see samm teha ja enam
mitte väga kaua mõelda.
Aili Praats:
Alguses tuleb olla n-ö
hulljulge ja ikka otsustada
oma ettevõttega alustamise kasuks. Soovitan kindlasti juba varakult mõelda
ka sellele, et teenuse pakkuja peab väga liikuv olema, transpordi puudumine
ei tohi teenuse osutamisel
takistuseks saada.
Oma
ettevõtja-ajale
tagasi vaadates on mul
põhjust tänulik olla ja
kui peaksin ettevõtlusega
praegu alustama, teeksin
seda kindlasti, nende aastatega omandatud kogemustele tuginedes aga juba poole kindlamalt. Soovitan kõigil, kel vähegi jõudu ja jaksu,
ettevõtlusega pihta hakata.
Küsis Ilve Tobreluts

Hajaasustuse programm toetab
elutingimuste parandamist maal
Hajaasustusega
maapiirkondade
majapidamistes elavad pered saavad
taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi
hajaasustuse programmist. Käesoleval aastal toetab riik hajaasustuses
elavaid majapidamisi enam kui 1,2
miljoni euroga.
„Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele korralikud elutingimused,
et elu areneks ka kõige kaugemates
Eestimaa nurkades,“ ütles riigihalduse
minister Arto Aas. „Möödunud aastatel
on pered aktiivselt programmist osa
võtnud. Elutingimusi on parandatud
juba rohkem kui 6000 majapidamises,“
lisas minister.
Sel aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui
1,2 miljoni euroga. Toetuse abiga saab
välja ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele
viiva juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Riigi
toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse toetus ning kolmandiku kogumaksumusest panustab taotleja ise.
Lääne-Viru maavanem kuulutas
Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru avatuks alates
28. märtsist 2016. a.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru,
Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised
elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse
ja registrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2016.
Programmist toetatakse järgmisi
valdkondi:
• veesüsteemid
• kanalisatsioonisüsteemid
• juurdepääsuteed
• autonoomsed elektrisüsteemid

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67%
abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt
ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja
ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas
peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti
üldmaksumusest, seega taotleja peab
arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest
hajaasustuse programmi voorudest
kui ka aastatel 2010-2012 hajaasustuse
elektriprogrammist ja veeprogrammist
saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 31.
mai 2016. a.
Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
kodulehel.
Kohalike omavalitsuste programmi
menetlejate kontaktid on üleval LääneViru Maavalitsuse kodulehel hajaasustuse programmi all.
Maakondlik programmi kontaktisik
on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna
peaspetsialist
Mari Knjazev, tel 325 8013, e-post mari.
knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee.
Hajaasustuse programmi 2016.
aasta vooru infopäev toimub 28. aprillil 2016. a algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse suures saalis (II
korrus).

Ohtlike jäätmete kogumise ring Väike-Maarja
vallas pühapäeval, 1. mail
Kell 10.00–10.15 Pikevere (korterelamu juures)
Kell 10.30–10.45 Kiltsi (bussipeatuse parkimisplatsil, Jaama tn)
Kell 10.55–11.10 Vao (Pargi 9 kõrval kortermajade vahel)
Kell 11.30–11.45 Pandivere (kortermajade vahel)
Kell 12.00–12.15 Triigi (spordihoone juures, Võimla tn)
VASTU VÕETAKSE:
pliiakusid; patareisid; värvijäätmeid; õlijäätmeid; õlifiltreid; ohtlike ainete
jääke sisaldavaid pakendeid; elavhõbedalampe; elavhõbedat; vanu ravimeid;
kemikaale; taimekaitsevahendeid.
Komplektseid elektroonikaseadmeid – arvutid, monitorid, elektrilised kodumasinad jne; külmkappe.
VASTU EI VÕETA:
vanu rehve; mittekomplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid; segaolmejäätmeid.

Väike-Maarja jäätmejaam hakkab alates maist
2016 Väike-Maarja valla elanikelt TASUTA
vastu võtma ETERNIIDIJÄÄTMEID.
NB! Palun elanikel, kes soovivad eterniidijäätmeid Väike-Maarja jäätmejaama tuua, anda jäätmete orienteeruv kogus koos kontaktandmetega teada
e-postiaadressil: leie.nommiste@v-maarja.ee või tel 329 5756.
Transport Väike-Maarja jäätmejaama toimub jäätmete omaniku poolt.
Info:
Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik
tel: 329 5756 ja 5348 8787
e-post: leie.nommiste@v-maarja.ee

Aprill 2016.a.
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VMPSi veerg

Uuendused taluturul

Naljaõhtu rehetoas
Aprillikuu algas Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi liikmetele sündmusterikkalt. 1. aprillil tähistati naljapäeva
Kruusiaugu talu rehetoas. Mitmed tunnid möödusid lõbusate pillilugudega,
mille vahele pajatati naljakaid juhtumeid kohalikust koloriidist ja räägiti
mõnusaid juhtumisi elust enesest.
Ekstraordinaarseid etteasteid esitas
Hanno Tamm, sealhulgas Väike-Maarja kihelkonnast üles korjatud “Teomehe laulu”. Naljade sekka mahtus ka
tõsisem koosolek – on ju seltsil sellel
aastal väärikas juubel tulemas – 120
aastat Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi
loomisest.

KEVILI on asutatud 2005. aasta aprillis, eelkäijaks Kesk-Eesti õlikultuuride ühistu. KEVILI põhiväärtusteks on
usaldus, koostöö ja tulemuslikkus ja
täna kuulub sellesse Eesti suurimasse
teravilja- ja rapsikasvatajate ühistusse
139 liiget - Läti piirist põhjarannikuni
välja, Peipsist kuni Rapla- ja Läänemaani välja. Ühistu liikmete arv on
pidevalt kasvav ning liikmeteks on nii
ettevõtteid kui eraisikutest põllumehi.
KEVILI liikmete kasutuses on ca 80 000
ha Eesti haritavast maast, mis kõik ei
kasvata vilja, keskmiselt on ühel liikmel
580 ha haritavat maad. Ühiselt soetatakse seemned, väetised, taimekaitsevahendid.
Roodevälja terminal mahutab ca 50 000 tonni vilja
ja seal asuv kuivati suudab
kuivatada 75 tonni tunnis.
Terminalis asub Eesti kaasaegseim labor, mis teeb viljaproovi kiiranalüüsi mõne
hetkega. Ühes tunnis suudetakse maksimaalselt vastu võtta kuni 400 tonni vilja
ehk ca 16 veoautot. Meie külastusele eelneval päeval oli
sarikapidu just samasugusena planeeritavas KEVILI
Rõngu terminalis. Kui Roodevälja terminal on suunatud ekspordile, siis valmiv
Rõngu terminal siseturule.
KEVILI logistikasüsteem
võimaldab hästi korraldada
viljakoormate
transporti.
Viljaettevõtluses on võimalik edu saavutada suuresti vaid logistika parema
korraldamise läbi. Saagid
Roodeväljal Kevili viljaterminali juures.
müüakse läbi kahe suurema
maaklerfirma, kelle põhiülesanne on
Õhtu kulminatsiooniks oli kindlasti
lahendada nii müüja kui ostja riskid,
hetk kui rehetoa rahvaga ühines seltsi
asjaajamine on aus ja läbipaistev. 2015.
esimees Jaak, olles värskelt saabunud
aastal müüs ühistu 180 000 tonni teraOlustvere lossis toimunud konverentvilja ja rapsi, mis saadeti Eestist välja
silt „Põllumees kui tippjuht“. KonMuuga ja Sillamäe sadamate kaudu.
verentsil välja kuulutatud põllumaMöödunud hooajal müüdi hernes valjandussektori tippjuhiks 2016 osutus
davalt näiteks Indiasse, odralastid Sautänavu OÜ Avispeamees juhataja ja
di-Araabiasse, Marokosse, Hispaaniaspõllumeeste ühistu KEVILI nõukogu
se. Eestis on suured tarbijad Tartu Vesesimees Jaak Läänemets. Laulsime
ki ja Ekseko seakasvatus. 60% liikmete
„Elagu, elagu, elagu!“ ning tundsime
saakidest müüakse täna läbi KEVILI
uhkust, et meil on nii tubli eestvedaja,
teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu.
põllumees, kes on tipptasemel!

Kohalikele toidutootjatele ja käsitöötegijatele müügivõimalusi pakkuv
taluturg tegutseb Väike-Maarja bussijaamas juba seitsmendat aastat. Turu
algusaegadel rõõmustasid kauplejad,
et on olemas koht, kus omatoodetud
kaupa turustada, ega pööranud eriti
tähelepanu müügisaali väljanägemisele. Aja jooksul on aga talviselt külmad
remontimata ruumid ning aegunud
interjöör turu arengule jalgu jäänud.
Eelmisel kevadel otsustasid taluturu eestvedajad Kai Tomingas, Jaanus
Raidlo, Heino Raidla ja Kadri Kopso,
et kuna ostjad on turu omaks võtnud
ja tootjaidki tasapisi juurde tulnud, on
aeg olemine turul kenamaks ja mugavamaks muuta.
Tegemist vajavaid töid kogunes nii
palju, et otsustati neid teostada järkjärgult. Esimese tööna ehitati suvel
valmis laoruum. Uue aasta alguses aga
saime lõpuks ka sooja tuppa – lasime
müügisaali paigaldada tänapäevase
pelletikamina. Elav tuli oli vahvaks
uue aasta üllatuseks meie klientidele
ja loob leti taga seisjatele märksa hubasema olemise. Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Abikäe
ulatasid ka kohalik ettevõte Ebavere
Graanul OÜ ja Väike-Maarja Vallavalitsus.
Uueks väljakutseks on kogu taluturu
ruumi korralik remont koos põranda ja
lae soojustamisega ning vanade akende väljavahetamisega soojapidavamate vastu – ei ole ju mõtet kaua oodatud soojaga kogu ilma kütta. Kui meie
püüdlused vilja kannavad, võib veel
tänavu teoks saada põhjalik uuenduskuur. Kas ja millal tööks läheb, sellest
anname kindlasti täpsemalt teada nii
infolehes kui taluturul kohapeal.
Kadri Kopso

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15

Väike-Maarja bussijaamas

Müügil kohalike tootjate köögivili,
piima- ja teraviljatooted, hoidised,
mesi, käsitöö.
Maikuus taimeistikute müük:
lille-, kurgi- ja tomatitaimed.
Info: tel 526 0283

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi
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Turvaline rattasõit
24. märtsil märkame Rakvere kesklinnas kahte noorukit BMX ratastega, millel puuduvad pidurid ning tuled. Autojuhtidele erilist tähelepanu pööramata
ületavad nad rattalt maha tulemata
ülekäigurada. Samuti puuduvad noorukitel korralikult kinnitatud rattakiivrid.
Mõni hetk hiljem sõidavad meile
jalgratastega vastu kolm noorukit, kõigil puuduvad korralikult kinnitatud rattakiivrid.
Kevadised ja päikeselised ilmad
meelitavad aina enam kaherattalisi teedele. Enne sadulasse hüppamist tasub
kindlasti üle kontrollida ratta tehniline
seisukord ja meelde tuletada mõned
reeglid, et tagada enda ning kaasliiklejate ohutus.
Reguleerimata ülekäigurada on lubatud rattaga ületada ilma rattalt maha
tulemata, kuid sel juhul puudub jalgratturil sõidukite ees eesõigus.
Tänaval võib ilma täiskasvanud
saatjata liigelda alates 10-aastaselt, kui
sa omad jalgrattalube.
Kuni 16-aastased jalgratturid peavad kandma korralikult kinnitatud jalgratturikiivrit.
Nõue kiivrit kanda kehtib sõiduteel,
jalgratta- ja jalgteel ning kõnniteel jalgratast juhtivatele lastele. Sobiv kiiver
peab peas olema ka jalgrattaistmel või
-haagises sõidutatavatel väikelastel.

Vanemad, kes on lapsele trikirattad
ostnud, peaksid meeles pidama, et
nendel puuduvad tavaliselt pidurid ja
seega ei ole selline ratas liikluses lubatud.
Liiklusseaduse järgi peavad kõikidel
jalgratastel kindlasti olema:
• töökorras pidur ja signaalkell;
• ees valge ja taga punane helkur;
• vähemalt ühe ratta mõlemal küljel
kollane või valge helkur;
• pimedal ajal või halva nähtavuse
korral sõites peab rattal olema ees valge ja taga punane tuli.
Lõpetuseks soovitab politsei jalgrattaomanikel oma ratta seerianumbri
üles kirjutada ning võimalusel ka jalgrattast fotod teha. Jalgratta varguse
korral on neid hiljem kergem ära tunda
ja nende omanikuks olemist tõestada.
Samuti on võimalik internetiaadressil www.bike-id.eu tasuta registreerida
oma ratas jalgrattaregistris. Lisaks on
suurematest rattakauplustest ja interneti teel võimalik soetada turvamärgistuse komplekt. Viimane neist on küll tasuline, kuid tänu sellele on varastatud
ratast kergem tuvastada.
Ohutut jalgrattasõitu!
Kristi Fuchs
piirkonnavanem
Rakvere politseijaoskond

Päästja annab nõu, mitte
ei karista!
Juba mitmendat aastat käivad päästjad kodudes, et koos pererahvaga üle
vaadata kodune olukord tuleohutuse
vaatenurgast. Päästjad vaatavad,
kas teie aadress on ikka nähtav, kas
suitsuandur on õigesse kohta paigaldatud, millises olukorras on küttekolded ja elektrisüsteemid ning
annavad soovitusi ohutumaks käitumiseks.
Olen ka ise käinud läbi sadu kodusid ja näinud, et meie külastustest
on kasu. Inimestel on palju küsimusi
tuleohutuse kohta. Kodunõustamine
tavaliselt annab hoo kodu tuleohutumaks muutmisele. Inimese teadlikkuse tõustes oskab ta ise ohtusid
ette näha, vältida neid ja vajadusel
teab, keda appi kutsuda. Oluline on
ära märkida, et päästjad ei tule teile suitsuandureid paigaldama, kuna
andur peab laes olema juba 2009.
aastast. Samuti ei tule päästjad ke-

dagi trahvima või noomima vaid
nõustama ja abistama.
Kutsun kõiki üles endast või oma
abivajavast naabrist teada andma!
Seda ei tohi häbeneda ega pidada
ka pealekaebamiseks, vastupidi –
see näitab hoolivust nii enda kui ka
oma lähedaste suhtes. Kui me teame
kodude olukorrast ja inimeste muredest, siis on meil võimalus koos lahendusi otsida ja aidata. Kodunõustamiseks on võimalik päästjad endale ise koju kutsuda päästeameti
infotelefonil 1524.
Olge julgemad, ärge kartke nõu ja
abi küsida! Ainult üheskoos saame
me kodud muuta ohtumaks!
Mati Kõiv
Väike-Maarja
päästekomando pealik

taaskasutuskeskus
Tamsalu mnt 1

on remondi tõttu
ajutiselt suletud.

Infot Euroopa Liidu
toiduabi kohta

Info: tel 5656 4959 (Tiia)
Euroopa Liidu toiduabi jagame 26. ja 27. aprillil kell 9.00-15.00
Väike-Maarja spordihoones.

Rannapungerja
noortelaager
Põllumeeste seltsi liikmed Kevili laboris. Foto: 2 x Erakogu
Ekskursioon KEVILI viljaterminali
Roodeväljal
Järgmisel päeval viis Jaak Läänemets
seltsiliikmetest huvilised tutvuma KEVILI 2013. aastal rajatud viljaterminaliga Roodeväljal, mis on suurim ja kaasaegseim põllumeeste endi poolt rajatud viljaterminal Eestis. Koos terminali
juhataja Andres Eigiga tehti põhjalik
ekskursioon. Roodeväljal nähtu oli
muljetavaldav ning suurepärane näide
sellest, kuidas koos tegutsedes on võimalik üles ehitada toimiv ühistegevuse
süsteem.

Läbi ühistegevuse luuakse liikmetele paremad konkurentsitingimused,
mis omakorda tagab jätkusuutliku
majandustegevuse. Kindlasti on Jaak
Läänemetsa juhitud ühistu Eesti põllumajanduse arengule tublisti kaasa
aidanud! Innustava ekskursiooni läbi
Roodeväljal tuleb tõesti tõdeda, et KEVILI on omamoodi nähtus ja jääb üle
soovida vaid edu edasistes ettevõtmistes!
Ülle Metsman

Väike-Maarja vallale on eraldatud
10 sotsiaaltuusikut vähekindlustatud perede lastele Rannapungerja
noortelaagrisse.
Laager on mõeldud 7-14aasta vanustele lastele ning toimub
15.-22. juunini.
Soovijail palun esitada 1. maiks
avaldus vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselole.
Info: Tiia Kaselo
lastekaitsespetsialist
tel 329 5762

Toiduabi on õigust saada isikutel, kes olid:
1. toimetulekusaajad perioodil 01.01.2016 - 29.02.2016;
2. varjupaigateenust kasutavad inimesed perioodil 31.03. - 14.05.2016;
3. kellele maksti vajaduspõhist peretoetust perioodil 01.01.2016
-29.02.2016.
Jaotamine toimub sotsiaalministeeriumi poolt koostatud nimekirja
alusel, isikut tõendava dokumendi näitamisel.
Toiduabi komplekt kaalub 16 kg ja koosneb 29 toiduühikust, mille äraviimiseks palun kaasa võtta kaks tugevat kotti. Komplektide arv
sõltub teie leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite, kui toetust
taotlemas käisite. Kui pere on 5-liikmeline, kus kõigile on ette nähtud
toiduabi, saab viis komplekti ehk 5 x 16 kg = 80 kg, mis on vaja korraga
ära viia.
Info:
Ene Kinks, sotsiaalosakonna juhataja, tel 329 5761
Kersti Sepp, sotsiaaltööspetsialist, tel 329 5764
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Väike-Maarja muuseumis saab
vaadata näitust „Kaamelid“
Inspireerituna muuseumi varamus olevast Lurichi kaamelitega seonduvast
materjalist ja Paavo Kivise raamatust
„Lurich“, tuli Väike-Maarja muuseumi juhataja Marju Metsman mõttele
käsitleda kaameli-teemat natuke laiemalt ning seada erinevatest lugudest
ja erinevate inimeste kokkupuudetest
kaamelitega Georg Lurichi 140. sünniaastapäeva auks üles näitus. 1. aprillil
avatigi muuseumis näitus „Kaamelid“.

Tõsi, ta oli koos vallakasak Feodor Manniga nendega mööda laatasid käinud
ning tasu eest 10 kopikat nägu soovijaile näidanud. Kuid loodetud tööloomi
nendest ei saanud ning Hans polevat
hoolinud neile ka talveks heina teha,
tanudest rääkimata. Ta ise öelnud, et
need kurjadvaimud heina ei tahagi,
söövad muudki takjad ja närivad õunapuuoksi. Nii lõppeski see äriprojekt siis
kui Tio sünnitamisel suri ning Uku pea-

Lurichi kuulsad kaamelid Tio ja Uku Eestimaal. Foto: Erakogu.
Kõrbeloomad kaamelid on tõepoolest ka päriselt Väike-Maarjas olnud,
sest Georg Lurich otsustas saata oma
uskumatu sitkuse, jõu ja vastupidavuse eest Buhaara emiirilt kingiks saadud
kaks kaamelit Eestisse.

gi tagantjärele. Seda kindlamini jäi ellu
lugu Lurichi kuulsatest kaamelitest…“
(Paavo Kivine, „Lurich“)
Näitusel on erinevaid lugusid ja esemeid. Seal on võimalik ehedalt kuulata
ise seitsmeaastase plikatirtsuna Luric-

Aprill 2016.a.

Väike-Maarja gümnaasium lähenes loovalt Lurichile
Kolmanda õppeveerandi lõpetas VäikeMaarjas loovuspäev, mis arendas koostööoskusi ja ühendas kooliperet.
Kui varemgi on veerandi viimasel
päeval võetud ette teistsuguseid tegemisi, siis seekordne idee tekkis koostöös kohaliku vallavalitsusega – keskenduda Väike-Maarjast pärit legendaarsele maadlejale Georg Lurichile.
Lisaks Lurichi paremale tundmaõppimisele oli eesmärgiks tänavuse Lurichi
140. sünniaastapäevaga seotud sündmusteks materjale luua.
Nii lõimusid erinevad õppeained, kui
õpetajad moodustasid meeskonnad, et
huvitavaid tegemisi välja mõelda. Ja
eesmärgiks polnud pelgalt huvitavus,
vaid võimalus õpilastel koolis õpitut
rakendada, tavapärasest erinevalt aineid omavahel ja päriseluga siduda.
Õpilastele anti töötoa valikul vabad
käed ja igaüks leidis endale meeldivaima ja sobivaima tegevuse veerandi viimaseks koolipäevaks. Õpetajate eestvõttel ja juhendamisel valmisid näiteks
kümme erinevat medalite ja diplomite
kujundust aprillis peetavateks Lurichinimelisteks kooliolümpiamängudeks.
Medalite-diplomite kavandid pandi
kooli Facebooki lehele ka avalikule hääletusele. Lurichist loodi nii näidend,
videoklippe, koomikseid kui ka luuletusi. Et Lurichi sünnipäevakuu saab 1.

Heale võimlejale ja akrobaadile Lurichile mõeldes loodi väljakutset pakkuv
võimlemiskava. Foto: Tuuli Saksa.
se ning vaheldusrikkuse mõttes käisid
aprillil alguse Väike-Maarja muuseulapsed kõigis pooletunnistes töötubamis näituse „Kaamelid“ avamisega, kudes – luuletati, tehti diplomeid-medajundati ka selle tarbeks mitu erinevat
leid, tervislikke võileibu, moodustati
plakatit. Samuti koostasid õpilased
püramiide, pandi teadmisi proovile
ülevaatliku esitlusmaterjali Lurichiga
kuldvillakus ja arendati infootsimisosseotud paikadest ja traditsioonidest
kust.
Väike-Maarjas, et esitlust aprillis LuricDirektor Marje Eelmaa hinnangul
hi konverentsil ja miks mitte ka veebinägi ta loovuspäeval koolis ringi liilehtedel kasutada. Töötati välja ideid
kudes eriti õhinapõhist õppimist ning
Lurichi-nimelise Väike-Maarja kergliiktoetudes ka õpilaste soovile „Teeme
lustee inforikkamaks ja atraktiivsemaks
veel!“ korraldab Väike-Maarja gümnaamuutmiseks, tehti skulptuure ja tervissium selliseid ettevõtmisi ka tulevikus.
likke lurichlikke toite. Heale võimlejale
ja akrobaadile Lurichile mõeldes loodi
Heili Nõgene
väljakutset pakkuv võimlemiskava.
gümnaasiumi avalike suhete spetKui 5.–12. klassini osalesid õpilased
sialist
ühes kolmetunnises töötoas, siis algklassilapsed määrati teisiti rühmades-

Georg Lurichi 140. sünniaastapäeva konverents

„LURICHI FENOMEN“

22. aprillil Väike-Maarja seltsimajas
10.00 Konverentsi avamine
10.05 Rahvapajatused Lurichist ja
Lurichi elutee läbi filmikaamera
VMG õpilased
10.20Lugusid Georg Lurichist
Kalle Voolaid, Daimar Lell
10.50 Teemant-luulekava ja rahvapajatused Lurichist
VMG õpilased
11.00 Lurich – Eesti spordi kuju

Raul Rebane
11.30 Slaidishow ja Lurichi jalajäljed
Väike-Maarjas
VMG õpilased
11.40 Kohvipaus. Sünnipäevatort
12.00 Näidend „Lurichi lugu“
VMG õpilased
12.10 Lurich kui meie rahva tsiviliseerija
Eduard Tinn

12.40 Film „Jõu- ja ilunumbrid“
12.50 Lurichi ausamba lugu
Kuno Raude
13.20 Lurichi tee huvitavamaks!
VMG õpilased
13.30 Konverentsi osalejate ühine külaskäik Väike-Maarja muuseumi.
Lurichi teemaline näitus
Kõik huvilised on oodatud osalema!

Lurichi-nimeline kooliolümpia Väike-Maarjas
Hetk näituse „Kaamelid“ avamiselt Väike-Maarja muuseumis.
Foto: Ilve Tobreluts.
hi põlvel istuda saanud Alma Imakaevu
Näitusel on väljas Georg Lurichi
mälestusi oma kokkupuutest Lurichiga
1909. aasta juulis-augustis oma onu
ja Lurichi kaamelitega Väike-Maarjas.
Antonile kirjutatud kirjade tekstid, milMälestused on 1991. aastal muuseumi
les ta annab kaamelite peatsest Eestisjaoks lindistanud Ellu Moisa ja Enese jõudmisest teada ning jagab õpetusRiina Ruubel. Samuti näiteks Sirje Aasõnu, mida kaamelitega peale hakata
viku lugu sellest, kuidas tema vanaisa
ja kuidas nendega siin hakkama saada.
Osvald Särevi vahendusel jõudsid esi„Võib vaid kujutleda Lurichi vaimusmesed kõrbelaevad Tallinna loomaaetust, kui ta tuli hiilgavale mõttele need
da.
elukad Eestisse saata, kui ta selle mõtNäituse jaoks valmis ka viieminutilite teoks tegi, kui ta kirja teel Antonile
ne video ja animatsioon „Jõumees“. Foõpetusi jagas, kui ta neid ehtsate eesti
todelt tuttavale Lurichile ja pärimuse
nimedega ristis ning lõpuks elavalt ette
uurija Annika Michelsoni joonistatud
kujutas, mis kõik kodumaal ennenägefilmitegelastele on oma hääle andnud
matute imeloomade ümber juhtuma
Väike-Maarja gümnaasiumi 10. klassi
hakkab. Ta polnuks Vana Jüri, kui oleks
õpilased. See on päris vaimukas ja turend sellise ettevõtmise lõbust ima jätgutav vaatamine!
nud!“ kirjutab Paavo Kivine oma raaKõik huvilised on oodatud muuseumatus „Lurich“.
mi näituse väljapanekutest osa saama!
„Onupoeg Anton, ehkki harukordsest saadetisest samuti elevil, oli võõIlve Tobreluts
ramaaloomadega ka parajalt kimpus.

Väljavõtteid 1902. aasta „Eesti Postimehest“
Nr 10, Tln, 7. märts, lk 127:
Oma üleüldisel koosolekul valis Väike-Maarja vabatahtlik tuletõrjujate selts
jõumehe Georg Lurichi ühel häälel oma eluaegseks auliikmeks. Nagu teada, ohverdas Georg Lurich kahe etenduse puhta sissetuleku nimetatud seltsi hääks.
Nr 43, Tln, 24. oktoober, lk 528:
Jõumees Lurich on ka Riias jõukatsumistel võidumees, nagu säälsed ajalehed teatavad. Muude hulgas on ta ka Saksamaa suurema jõumehe Eberle 55
minutilise võitlemise järele maha pannud.
Nr 46, 14. november, lk 561:
Jõumees Georg Lurich on Riias Salomonski tsirkuses toime pandud võidumaadlemistel esimese auhinna, 1600 rubla saanud. Teise auhinna, 800 rubla,
sai Saksa jõumees Heinrich Eberle.

19.–20. aprillil leiavad aset Lurichi-nimelised IV kooliolümpiamängud VäikeMaarja gümnaasiumi 1.–12. klassile ja
Väike-Maarja õppekeskusele. Köieveol,
mini-Lurichil ja naisekandmisel võtavad mõõtu ka õpetajad.
Olümpiamängude medalid ja diplomid kujundati Väike-Maarja gümnaasiumis loovuspäeva raames. Kooliolümpiamänge korraldab Väike-Maarja
gümnaasium, toetab Eesti Olüm-

piaakadeemia.
Teisipäev, 19. aprill 10.30 staadionil
Individuaalalad
VILEPALL
KAUGUSHÜPE
JOOKS – sprint
RINNALT SURUMINE
Võistkondlikud alad
TEATEVÕISTLUS, osaleb kogu klass
TEATEJOOKS 3T+3P
Lisaalad

RASKUSTE HOIDMINE (limonaad/
vesi)
POOMIVÕITLUS
TÄPSUSVISE
OLÜMPIARÕNGASTESSE
Kolmapäev, 20. aprill 12.00 gümnaasiumi ees
1. KÖIEVEDU, klassidevaheline
2. MINI-LURICH
3. NAISEKANDMINE
Autasustamine
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Ferdinand Johann Wiedemann ja Väike-Maarja
Paikkonnaga seotud väljavõtteid Ferdinand Johann Wiedemanni raamatust “Mälestusi minu elust”.
Lk 287: „1850. a. suvepuhkusel veetsin ma üksinda Türil. Pere jäi Tallinna,
sest minu naisevenna pere oli meie
pool Tallinnas. Minu abikaasa käis
enne vaheaega koos lastega Toolses,
kus puhkas mu kolleegi Rosenfeldti
pere. Vaheajaks tuli mu naine tagasi,
et sugulasi vastu võtta. Mina läksin
oma toonase õpilase, praeguse kolleegi Fr. Schmidtiga botaanilisele retkele.
Sõitsime plaanvankril kõigepealt Toolsesse, viisime sinna Rosenfeldti koos
teenijaga. Veetsime seal ühe päeva ja
sõitsime Malla, Pada (ööbisime seal),
Rakvere ja Ebavere mägede kaudu Türile, kuhu mina jäin pidama, Schmidt
aga sõitis tagasi Tallinna. Sellel reisil
kogusime materjali mu eespool mainitud taimeraamatu „Flora“ tarvis.
Lk 345-347: „Lihavõttepühadel 1858
käisin jälle Tallinnas ja siis arutasime
ka seda, kuidas me suvel jälle kokku
saame ja kuidas jääb siis viimaks selle Peterburgi kolimisega. /../ Mõne aja
pärast hakkasin tegema ettevalmistusi
Kuramaale liivlaste juurde sõitmiseks.
/…/ Puhkuse lõppedes sõitsime koju,
mina koos Johanna ja Uno Benningeniga, kes olid selleks Põltsamaalt Türile tulnud. Sõitsime postihobustega,
Paides liitus meiega Paul koos meie
kauaaegse teenija Tiiuga, edasi läks tee
Maarja-Magdaleena, Pandivere, Pikaristi kaudu.
Lk 361: „1863 sõitsin esimest korda
aurulaevaga Tallinna ja veel sama päeva, 1. mai õhtul läksin edasi Tartusse,
kus ämm majutas mind tagatuppa. Tartus tutvustas B. Sielemann mind üliõpi-

lase Jakob Hurdaga, Põlva koolmeistri
pojaga, kellelt õppisin nüüd hoolega
Võru murret. /…/ 5. juulil sõitsime jälle
tagasi Türile, sest Tallinna korteris oli
mõnevõrra kitsas. Asusin jälle Tallinna
poole teele 27. juulil. Põhjaka kõrtsis
kohtasin Tallinnast tulnud kälimeest
Rathlefi, kes sõitis Põltsamaale. Sealt
läksin edasi Maarja-Magdaleena, Simuna, Väike-Maarja ja Kullaaru kaudu Gebhardti juurde Kuusallu.
Lk 367: „14. juuli [1867] õhtul sõitsin
postitõllaga Tallinna ja järgmisel päeval Kullaarule. 22. juulil viis Gebhardt
oma tõllaga mind Pandiverre, sealt
sõitsin postitõllaga edasi Türile.“
Lk 379: „[1875]. /…/ sõitsin 17. juunil
Haapsallu, kus lootsin mudavannidest
abi saada mind viimasel ajal sageli
vaevanud jooksvahoogude vastu. Teel
peatusin Väike-Maarjas, kolm tundi
Tallinnas, Keilas käisin vana sõbra pastor Ficki juures, sest parajasti polnud
postihobuseid saada.
Lk 381: „1879. a. ma Miitavis ei käinud, see-eest aga Haapsalus. Tartusse
püüdsin sel aastal minna pisut mugavamalt. 8. mail sõitsin hommikuse rongiga Tapale, kus olin ööd, sealt sõitsin
hommikuse teise rongiga Kiltsi, Kiltsist läksin jalgsi 7 versta Väike-Maarjasse. 10. mail olin Tartus, siis võtsid mind
vastu prof. Mayer ja onu Georg; /…/“
Lk 382: „Järgmisel päeval pidasin
Õpetatud Eesti Seltsis ettekande tõlgete kohta, mille kokkuvõtte esitasin
ÕES-i koosolekute protokollide jaoks.
12. juunil lahkusin Tartust, sõitsin Rakkest Väike-Maarjasse ja sealt järgmi-

sel päeval jälle Rakke kaudu Peetrisse
Rinne juurde.“
Lk 383: „[1880]. 16. mail sõitsin Miitavist ära ning saabusin 17. mail tavalist teed pidi Tartusse, kus läksin jälle
hotelli „Bellevue“, et järgmisel päeval
jätkata teekonda Tallinna, sest seekord
tahtsin Tartus pikemalt peatuda puhkuse lõpus. Sõitsin kõigepealt Rakkesse
ja sealt postihobustega edasi VäikeMaarjasse. 21. mail jõudsin Kadriorgu.
Lk 385: „1. septembril sõitsin Tartust
ära ning päikeseloojanguks jõudsin
postihobustega Rakkest Väike-Maarjasse, kuhu jäin 3. septembri õhtuni;
4. septembri hommikuks olin jälle Peterburis.
Sel aastal toimus meie majas veel
kaks erilist pidu: minu 50-aastane tööjuubel ja meie kuldpulmad. Ametijuubel täitus tegelikult juba 2. septembril,
sest sel kuupäeval määrati mind Miitavi gümnaasiumisse õpetajaks. Et sel
puhul suuremast peost pääseda, saatsin selle päeva mööda Väike-Maarjas.
Aga inimene oma saatusest ei pääse!
Sõbrad, kes juubelit tähistada tahtsid,
valisid pidupäevaks 16. septembri. Sel
kuupäeval astusin Miitavis tegelikult
ametisse.“
Lk 395: „[1881]. Sel aastal oleksin
võinud osa võtta kolmest juubelist: 250
aastat Tallinna gümnaasiumi, 50 aastat
Soome Kirjanduse Seltsi ja 25 aastat
Jannseni tegevust eesti ajalehe toimetajana. /…/ Lahkusin Tartust 12. juunil,
käisin Väike-Maarjas ja jõudsin 14.
juunil Tallinna, kus 16. juunil tähistatigi
Jannseni juubelit.“

Lk 396: „ Peterburi tagasi sõitsin jälle Väike-Maarja kaudu, kus tutvusin
ka lähedal asuva Kiltsi mõisa omaniku
admiral Krusensterni ja tema abikaasaga. Krusenstern kutsus pastoripere
ja minu järgmiseks õhtuks enda poole,
aga ma ei saanud kutset vastu võtta,
sest pidin juba samal õhtul edasi sõitma.“
Lk 400: „[1882]. Sel aastal ei jõua ma
ka Haapsallu, sest J. Säfftigen pidi meie
teenijatele passid muretsema. Niisiis
piirdub mu tänavune reis Miitavi, Tallinna ja Tartuga koos Väike-Maarjaga
ja viimasest Euroopa-reisist saab juba
kümme aastat!“
Lk 406: „[1884]. Sel suvel ma ei jõudnuki Miitavisse, käisin ainult Tallinnas,
Väike-Maarjas ja Tartus. Osalt oli see
tingitud mu tervisest.“
Lk 410: „[1885?]. 30. augustil lahkusin Tartust, käisin veel Väike-Maarjas,
kus uus elumaja ei olnud veel elamiskõlblik, valmis oli vaid üks tuba, kus
elas koduõpetaja, kes jagas sealsamas
ka õpetust. Järgmisel õhtul viis õpetaja
mind tõllaga jaama, 1. septembri ennelõunal olin jälle kodus, pere saabus
samal õhtul Tallinnast.“
Lk 411: „[1886]. Tartus ma sel aastal
ei käinud, Väike-Maarjas ka mitte, sest
postitee ei käi enam Kiltsi kaudu.“
F. J. Wiedemanni raamatust kirjutas
väljavõtted
Marju Metsman

F. J. Wiedemanni keelepäev
28. aprillil kell 11.00 Väike-Maarja seltsimajas
Päevakava:
Konverentsi avamine.
Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla tervitus
Kiltsi mõisakooli õpilaste etteaste
Haridus- ja Teadusministeeriumi tervitus.
Kadri Sõrmus
Merekeele nõukoja sünd ja MerLe.
Uno Laur, kaugsõidukapten,
F. J. Wiedemanni preemia laureaat 2016
Terminid õppetöös ja Mereviki.
Tauri Roosipuu, merekeele nõukoja liige,
Mereakadeemia 3. kursuse
laevajuhtimise eriala üliõpilane
Merekeele nõukoja töö tänapäeval ja
oskussõnade propageerimine merekoolis.
Peedu Kass, Merekeele nõukoja esimees,
Veeteede Ameti jäämurdja „Tarmo“
kaugsõidukapten
Kohavaim Tõnis Vilu luules.
Hannamari Soidla ja Simoona Must,
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased,
juhendaja Indrek Lillemägi
Tänapäevased terminoloogiatööriistad.
Kaisa Kesküla, Eesti Keele Instituudi
vanemterminoloog
Laureaaditamme
istutamine keeletammikusse.
Laureaat Uno Laur, VMG tütarlastekoor
(juhatab Ly Ipsberg)
Kõik on oodatud osalema!

Väike-Maarja muuseumis pajatati tänavu vägilasjutte
30. märtsil kogunesid valla koolide õpilased Väike-Maarja muuseumisse juba
iga-aastaseks tavaks saanud rahvajuttude pajatamise konkursile. Seekord
olid teemaks vägilasjutud. Osalesid
Väike-Maarja, Kiltsi ja Simuna koolide
5.-9. klasside õpilased, kokku 27 pajatajat.
Jutustamispäeva juhatas sisse Väike-Maarja lasteaia õpetaja Inge Lehtlaan, kes rääkis loo külmale ohverdatud tüdrukust. Mõnusalt ja rahulikus
vormis esitatud lugu rahustas oma esinemisjärge ootavaid õpilasi ja küllap
alandas nii mõnegi esinemisärevust.
Tänavuse pajatuspäevaga tähistati
legendaarse vägimehe Georg Lurichi
140. sünniaastapäeva. Seetõttu esitati
päris palju Lurichiga seotud lugusid,
aga räägiti ka teisi nii Eesti kui ka kau-

gemate maade vägilasjutte.
Lugude valik oli üsna lai. Mõned
esitatud lood kattusid, kuid iga esitaja
lähenes loole omamoodi ning erinevaid väljenduslaade oli huvitav jälgida
ja võrrelda.
Iga pajataja oli omanäoliselt ilmekas ja isikupärane. Mõni esineja jutustas kaasahaaravalt ja emotsionaalselt,
mõni oli tagasihoidlik ja vaoshoitu;
mõne hääl oli tugevam ja kõlavam, mõnel vaiksem; mõnel oli tekst hästi peas,
mõni jutustas seda oma sõnadega ümber; mõnel tuli jutu mõte selgelt välja,
mõni oli sellega natuke kimpus ning
unustas ka üht-teist ära; mõne esitus
oli enesekindel, mõni oli kohmetum
ja arglikum, mõned leidsid publikuga
kontakti, mõni suunas pilgu põrandale
või lakke. Kõik pajatajad said aga väga

hästi hakkama ja neid oli hea kuulata.
Eraldi vanuseklassidele seekord
kokkuvõtteid ei tehtud. Selgitati välja
parimad Lurichi loo esitajad ja parimad
muude lugude esitajad.
Jutustamisvõistlusel osalejaid hindas kolmeliikmeline žürii: Marje Eelmaa, Inge Lehtlaan ja Ilve Tobreluts.
Eelkõige hinnati esituste loomulikkust ja ilmekust, oma hääle valitsemise
ja loo mõtte väljatoomise oskust ning
esineja võimet kuulajatega sidet luua
ja end kuulama panna. Igal esinejal oli
loo jutustamiseks aega 5 minutit.
Rahvajuttude pajatamise tulemused:
Lurichi lood
I koht – Kirke Tobreluts (Väike-Maarja)
II koht – Urmeko Andres Aal (Kiltsi)

III koht – Victoria Mitt (Väike-Maarja)

konkursi peakorraldaja Karin Kiik neilt,
kes juba teist või enamatki korda konkursil üles astusid, et kas enesetunne
on ka kindlam ja esinemisjulgust rohkem kui esimesel korral. Kõik osalejad
andsid mõista, et eelmise aasta kogemusest on päris palju abi. Ja said nad
selgi korral huvitava kogemuse võrra
rikkamaks.
Palju tänu kõigile pajatajatele ja valla koolide õpetajatele, kes õpilasi lugude valikul ja esinemiseks valmistumisel
abistasid ning julgustasid!

Parim Lurichi loos esitaja
Kirke Tobreluts.
- Lustakaima Lurichi loo esitaja –
Mait Suursaar (Väike-Maarja)
Muud vägilaslood
I koht – Indrek Niinemets (VäikeMaarja)
II koht – Karel Nõmmiste (Simuna)
III koht – Mattias Preisfreund (VäikeMaarja)
- Parim eesti vägilasloo esitaja –
Timo Tiimus (Väike-Maarja)
- kaugete maade vägilasjutu esitaja
– Gaidre Kägu (Simuna)

Vägilasjuttude pajatuspäev Väike-Maarja muuseumis.

Eripreemiad:
- Suurepärase hääle valitsemise eest
– Anete Tomingas (Väike-Maarja)
- Žestide eest rahvajutu väljendamisel – Karola Ainsar (Väike-Maarja)
- Isikupärase rahvajutu käsitluse
eest – Richard Lehtlaan (Väike-Maarja)
- Julge esituse eest – Kerli Kelgu
(Kiltsi)
Esinejaid tänades küsis pajatamis-

Lustakaima loo Lurichist pajatas
Mait Suursaar. Foto: 3 x Helina Lükk
Väike-Maarja gümnaasiumi poolt
17 aastat tagasi algatatud rahvajuttude
võistujutustamise tava kestab. Sellesse
traditsiooni on aja jooksul oma panuse
andnud kõik emakeeleõpetajad. Praegu
on pajatamise konkursi peamine eestvedaja gümnaasiumi raamatukogu juhataja Karin Kiik.
Aitäh Karin Kiigele toreda pajatuspäeva eest ja jõudu selle tänuväärse
traditsiooni jätkamiseks!
Ilve Tobreluts
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Meie valla tüdrukud tõid rahvusvaheliselt koorikonkursilt Gdanskis HÕBEDIPLOMI
Virumaa Tütarlastekoor osales 11.-14.
märtsil V rahvusvahelisel koorifestivalil
Poolas Gdanskis, kus tuli lastekooride
kategoorias hõbediplomile.
Kooris laulab ka 10 meie valla
koolide õpilast: Anette Kasemets,
Birgit Veermets, Brita Moorits, Gerli
Kaur, Keneli Pohlak, Kristiina Raag,
Raine Hiiemäe ja Mona Seppern Väike- Maarja gümnaasiumist ning Kelli
Loorits ja Maris Nõmmiste
Simuna koolist.
Koori dirigendid on Väike-Maarja
gümnaasiumi
õppealajuhataja ja muusikaõpetaja Ly Ipsberg ning Kaie
Aja Kundast, kontsertmeister
varasem Väike-Maarja muusikakooli õpetaja Darja Roditšenko.
Rahvusvahelisel koorifestivalil osalesid koorid Euroopa riikidest Jaapanini. Festivali raames olid kooridel
Gdanski kirikutes kontserdid.
Ka Virumaa Tütarlastekoor
andis 20-minutilise kontserdi. Festival lõppes ühise galakontserdiga.
Mõtteid laulutüdrukutelt
Mona ja Keneli: Rahvusvaheline festival kaunis Gdanskis oli imeline ja
suurepärane. Need toredad

Birgit: Meil on super koor ning ilma
nende suurepäraste dirigentideta poleks me seda suutnud! Ning poodides
on odavad hinnad.
Brita: Olime väga tublid ning super
reis!
Anette: Reis oli väga tore ettevõtmine. Eriti meeldib mulle meie koori
ühtehoidvus, see on kadestamist väärt!
Sõit Gdanski möödus küll väsitavalt,
kuid eesmärk võistelda ja
end proovile panna andis
sellele teise tähenduse. Ma
ei oodanud võistluselt head
või isegi väga head kohta, pigem rõõmustasin kogemuse
võrra rikkamaks saamise üle.
Juhtus aga see, mis juhtuma pidi, me saime tunnustatud selle raske töö eest
ning nüüd saab kergendatult
ohata, et meie vaev ei olnud
asjata! Me oleme justkui üks
suur pere, kes kõik hoolitsevad üksteise eest. Aitäh teile,
me armsad dirigendid Ly ja
Kaie! Ilma teieta poleks seda
koori ja neid imelisi kõlavaid
hääli! Te olete meie innustajad igas mõttes, kui puudub
motivatsioon ärgata vara ja
jälle leelotama hakata, siis
just tänu teile ootan ma alati meie proovi ja esinemisi
Väike-Maarja ja Simuna laulutüdrukud
suure huviga. Teie teete meie
koos dirigent Ly Ipsbergiga. Foto: Erakogu
kolm päeva jäävad kindlasti alatiseks
meelde. Selle reisi tegid eriliseks pealtvaatajate soojad ning südamlikud aplausid, sõpradega koosveedetud aeg ja
alati rõõmsameelsed dirigendid. Reis
andis meile tohutult palju enesekindlust, unustamatuid kogemusi ning uusi
sõpru, kellega oli alati lõbus. Konkurss
suures sadamalinnas muutis meid kõiki
palju ühtsemaks ja kokkuhoidvamaks.

Putukate kevadkontsert Väike-Maarja lasteaias
nud lapsed rõõmustasid kohaletulnuid
erinevate etteastetega: Liblikad ja Lepatriinud kandsid ette ilmekalt laule ja
luuletusi, Sipelgad olid selgeks õppinud kõlapulgamängu ning lõpetuseks
üllatasid Rohutirtsud meid vahva viiulimänguga.
Pidu jätkus rühmaruumis hea ja paremaga maiustades, lastega mängides
ning üheskoos muljeid jagades. Suur
tänu teile, õpetajad Sirje, Helen ja Inge,
nii emotsiooniderohke peo korraldamise eest!
Kessu Kesler
1. rühma lapsevanem
Foto: 2 x Ingrid Pruus-Määltsemees
Märtsikuu viimasel päeval vallutasid
Väike-Maarja lasteaia muusikasaali
Liblikad, Sipelgad, Lepatriinud ja Rohutirtsud. Väikesed putukad 1. rühmast
koos Metshaldja ja Metsavanaga otsustasid korraldada kevadkontserdi, mis
oli taaskord pühendatud vanavanematele. Kõigi rõõmuks kogunes külalisi
palju ning tants ja trall võis alata.
Sissejuhatusena esitasid väikesed
tegelased „Sitikate“ tantsu, millele järgnes kevadet ülistav laul:
„Päike paistab, päike paistab,
putukatel rõõmus meel.
Päike paistab, päike paistab,
tore, et on kevade.“
Kaunitesse kostüümidesse puge-

Väikemaarjalased õpetajate tantsufestivalil
12. märtsil leidis Tamsalus aset XVIII
vabariiklik õpetajate rahvatantsufestival, mille tänavuseks teemaks oli „Põlvest põlve“.
Õpetajate vabariiklik tantsufestival
sai alguse 1998. aastal, et populariseerida õpetajate hulgas rahvatantsu.
Festivalid toimuvad rännukorras erinevates Eesti paikades, kus tegutsevad
õpetajate rahvatantsurühmad, ja festivalil ei võistelda.
2014. aastal toimus festival VäikeMaarjas, kuid ka tänavune sündmus oli
tihedalt Väike-Maarjaga seotud. Lisaks
geograafilisele lähedusele korraldas
seda Tamsalu kultuurimaja naisrühm
Virvering, mida juhendab Väike-Maarja
tantsuõpetaja Egne Liivalaid, samuti

tantsivad Virveringis paar Väike-Maarja
inimest. Osalejad olid kokku tulnud üle
Eesti, lisaks
korraldajatele 18 rühma, nende hulgas muidugi ka Väike-Maarja õpetajate
naisrühm Maarjakelluke, mida juhendab Aino Lukman. Pea neljasajakohalises saalis jäid vabaks vaid üksikud
kohad.
Kuna Tamsalu naisrühmas on aastate jooksul tantsinud just lasteaia
õpetajad, siis võttis Virvering festivali
korraldamisel oma partneriks Tamsalu
lasteaia Krõll ja koos näidati festivalil
osalejatele lasteaiaõpetaja igapäevast
keskkonda.
Päevakavasse kuulusid mitmesugused tegevused: helkuri või paest kae-

laehte valmistamine lasteaias, ringkäik ja jooga tund spordikompleksis,
Porkuni paepaljandi ja Porkuni kooli
külastus, ekskursioon Tamsalu gümnaasiumisse, Metsamõisa talu meeltetuba kultuurimajas. Kontserdi „Põlvest
põlve“ avas korraldajarühm VIRVERING
tantsijate ja lasteaialaste ühistantsuga
„Emakene, memmeke“.
Õpetajate kui hariduspõllu harijate
tantsufestivali sümboliks ja teatepulgaks on rändreha, mis seekord anti
kontserdi lõpul edasi Paide naisrühmale UHKESTE, kes seega järgmist
festivali korraldab. Kontserdile järgnenud vastuvõttu ilmestas Kadri Kask
oma laulustuudio noorte ja vanemate
lauljatega ning poisid rühmast Omad

koori eriliseks! Veelkord, aitäh kõige
eest!
Maris: See oli üks väga tähtis asi
meie koori jaoks. Kõige tänulikumad
oleme me ikka meie kõige-kõige lõbusamatele, toredamatele ja innustavamatele dirigentidele, kes üldse viitsivad meiega laupäeva varahommikul
tulla proovi tegema. Aitäh teile, Ly ja

Kaie, ja muidugi meile, kes me laulame
seal! Palju õnne meile ja oleme tublid
edasi!
Aitäh Väike-Maarja vallale, kes toetas noorte lauljate reisi!
Ly Ipsberg
Virumaa Tütarlastekoori dirigent

Sündmuste kalender
18. aprillil kell 19.00 Lurichi kevadjooks. Info: Jane Kool, tel 518 4071
19. ja 20. aprillil Väike-Maarja gümnaasiumi Lurichi nimelised kooliolümpiamängud. Info: Egne Liivalaid, tel
5648 7949
20. aprillil kell 19.00 ja 21.00 filmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas, tragikomöödia “Päevad, mis ajasid segadusse”. Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
21. aprillil õppekeskuse söökla pakub oma toidumenüüs Lurichi vaimust
kantud tervistavaid toite. Külastage!
Info: Anneli Kütt, tel 520 7186
21. aprillil kell 18.00 seriaalivaba
õhtu, 7. etapp Ebavere tervisespordikeskuses. Info: Jane Kool, tel 518 4071
20.-27. aprillil Väike-Maarja lasteaia sünnipäeva nädal „65aastane lasteaed“. Info: Tiia Mänd, tel 52 00 387
22. aprillil kell 10.00 – 13.30 konverents „Lurichi fenomen“ Väike-Maarja seltsimajas. Info: Ilve Tobreluts, 329
5759
22. aprillil kell 19.00 film „Perekonnavaled“ Simuna rahvamajas. Info: Auli
Kadastik, tel 323 7217
23. aprillil kell 9.00 kevadlaat Väike-Maarja keskväljaku ümbruses. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
23. aprillil kell 11.00 muinsuskaitsekuu talgud Juhan Kuke kodukohas
Käru külas. Info: Marju Metsman, tel
526 3831
23. aprillil kell 12.00 Georgi Kange
rammuvõistlus Väike-Maarja keskväljakul. Info: Ants Einsalu, tel 529 4245
24. aprillil kell 14.00 film „Väike draakon Kokosaurus“ ja kell 15.30
film „Doktor Proktori ajavann“ Simuna
rahvamajas. Info: Auli Kadastik, tel 323
7217
27. aprillil kell 11.00 „110 aastat
raamatukogu Väike-Maarjas“ VäikeMaarja seltsimajas. Info: Irma Raatma,
tel 32 55 034
28. aprillil kell 11.00 F. J. Wiedemanni keelepäev Väike-Maarja seltsimajas. Pärast konverentsiettekandeid
istutab laureaat Uno Laur keeletammikusse oma nimipuu. Info: Ilve Tobreluts, tel 329 5759
29. aprillil kell 19.00 rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine VäikeMaarja seltsimajas. Info: Egne Liivalaid, tel 5648 7949
1. mail kell 12.00 Ebavere laululaval hooaja viimane perepidu. Külas

lasteteater Karoliine etendusega “Väike Nõid”, jõukatsumised suurtele ja
väikestele nõidadele, meisterdamine.
Avatud kohvik. Pilet 2 eurot, perepilet
5 eurot. Vihmase ilma korral pidu seltsimajas. Info: seltsimaja, tel 326 1837,
5302 4437
2. mail kell 11.00-15.00 doonoripäev Väike-Maarja seltsimajas. Tule
doonoriks ja tee elu suurim kingitus!
Info: Väike-Maarja seltsimaja, tel 326
1837, 5302 4437
4. mail kell 19.00 filmiõhtu VäikeMaarja seltsimajas. Dokumentaalfilm
„Tuleb leida kas endaga võrdne või endast parem teekaaslane.“ Pilet 4 eurot,
sooduspilet 3 eurot. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
4. mail kell 21.00 filmiõhtu VäikeMaarja seltsimajas. Dokumentaalfilm
„Punane varietee“. Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot. Info: seltsimaja, tel
326 1837, 5302 4437
5. mail kell 11.00 Väike-Maarja
gümnaasiumi koolikonverents seltsimajas. Info: Ly Ipsberg, tel 522 4433
5. mail kell 17.00 emadepäeva
kontsert Simuna rahvamaja saalis. Esinevad Simuna laululapsed ja muusikakooli õpilased. Kell 18.00 on naisteklubi kohvikus külas OÜ Freezedry, kes pakub degusteerimiseks kuivkülmutatud
marjateesid. Kohtume kunstnik Piret
Lagreküliga, kelle akrüülmaalide näitust saab vaadata kuni 6. maini. Info:
Auli Kadastik, tel 323 7217
6. mail kell 18.00 Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilaste kevadkontsert
seltsimajas. Oodatud on kõik emad
koos peredega. Info: seltsimaja, tel 326
1837, 5302 4437; Helina Lükk, tel 5682
2211
7. mail kell 12.00 Väike-Maarja valla beebide pidu Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302
4437
11. mail kell 19.00 ja 21.00 filmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Mängufilm „Polaarpoiss“. Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot. Info: seltsimaja, tel
326 1837, 5302 4437
14. mail kell 18.00 muuseumiöö
“Öös on laineid” Kiltsi Kaardilossis.
Info: Marju Metsman, tel 526 3831
30. mail kell 18.00 Väike-Maarja
muusikakooli lõpuaktus Väike-Maarja seltsimajas. Info: Vallo Taar, tel 503
1910

Klemmid. Päevajuhiks
oli Pavo Raudsepp.
Ain Aasa initsiatiivil
valmisid festivalil osalejatele kingituseks paekorallist meened. Ilusa
sümbolina olid korallipalad pärit just Porkuni
kooli uue maja ehituse
vundamendikraavist,
kus kaevamise käigus
paljandusid korallrifid
kui põlvest põlve meieni
jõudnud hariduse aluspõhi.
Egne Liivalaid
Heili Nõgene
Festivali partner Krõll koos teiste korraldajatega.
Foto: Aivar Liivalaid
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Simuna kihelkonna eakad viskasid taas nalja
3. aprillil täitus Simuna rahvamaja saal
heade sõpradega lähedalt ja kaugelt.
Juba 16. korda sai teoks Simuna kihelkonna eakate naljapäev. Selle aasta
teemaks oli „Põllumees põline rikas!“.

Päris-rukkikuningas.
Simuna Tüdrukute tantsu saatel oli
meil au vastu võtta tõeline Rukkikuningas, kes selle pidustuse väga väärikalt
avas. Andes samas ka loa põllumehe
üle nalja visata: „Rukkileib ja rukis ise
ei ole nali, vaid on tõsine panus toidulauale. Saia üle võime pidada pikka
naeru.“ Ja siis läks naljategemiseks.
Esimese võimaluse selleks sai Laekvere rahvas. Ja oh üllatust, keset lava
seisab jälle kuningas, seekord siiski
liba-Rukkikuningas. Peab ütlema, et
ta oli kaunis kursis õige kuninga tegemistega. Kaasa oli ta võtnud toredaid

sõnaseadjaid, tantsutüdrukuid ja isegi
šotlane ei puudunud. Aitäh Õilmele,
Ellule ja Jaanikale, kes vahva kava kokku sättisid!
Rakke rahvas tõi külakostiks nii laulu, tantsu kui mõnusaid jutte. Lauluõpetaja Rene ei pidanud paljuks isegi
klaveri taha saunalinas istuda, sest
vihtlemist siin juba jätkus. Ju oli meie
maja üle köetud, sest ka Laekvere
tantsijad tõmbasid endale ümber vaid
saunalinad ja mõnusad saunatantsud
võisid alata. Aitäh Renele, Helenile ja
Maiele, kes toreda programmi kokku
sobitasid!
Väikese pausi ajal toodi saali supitirinad väga maitsva seljanka-supiga. Aitäh Enelile ja Õiele Simuna koolist, kes
pakkusid nii supi kui kohupiimakoogiga meeldivaid maitseelamusi!
Ja siis jõudis kätte Simuna tegijate
kord. Meie järgisime oma kava koostamisel tuntud vanasõna: “Rikas elab
nõnda, kuidas tahab, põllumees nõnda, nagu saab“. Headel viljaaastatel
Rukkikuningas priiskas ja oli endaga
kaasa toonud üle mere Abba laulu- ja
tantsutüdrukud, väga heal aastal isegi
neiud Itaaliast. Kehvematel aastatel
kukkus isegi kuningas koonerdama,
sest külla oli võimalik kutsuda Kapell,
potipõllumeestest Tüdrukute kamp ja
nobenäppudest uudishimulikud naabrimutid. Kõik selle segas omavahel
kompostiks vahetekstidega Vilma Rebane eakate klubist Elurõõm. Kaasa aitasid naisrühm Simone, Eve ja Simuna

Kapell; eakate tantsurühm Tüdrukud.
Aitäh Teile!

Liba-rukkikuningas Laekvere mailt.
Foto: 2 x Silvi Sirelpuu
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Hea tujuga talvest kevadesse
Kevad hiilib aia taga, salakesi koputab.
Ehmub vares männivõras, tiivaotsi soputab.
Aial alles talvetaba, kevad aeda veel ei saa.
Koerad hauguvad ta peale, kraabivad, et must on maa.
Kevad ütleb: kallid krantsid, parem liputage saba!
Kui ma praegu teile tantsin, olete kõik talvest vabad.
Nende luuleridadega alustas tantsurühm Simuna Segased 19. märtsil nn
teatepulgapidu „Hea tujuga talvest kevadesse“. Simuna rahvamajas on saanud
traditsiooniks, et igal aastal korraldab
üks kollektiividest ühe vahva stiilipeo
ja sellel aastal oli järg jõudnud Segaste
kätte.
Toredaid etteasteid nägime nii naisrühmalt Simone, eakate Tüdrukutelt,
Simuna Kapellilt, line-tantsurühmalt
Lustiline, näiteringilt Vesi Peale ja kõi-

ge suurema tinna said Segased ise.
Kõik pingutasid täiega, et kevad kiiremini tuleks, kuid asjatult. Talvist külma
ja lund jätkus pikemaks ajaks. Aitäh
head mõttekaaslased ja isetegijad!
„Teatepulk“ jõudis järjega Simuna
Kapellile ja sealt võib nii mõndagi huvitavat oodata.
Auli Kadastik
Simuna rahvamaja juhtaja

Taas kord oli meie pidulistel võimalus nautida Simuna Kapelli heal tasemel rahvamuusikat, kelle roll naljapäeval oli ka sisustada vahepausid, mis kulusid kostüümide vahetuseks ning kelle
helide saatel oli võimalus tantsu lüüa.
Hea piduline! Kallis isetegija! Südamega abiline! Te tegite selle päeva
rõõmsaks, säravaks ja lasite unustada
kõik argipäeva mured.
Jääb vaid nõustuda väitega: iga minut naeru pikendab elu aasta võrra.
Uute kohtumisteni järgmisel aastal
Laekvere Rahva Majas.
Auli Kadastik
Simuna rahvamaja juhataja

Lustiline.

Omaloomingu kogumine „Väike-Maarja vald 25“
Väike-Maarja vallavalitsus, Valla raamatukogu ja noortekeskus kutsuvad
teid kaasa lööma ettevõtmises, mille
eesmärgiks on kajastada ja jäädvustada nii 25-aastast valda kui ka 25. aastat
valla elus. Osalemine ei ole vanuseliselt piiratud. Esitatud töödele annab
hinnangu žürii. Huvitavamad ja paremad tööd avaldatakse vastavas kogumikus, auhinnad nende autoritele paneb välja vallavalitsus. Tunnustamine
toimub valla aastapäevale pühendatud
kontsert-aktusel.
Esitatavad tööd võivad kajastada
koduvalla elu, ilu, võlu ja valu, inimesi,
sündmusi, loodust erinevatel aastaaegadel …

Valdkonnad: LUULEKEELES KODUVALLAST ning FOTOD KODUVALLAST.
Luuletused esitada digitaalsel kujul
tekstitöötlusfailina, ühe luuletuse pikkus kuni üks A4 lehekülg.
Fotod esitada digitaalsel kujul jpgformaadis, mille pikim külg on vähemalt 3000 pikslit (pilditihedus soovitavalt 300 dpi). Esitada võib mustvalgeid
või värvifotosid. Fotodele ei või lisada
teksti. Võib esitada ka fotomontaaže
või kuni 3-minutilisi videoklippe.
Esitamise tähtaeg: 31.10.2016
Tööd saata meili-aadressile omaloomingv-maarja@gmail.com. E-kirja
maht võib olla kuni 16 MB.
Töid võib tuua (mälupulgal, CD-

plaadil, muul sobival infokandjal) valla
haridus- ja kultuuriosakonda n-ö käsipostiga.
Töödele tuleb lisada autori andmed:
nimi, vanus, õpilastel kool ja klass,
aadress, telefon, e-posti aadress. Igalt
osalejalt võetakse vastu kuni 5 tööd.
Korraldajatel on õigus ilma autoritasu maksmata avaldada konkursile esitatud töid kodulehel, virtuaalmeedias
ja reklaamtrükistel. Luuletuste ja fotode edaspidisel kasutamisel lisatakse
autori nimi.
Info: tel 325 5034, Irma Raatma; tel
506 5421, Aare Treial; tel 558 0213, Marge Loo
Loovust, mõtteerksust, teravat silma ja hetke tabamist!

Filmiõhtud Väike-Maarja seltsimajas
20. aprillil kell 19.00 ja 21.00 tragikomöödia “Päevad, mis ajasid segadusse”
Režissöör: Triin Ruumet
Osades: Hendrik Toompere Jr, Juhan
Ulfsak, Jaanika Arum jpt
Pikkus: 104 min
Pilet: 4 eurot, sooduspilet 3 eurot
“Päevad, mis ajasid segadusse” on
mängufilm noore inimese eneseotsingust Eestimaa kuumas suves 1990ndate aastate teises pooles. Filmi peategelane Allar (27) liigub ühelt südasuviselt
Eestimaa peolt teisele, põrkudes kokku
üha värvikamate tegelaste ja segasemate juhtumitega. Pingelised ja jaburad sündmused panevad Allari oma elu
üle tõsiselt järele mõtlema ning ees
ootab pöörane eneseotsing Eesti üheksakümnendates.
4. mail kell 19.00 dokumentaalfilm

„Tuleb leida kas endaga võrdne või
endast parem teekaaslane.“
Pikkus: 90 min
Pilet: 4 eurot, sooduspilet 3 eurot
Helilooja Sven Grünberg saab sel
sügisel 60. Ta on planeedil Maa viibinud
poole kauem kui Ott Lepland, kellele ta
need sõnad dokumentaalfilmis “Bonus
track” ütleb. Maailmas pulseeriv Grünbergi looming ulatub sadadesse nimetustesse. Eelkõige on see filmimuusika,
kuid ka teismeeas ansambliga Mess
tehtud progerocki katsetused, elektrooniline muusika, budistlik muusika.
4. mail kell 21.00 dokumentaalfilm
„Punane varietee“
Režissöör-operaator: Manfred Vainokivi
Pikkus: 53 minutit
Pilet: 4 eurot, sooduspilet 3 eurot
Dokumentaalfilm “Punane varietee”

Hooaja viimane perepidu tuleb Ebaveres
Väike-Maarja seltsimaja ja VäikeMaarja noortekeskus kutsuvad hooaja viimasele perepeole pühapäeval,
1. mail kell 12 Ebavere laululaval.
Külas lasteteater Karoliine etendusega “Väike Nõid”, jõukatsumised suurtele ja väikestele nõidadele, pildistamine peanõiaga.
Trallist hingetõmbe ajaks meister-

damine, et näpud võlumiseks soojad
püsiks.
Avatud kohvik.
Pilet 2 eurot, perepilet 5 eurot.
Vihmase ilma korral pidu seltsimajas.
Info:
Väike-Maarja seltsimaja
Tel 326 1837, 5302 4437

on meeleolukas ekskursioon omaaegse
varietee intriigiderohkesse minevikku.
11. mail kell 19.00 ja 21.00 mängufilm „Polaarpoiss“
Pikkus: 97 minutit
Pilet: 4 eurot, sooduspilet 3 eurot
Mattias (Roland Laos) on keskkooli
lõpetav noormees, kes unistab fotograafiaõpingutest Berliini Kunstiakadeemias. „Polaarpoiss” on režissöör
Anu Auna esimene täispikk mängufilm,
mille peaosades mängivad Roland
Laos ja Jaanika Arum.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302
4437

Kino Simuna
rahvamajas
22. aprillil kell 19.00
film „Perekonnavaled“
24. aprillil kell 14.00
film „Väike draakon Kokosaurus“
24. aprillil kell 15.30
film „Doktor Proktori ajavann“
Info: Auli Kadastik, tel 323 7217

Tüdrukud. Foto: 2 x Silvi Sirepuu

29. kodukandipäevad
10 kuud on möödunud sellest kui Väike-Maarja seltsimaja ümbrus kihas inimestest, kes olid kas laadal ostlemas,
kontsertidel esinemas või lava ees esinejaid vaatamas-kuulamas. Puhus pill
ja mürtsus trumm. Oli võimalus osaleda võistlustel, nautida päeva, tunda
rõõmu ja uhkust oma valla ja inimeste
tegemiste üle.
Sellel aastal alustame 31. mail ja
2. juunil külakonverentsidega Vorsti ja
Sandimetsa külades.
3. juunil on kavas jalutuskäik seltsimaja eest Kaarma suunas, mis on
jätkuks eelmisel aastal toimunud Pika
tänava ajalooga tutvumisele ning õhtul
saame vaadata etendust „Vanaisa sanatooriumis“ Simuna VTS-i näiteringi
„Vesi peale“ esituses.

Laupäeval, 4. juunil on laat meie
harjumuspärasel laadaplatsil, peotule
süütamine kirikus ja toomine peoplatsile, kontserdid ja huvitavad võistlused. Traditsiooniliselt on võimalik
lahendada päeva ristsõna, tuua teistele
ja viia endale lugemiseks huvitavaid
raamatuid, vaadata kunstinäitust ja
varasemate aastate Pandivere päevade
fotosid, nautida meie toidumeistrite
valmistatud hõrgutisi.
Meile esinevad valla isetegevuslased koos külalistega naabervaldadest.
Pandivere päevade täpsem tutvustus juba maikuu infolehes.
Tehkem oma ajakavadesse märge –
juuni algul Väike-Maarjas.
Aare Treial

Raamatulaat on jälle tulekul!
Pandivere päeval, 4. juunil on VäikeMaarja seltsimajas raamatulaat.
Selle õnnestumisele saab kaasa aidata igaüks, kelle raamaturiiulil leidub
korduvalt läbi loetud ja ilmselt ülearuseid raamatuid.
Vaadake oma raamaturiiulid kodudes üle. Kui inventuur tehtud, tooge
üleliigseks osutunud raamatud VäikeMaarja, Kiltsi, Triigi või Simuna raamatukogudesse.
Raamatukogud toimetavad need
Väike-Maarjasse ja panevad Pandive-

re päeval seltsimajja
välja – kõigile uudistamiseks ja kaasa võtmiseks. Laadalt saab igaüks oma tühjaks jäänud riiulile otsida uusi asjalikke
teoseid, mis seni veel lugemata. Nii
mõnedki huvitavad raamatud leiavad
sel moel omale jälle tänulikud lugejad.
Raamatud on tänulikud kui neid loetakse!
Info: Irma Raatma, tel 325 5034
või e-maili aadressil: irma.raatma@vmaarja.ee
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Väike-Maarja gümnaasiumis olid
päevad muusikat täis
Juba kolmandat korda olid meie koolis
märtsikuus päevad täis muusikat – sellist nime kandis kooli muusikanädal.

Rahvalaulu töötoas osales 46 suleseppa ja valmisid väga vahvad regilaulud oma klassi kohta.

Jane Sumre.

Birgit Veermets.
Kolmel päeval sai vastata ka erinevatele päevaküsimustele. Siinkohal ka
teile, head lehelugejad, küsimus.
See helilooja tähistas eelmisel aastal juubelit. Tema ühe vahva lastelaulu seadis uude
kuube meie maakonnast pärit noor ja andekas
laulja. Kes on helilooja? Mis on laulu pealkiri? Kes on laulu arranžeerija? Mis ansambel
esitas laulu? Vastuse leidmisel aitab teid QR
kood.

Iris Leist. Foto: 3 x Ly Ipsberg
Oma muusikalisi teadmisi sai testida
nii muusikavillaku mängus kui ka muusikaolümpiaadil, sai luua oma klassist
regilaulu ning vastata päevaküsimustele ja päevade lõpuakordiks oli solistide
lauluvõistlus „Maarjaviis“.
Muusikavillakus kogusid kõige
enam punkte 5.–8. klasside arvestuses
8. klass (Keneli Pohlak, Katariina Pops
ja Henrik Villem Sepping) ning 9.–12.
klasside arvestuses 12. klass (Hannamari Soidla, Simoona Must ja MariAnn Mägi).
Muusikaolümpiaadil osales kokku
19 muusikateadjat. Võisteldi samuti
kahes vanuserühmas. Nooremas vanuserühmas kogus kõige enam punkte Keneli Pohlak (8. kl), talle järgnesid
Richard Veelaid (7. kl), Aleksander Kopso (7. kl) ja Lehar Madis Metsallik (8.
kl). Vanemas vanuseastmes sai enim
punkte Hannamari Soidla (12. kl), talle
järgnesid Kirke Tobreluts (9. kl), Carolin Määltsemees (9. kl) ja Richard-Erich
Trestip (9. kl).

Lauluvõistlusel „Maarjaviis“, mis
toimus juba 17. korda, osales selles
aastal 29 väga tublit ja andekat lauljat.
Parimad selgitas välja žürii neljas vanusegrupis:
7–9a: Jane Sumre, Karlotte Lood ja
Laura Eenpuu;
10–11a: Gerli Kaur, Nele-Liis Kallak
ja Kati-Ly Randviir;
12–13a: Birgit Veermets, Brita Moorits ja Egle Kortin;
14–18a: Mari-Liis Kaskema, Iris Leist
ja Keneli Pohlak;
Publiku lemmikuteks olid Gerli Kaur
ja Iris Leist.
Mul on väga hea meel, et meie koolis on nii palju noori, kes panustavad
oma aega muusikasse. Tänu kõigile
osalejatele ja abilistele!
Ly Ipsberg
gümnaasiumi muusikaõpetaja

Reedel, 6. mail algusega kell 18.00
Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilaste

KEVADKONTSERT
seltsimajas

Ootame kontserdile kõiki emasid koos perega!

Aprill 2016.a.

Luulepäev algklasside majas
Emakeelepäeva tähistamine on Väike-Maarja valla koolide 1.–4. klasside
õpilaste luulepäevana traditsioon olnud juba palju aastaid. Võistlejaid võõrustatakse kordamööda ja sellel aastal
toimus luulevõistlus jällegi VäikeMaarjas. Nii Kiltsi kui Simuna õpetajad
kinnitasid, et klassisiseselt on valikut
teha üpris raske – nooremate õpilaste hulgas on palju neid, kes sooviksid
võistelda.
Merekultuuriaastale kohaselt oli
esimene luuletus seotud veega ja teise
võis õpilane ise valida.
Žürii ette astusid Anni Maria Tarkus, Siret Kaasik, Kaidi Kraav, Kadri
Marozov, Raneli Orman, Kaarel Gustav
Põldmaa, Kaidi Ohno ja Henry Hiire
Simuna koolist; Linell Lusmägi, Kermo
Tsvetkov, Marleen Hummal, Romet Kajuste, Lupe Topkin, Stella-Mia Meidla,

Reneli Nugis ja Kristi Arumäe Kiltsi
põhikoolist ning Mari-Liis Kõnnu, Kaspar Liivak, Laura Lamus, Kert-Kristjan
Kask, Rainis Lükk, Karolina Alt, Grete
Kilk, Astor Argos, Kati-Ly Randviir, Ethel Liis Randveer, Markus Jeruslanov,
Sandra Savinski, Andriana Ingeroinen,
Maria Liis Alt, Johanna-Jeta Rauhala ja
Riko Remi Mitt Väike-Maarja gümnaasiumist.
Tund eriilmeliste luuletajate ilmekalt, mõtlikult, rõõmsalt ja vallatult
esitatud luuletusi kuulates kulus kiiresti. Vahepause ja žürii otsustamisaega
aitasid sisustada õpetaja Kaia Klaani
laululapsed. Žüriisse kuulusid VäikeMaarja gümnaasiumi direktor Marje
Eelmaa, õpilasesinduse liige Hannamari Soidla, õpetaja Viive Laar, VäikeMaarja lasteaiaõpetaja Mariella Liivak.
Otsustamisele väga palju aega ei kulu-

nudki ja juba kuulutati välja selle aasta
võitjad, keda autasustati raamatutega.
Aitäh etlejatele ja õpetajatele, kes aitasid õpilasi ette valmistada!
Tulemused:
1. klasside arvestuses: 1. koht Laura Lamus, 2. koht Kert-Kristjan Kask, 3.
koht Kaspar Liivak
2. klasside arvestuses: 1. koht Karolina Alt, 2. koht Rainis Lükk, 3. koht
Astor Argos
3. klasside arvestuses: 1. koht Markus Jeruslanov, 2. koht Ethel Liis Randveer, 3. koht Kati-Ly Randviir
4. klasside arvestuses: 1. koht Riko
Remi Mitt, 2. koht Johanna-Jeta Rauhala, 3. koht Reneli Nugis
Egne Liivalaid
Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside huvijuht

Etteütlus ja mälumäng keeleteemadel
Emakeelenädal algas Väike-Maarja
gümnaasiumis 15. märtsil mälumänguga, milles küsiti küsimusi nii meilt kui
ka mujalt. Muu hulgas tuli õpilastel ära
tunda erinevad keeled, milles oli kirja
pandud meieisapalve.
5.–8. klasside arvestuses sai I koha
7. klass, II koha 8. klassi I rühm ja III
koha 8. klassi II rühm. 9.–12. klassidest
saavutas I koha 12. klass, II koha 11.
klass ja III koha 9.B.

16. märtsil võisteldi etteütluse kirjutamises. Laused selles tulid peamiselt
Vikerraadio emakeelenädala harjutustest. 5.–6. klassidest saavutas I koha
6.B, II koha 5. klass ja III koha 6.A. 7.–8.
klasside arvestuses läks I koht 7. klassile, II koht 8. klassi I rühmale ja III koht
8. klassi II rühmale. 9.–12. klasside kategoorias oli väljas ka õpetajate võistkond, kes saavutaski I koha, II ja III koht
läksid jagamisele 10. ja 11. klassi vahel.

Traditsiooniliselt oli kõigil võimalus
vastuseid pakkuda ka päevaküsimusele, mille võitja valiti loosiga.
Emakeelenädalat korraldasid eesti
keele õpetajad Indrek Lillemägi, Riina
Põldmaa ja Anna Vaimel.
Anna Vaimel
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Märts – kutsevõistluste kuu Väike-Maarja
õppekeskuses
Väike-Maarja õppekeskuses möödus
märtsikuu kutsevõistluste saginas.
Juba 29. veebruaril alustasid omavahel
mõõduvõtmist koolisisestel kutsevõistlustel IKT õppekavarühma õpilased.

Õppeköögis.
Võistlus-ülesandeks oli Windowsi paigaldamine virtuaalmasinasse ning selle seadistamine.
1. märtsil toimusid koolisisesed kutsevõistlused müüja-klienditeenindajatel. Võistlusülesanneteks oli kaupade
väljapanek, raha loendi koostamine ja
klientide teenindamine müügisituatsioonis.
1. märtsist kuni 3. märtsini olid
võistlustules erinevate kursuste kokad.
1. märtsil alustasid II ja III kursuse õpilased, 2. märtsil võistlesid täiskasvanud õppijad ja 3. märtsil asusid võistlustulle I kursuse õpilased. Võistlusülesandeks oli pastasalati valmistamine
ja serveerimine. Õpilastel tuli eelnevalt

otsida retsept, millist pastasalatit ta
valmistada soovib, koostada toiduainete tellimisleht ja võistluspäeva hommikul alustada salati valmistamist. Ette
oli antud aeg, mille jooksul salat pidi
olema valmis ja serveeritud. Õppekööki
jagus siginat ja saginat küllaga.
Kätte jõudis 10. märts. Kärsitult ootasid koolisiseseid kutsevõistluseid I
kursuse sõiduautotehnikud ja sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnikud. Õppekeskuse töökoda oli täis ärevust ja
pinget. Võistlus-ülesanneteks olid teoreetiliste teadmiste kontroll, kus õpilased lahendasid testi, erinevate vedelike
tundmine, auto detailide tundmine,
noole täpsusviskamine, rehvi montaaž
ja aja peale tööriistakohvri komplekteerimine.
Kõik kutsevõistlustel osalejad said
tänukirja ja kooli meene. Tunnustati
erialade kolme parimat.
15. märtsil toimusid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis vabariiklikud
müüja-klienditeenindaja 2016 kutsevõistlused. Väike-Maarja õppekeskust
esindasid võistlustel Heili Talpsepp ja
Eda Adamson. Võistlustest võttis osa
9 kutseõppeasutust üle Eesti. Võistlejatel läks võistlustel väga hästi, Heili
saavutas töökohapõhise õppe baasil
müüja-klienditeenindaja arvestuses III
koha.
23. märtsil toimusid puhastustee-

nindaja 2016 vabariiklikud kutsevõistlused Järvamaa Kutsehariduskeskuses.
Meie kooli esindasid puhastusteenindaja abilise õppekaval õppivad õpilased Jaana Roots ja Karmel Reisenbuk.

Õppekeskuse töökojas.
Foto: 2 x Erakogu
Täname õpilaste juhendajaid: Liina
Kungla, Airi Püss, Merike Kolde, Anu
Eenpuu, Tarmu Pajula, Ain Kõiv, Mihkel
Kundla, Eve Veelaid, Merle Kiigemaa ja
Maie Ründva.
Anneli Kütt
Väike-Maarja õppekeskuse
õppejuht

Väike-Maarja Gümnaasiumi vilistlaskogu kutsub
talgutele „Kolhoosiesimehe kabinetist muuseumituba“!
30. aprillil kell 11 koguneme Väike-Maarja õppekeskusesse, et
korrastada legendaarse kolhoosiesimehe Boris Gavronski kabinet
ja anda oma panus kabinetist temaatilise muuseumitoa tegemiseks.

Haara kinni võimalusest vaadata minevikku ning kujundada
tulevikku!
Talgutele saab registreeruda:
http://talgud.teemeara.ee/
events/kolhoosiesimehe-kabinetist-muuseumituba

Kaasa hea tuju ja tegutsemistahe!
Kohtumiseni!
Raimo Maasik
Vilistlaskogu esimees
Tel 514 5548
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Simuna kooli uudised

UUDISED NOORTEKESKUSEST:

Simuna kooli õpilased Mia Lota Maasik,
Indrek Morozov, Jonete Visnapuu, Kristina
Kaasik ja Hanna Mälton osalesid Virumaa
laste luulevõistlusel
“Meie maal kõik tööd
on head“. Auhinnatseremooniale 11. märtsil
Sõmeru Põhikooli olid
kutsutud Hanna Mälton ja Kristina Kaasik
1. aprillil oli Simuna spordihoone täis rõõmsat sagimist, peeti
koos õpetaja Siiri Karahvastepallivõistlust, selgusid täpsemad palliviskajad ja osavamad püüdjad.
narbikuga.
sed külastasid mõnda teatrietendust,
(40 m jooksus 12. koht ja kaugushüpEmakeelepäeval käisid meie kooli
osad nautisid restoranis peent õhtupes 11. koht), Kaidi Kraav (40 m 15.-17.
õpilased Siret Kaasik, Anni-Maria Tarsööki. Paar kolleegi istusid pargipingil
koht, kaugushüppes 24. koht), Raneli
kus, Kadri Morozov, Kaidi Kraav, Raneli
ja nautisid varakevadist päikesepaisOrman (40 m jooksus 20. koht, kaugusOrman, Kaarel Gustav Põldmaa, Kaidi
tet, mistõttu on nende nahavärv nüüd
hüppes 24. koht, kõrgushüppes 15.-16.
Ohno ja Henry Hiire Väike-Maarja gümkaasmaalaste omast tunduvalt tumekoht), Ron Aaron Tikka (40 m jooksus
naasiumi algklasside majas luuletusi
dam. Tore oli ikka see, et meid Brüs14. koht, kaugushüppes 20. koht, kõrlugemas.
selis kangesti oodati. Teatrietendused
gushüppes 13.-15. koht) ja väljaspool
14.-18. märtsil tähistasime keelenäolid kõik eestikeelsed ja restoran, kus
arvestust võistles Miko Mälton.
dalat. Lisaks emakeelepäevale toimumina käisin, oli ka selline kodune ja
2. märtsil toimusid Muugas kihelsid sel nädalal veel vene keele ja inglise
tuttav – meenutas kangesti Rakvere
konnakoolide
korvpallivõistlused.
keele päevad.
Villa Teresat. Külastasin ka üht sporSimuna kool saavutas 1. koha. Võist30. märtsil osalesid Rasmus Kaasik,
dikompleksi, mis üllatavalt sarnanes
konda kuulusid Kristina Kaasik, Maris
Karel Nõmmiste, Gaidre Kägu ja Gilly
Nõmmiste, KaaPõldra Väike-Maarja gümnaasiumi korrel Gustav Põldraldatud lugude pajatamisel. Karel ja
maa, Henry Hiire,
Gaidre said ka auhinnatud.
Kristjan Jaago,
Märtsikuus remontisid õpetaja JaaTimo Seppern,
na Palmisto käe all 7. ja 8. klassi poisid
Andris Pent, Holära matemaatikaklassi. Ruum on nüüd
ger Toots ja Virpuhas ja kevadiselt heleroheline. Loomo Tammemägi.
detavasti motiveerib ise tegemine ka
10. märtsil toitehtut hoidma ja teistegi tööd väärtusmusid Rakveres
tama.
Lääne-Virumaa
1. aprillil oli Simuna spordihoone
C- ja D-vanusetäis rõõmsat sagimist, kuna peeti rahklassi
talvised
vastepallivõistlust. Kuigi tähtis pole
mitmevõistluse
võit, vaid osavõtt, selgusid siiski võistÕpetajad Brüsselis. Foto: 2 x Triinu Pohlak
meistrivõistlused
luse käigus täpsemad palliviskajad ja
meie Vinni ujulaga. Koduigatsus tuli ik(kergejõustikus). Kolmevõistluse (60
osavamad püüdjad.
kagi ja otsustasime võimalikult kiiresti
m, kaugushüpe ja 600 m) tüdrukute D1.-5. klasside segavõistkondade
taas tagasiteele asuda.
vanuseklassis saavutas 2. koha Renita
arvestus: I koht Simuna kool, II koht
Mõne aja pärast selgus, et targasti
Priks, poiste D-vanuseklassis 4. koha
Muuga põhikool, III koht Rakke gümsai tehtud, et pikemalt sinna jokutama
Henry Hiire ja 5. koha Kaarel Gustav
naasium.
ei jäänud. Selleks ajaks kui Euroopa süPõldmaa. Kolmevõistluse (60 m tõk6.-9. klass tüdrukud: I koht Laekvedames traagilised sündmused toimukejooks, kõrgushüpe ja kuulitõuge)
re põhikool, II koht Muuga põhikool, III
sid, olime meie juba pea 300 km linnast
tüdrukute D-vanuseklassis saavutas 1.
koht Rakke gümnaasium.
väljas. 4. aprilli keskpäeval jääb koduni
koha Katre Linnas. Väljaspool arvestust
7. aprillil osalesid piirkondlikul
tulla veel 1778 km. Loodame, et koduvõistles Kristina Kaasik.
emakeeleolümpiaadil Mia Lota Maasik
tee on turvaline ja kõige hirmsamaks
Õpetajad ja töötajad jõudsid
ja Jonete Visnapuu. Juhendaja õpetaja
asjaks, mis teel juhtus, jääb äsja talveBrüsselisse
Siiri Kanarbik.
unest ärganud karu jälgede nägemine.
Brüsselisse jõudsime me juba 14.
Märtsikuu spordis
märtsi õhtuks. Linnas liikusime samu1. märtsil toimusid Rakveres LääneSpordiuudised: õpetaja Anna-Liisa
ti ainult kondiauruga – ei mingit ühisVirumaa E-vanuseklassi meistrivõistluSammel
transporti. Võtsime aja maha ja puhkased kergejõustikus. Simuna kooli esinMuud uudised: direktor Kaja Põldsime ka pisut jalga, et jaksaksime ikka
dasid Elis Vaarik (40 m jooksus 7. koht
maa
koju tagasi ka tulla. Osad meie inimeja kaugushüppes 12. koht), Siret Kaasik

Ideekonkurss „Sõbraga Simunas“
Veebruaris korraldas vabaajaselts Toredad Teod Simunas koolinoortele
ideekonkursi „Sõbraga Simunas“, kus
õpilased said paberil oma ideid ja soove esitada. Seltsi eestvedajad soovisid
teada, mida Simuna lapsed ja noored
soovivad oma vabal ajal ette võtta ning
värskeid mõtteid koguda. Stiimuliks
pandi välja ka peaauhind – Rakvere
veekeskuse pääse.
Sõbrapäeval avati suurejooneline
näitus ja toimus ideede põhjalik esitlus

žüriile, mille eesotsas oli vallavanem
isiklikult. Osavõtjatel oli palju asjalikke
ja toredaid mõtteid. Väga tore oli seda
kõike noorte endi esitluses näha!
22. märtsil korraldati ideekonkursist
osavõtjatele eriline tänuüritus. Üles
astusid noored esinejad Emili ja Alex
Rakverest, pidulaual olid söögid-joogid, osalejad said tänukirjad ja kingid.
Välja kuulutati ka žürii poolt valitud
peaauhinna võitjad – Simuna põhikooli 9. klassi poisid Andris Pent ja Virko

Emadepäev Simuna rahvamajas 5. mail
Kell 17.00 kontsert rahvamaja saalis.
Esinevad Simuna laululapsed ja muusikakooli õpilased.
Kell 18.00 on naisteklubi kohvikus
külas OÜ Freezedry, kes pakub kuivkül-

mutatud marjateesid degusteerimiseks.
Kohtume kunstnik Piret Lagreküliga, kelle akrüülmaalide näitust on võimalik näha rahvamaja lahtioleku aega-

Tasuta õigusabi puudega inimestele
2016. aastal jätkub tasuta õigusnõustamise teenus puudega inimestele.
Rakveres nõustab õigusnõunik Alar
Salu (Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo).
Tasuta õigusnõustamisele on vajalik
eelregistreerumine:
Rakveres, Lille tn 8, tel 324 2023,

5342 9043
Nõustamine Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas (Lille tn 8, Rakvere) toimub:
• 19. mail kell 12.00-16.00
• 15. juunil kell 12.00-16.00
• 18. augustil kell 12.00-16.00
• 22. septembril kell 12.00-16.00
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Edukalt möödus seikluslik kevadlaager
Väike-Maarja valla noortekeskus koos
Vana-Vigala noortekeskusega ja Kiltsi
kooliga viisid läbi seiklusliku kevadlaagri 19.-22. märtsil Vigalas ja Märjamaal. Seekord osales 8 noort Kiltsi koolist ja 8 Vigala vallast, huvilisi oli rohkem, kuid kohtade arv piiratud. Laager
oli põnev ja seikluslik, tegevusi jätkus
nii spordisaali, matkarajale, basseini
kui ka Märjamaa vastavatud noortekeskusesse.
Vigala ja Kiltsi noored said omavahel kiiresti sõpradeks ja laagripäevad
möödusid sõbralikus õhkkonnas. Esimesel päeval pakkus elamusi ööbimispaik spordisaal, kus pallimängud
ei tahtnudki lõppeda, lisaks said kõik
huvilised proovida vibulaskmist, nii
mõnelgi tekkis huvi selle spordiala vastu ja esmatutvuseks mõeldud ajast jäi
väheks.
Teine ja kolmas päev möödusid suures osas Märjamaa ujula basseinides.
Päeva esimesed pooled oli pühendatud praktiliste oskuste omandamisele
ja teine pool juba nende oskuste rakendamisele läbi mängu ja võistluse.
Kõik huvilised said läbi teha harjutused
päästevestiga, hüpata vette ja olla vee
pinnal päästevest seljas, harjutada erinevaid päästmisvõtteid. Lisaks oli võimalus teha tutvust ka lestade ja maskidega, esialgu individuaalselt ja siis
juba osana võistlusest. Rõõm oli näha,
et paar esialgu väikest veekartust üles
näidanud noort ei tahtnud päeva lõppedes enam basseinist välja tulla. Loo-

dan, et nii mõnigi õpitud ja vees läbi
tehtud oskus, harjutus aitab noortel
suve turvaliselt veekogude ääres mööda saata.
Kolmanda päeva õhtu ja öö veetsime Märjamaa äsja avatud noortekeskuses, mille uutes ruumides leidsid kõik
endale meelepärase tegevuse. Lahkumishommik oli nukker kõigile, valati
hüvastijätupisaraid ja lubati külla tulla.
Seekordsetest tagasiside lehtedest
saime teada, et suurimaks raskuseks
kujunes „vaikne tund“. Igasse päeva oli
planeeritud vaikne tund oma mõtetega,
vaikuses ja pikutades, ilma jutu, mängu ja telefonita. Tõsine katsumus igale
noorele, peale esimesi vaikuse rikkumise katseid vajus nii mõnelgi silm looja
ja sai väsitava programmi sisse ka sunnitud puhkepausi teha. Veel meeldisid
noortele basseinis veedetud tunnid,
paljud märkisid, et nad said uusi oskuseid ja teadmisi nii ujumise kui päästmise kohta. Laagriliste suureks lemmikuks oli tegevuste juhendaja Andero
Põllu, kes võitis kõigi südamed ja andis
õiges koguses vett ja vilet.
Tänan:
Andero Põllu ja Kiltsi kool; Astra
Põlma, Vana-Vigala noortekeskus; Märjamaa noortekeskus; Märjamaa ujula;
Herkki Haldre, Sunlines Cruise Co, Vennad Vedu. Kõik osalenud noored!
Marge Loo, Väike-Maarja valla
noortekeskuse juhataja

Suur osa laagriajast möödus Märjamaa ujulas.

Tammemägi. Noormeeste võiduidee
oli mitmekülgne ja haarav: laserpark,
noortekeskus, diskoõhtud, kino ja kõige olulisem – kokanduskursused noortele! Tänuüritus lõppes diskoõhtuga
kõigile huvilistele.
Vabaajaselts Toredad Teod tänab
kõiki osalejaid, juhendajad ja žüriid.
Mõtteid on palju ja mõtlemist pikemaks, sammhaaval ideedest teostuseni!
Anu Loorits
Vabaajaselts Toredad Teod

Andero Põllu juhendamas laagrilisi pallimängusaalis.

del kuni 6. maini.
NB! Külmkuivatatud marjateesid ja
õunasnäkke on võimalik ka kaasa osta.
Kohvikus tee kõrvale naisteklubilt
traditsioonilised koogid.
Info: Simuna rahvamaja, Auli Kadastik, tel 323 7217
• 20. oktoobril kell 12.00-16.00
• 17. novembril kell 12.00-16.00
• 22. detsembril kell 12.00-16.00
NB! Teenus on puudega inimestele!
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
Koja juhatuse esimees
tel 324 2023, 5342 9043

Laagrilised vibulaskmist proovimas. Foto: 3 x Erakogu
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Külaskäigust Kuuste mõisakooli
Eesti meistrivõistluste
viimane etapp Väike-Maarja
mudelihallis
26. märtsil toimus Väike-Maarja mudelihallis EMV bagidele 4. ehk viimane
etapp. See oli otsustav etapp paljudele
põhiklassides sõitvatele favoriitidele.
Kuna ühtegi kindlat võitjat ei olnud
veel selgunud, tõotas tulla tõsine võidusõit.

Rainer Ressar Bruno Vaherilt vastu
võtmas uut Latrax mudelit.
Kõige populaarsemas mudeliklassis, 1/10 mõõtkavas 2wd klassis oli kohal seekord 13 võistlejat. Nii Karl Kasekampil kui Jörg-Miikael Tiidul oli vaja
selle võistluse esikohta, et saavutada
hooaja üldvõit. Seekord oli parem JörgMiikael ja hooaja üldvõit läks Tallinna
noorele kihutajale.

tas viimase etapi võiduga kindla liidrikoha Tõnis Kruusmaa (Võsu), teise ja
kolmanda koha eest võistlesid noored
Martin Ritson Vinnist ja Karl Alavee
Rakverest. Veel viimases finaalis ei olnud selge kumb on kiirem. Kuid lõpuks
pani oma paremuse maksma natuke
suuremate kogemustega Martin.
1/8 4wd klassis Eesti meistri tiitlit välja antud, kuid kohal oli 5 sõitjat
ja tuline kihutamine käis siingi. Janek
Pähn, Rihard Lainemäe ja Vahur Kivaste andsid endast kõik, et pääseda poodiumi kõrgeimale astmele. Kuid päeva
ja hooaja lõpuks oli järjekord: Janek,
Rihard ja Vahur.
Wintercup Slowmo klassis, mida
korraldame koos Saue Hobizoneiga tuli
hooaja üldvõitjaks Viljar Kask (Tallinn),
teine koht Tõnis Kruusmaa (Võsu) ja
Andreas Tölpt (Tallinn) saavutas kolmanda koha.
VÄIKEVõidusõit, mis toimub klubimudelitega ja on eelkõige mõeldud
just nendele, kellel ei ole veel oma mudelit. Sama võistluse raames toimus ka
eelpool nimetatud ürituse superfinaal,
kuhu oli kutsutud nii Saue klubist kui
Väike-Maarja klubist kümme parimat,
kelle vahel läks jagamisele tuliuus
LaTrax 1/18 mõõtkavas võidusõidu

Märtsikuu viimasel nädalal külastas
grupp Kiltsi kooli õpilasi viiendast kuni
üheksanda klassini koos kahe õpetajaga Kuuste Kooli. Tegemist on väikese
mõisakooliga Tartumaal, mida siinkirjutajal oli eriti suur rõõm külastada,
kuna olen ise sealtkandist pärit ja koolipõlves sageli Kuuste kooli õpilastega
koos ühistel üritustel osalenud ja võistelnud.
Kuuste Koolis ootasid meid väga
sooja vastuvõtuga direktor Rein Härmoja, huvijuht Kaido Mark ja õpetaja
Anne Palumets. Meile tutvustati põgusalt koolimaja ja päevakava ning seejärel jagati õpilased kaheks rühmaks.
Esimene grupp suundus ajalooklassi, kus laevade pommitamise mäng oli
teisendatud kaevikute pommitamiseks,
ja sõda võis alata. Selleks, et kaevik
saaks täielikult purustatud, tuli vastata
ajalooga, Kuperjanoviga ja ühiskonnaga seotud küsimustele. Teine grupp sai
kompassid ja kaardid ning tõttas välja
vanu hooneid otsima.
Tegevused tehtud ja lõunasöök
söödud, vahetati ülesandeid ja esimene grupp läks vanu hooneid otsima ja
teine grupp mängis kaevikute pommitamist.
Pärast võistlusi läksime kõik koos
õue. Seal ootasid õpilasi kaitseväe telgid ja noorkotkastest juhendajad. Telk
kärus, ahi ja puukast kahevahel, suunduti pargi poole, kus mõlemad grupid
püstitasid telgid ja pidi tegema ka tule
ahju. Põnevust lisasid ka märki laskmine ning pulseeriva verejooksu ja reiehaavaga haavatu abistamine. Lisaks

Käsil on telgi püstitamine Kuuste mõisaparki.

Oskusi tuli näidata ka haavatu abistamisel. Foto: 2 x Erakogu
pandi õpilaste teadmisi proovile ka
okaspuude tundmises. Päeva lõpus sai
iga osaleja diplomi, kus oli kirjas, millised oskused ta päeva jooksul oli omandanud. Järgnes rahulolev kojusõit, päev

Tere-tere!

Ühispildil kõik 4. etapil osalejad. Foto: 2 x Marge Õmmik
Kokkuvõttes Jörg-Miikael Tiit (Tallinn) esikoht, Karl Kasekamp (VäikeMaarja) teine koht ja kolmanda koha
üldkokkuvõttes võttis napilt Viljar Kase
eest Hans Hannus (Tallinn). Hooaja
jooksul kokku osales selles klassis 24
sõitjat.
1/10 4wd klassis jagasid enne viimast etappi esikohta Karl Kasekamp ja
Hendrik Lainemäe. Karlil õnnestus esimene finaal võita, kuid kahes järgnevas
finaalis tuli tal tunnistada Hendriku paremust. Ning lõppjärjestus jäi Hendrik
Lainemäe (Adavere), Karl Kasekamp
(Väike-Maarja) ja Janek Pähn (Paide).
1/10 2wd kastikate klassis kindlus-

mudel. Väga huvitavas ja pingelises finaalis, kus viimasel kahel ringil toimus
liidrite vahel vähemalt neli möödumist,
võttis väga napi võidu Rainer Ressar
(Tallinn).
Oli väga huvitav ja tasavägine hooaeg, kokku käis rajal üle 60 erineva mudeli. Soovin väga tänada kõiki osalejaid
ja ürituse toetajaid. Üritust on toetanud Väike-Maarja vald, HOBIMAAILM,
MCD RC, EURO RC, Kultuurkapital ja
veel paljud teised.
Kohtumiseni juba uuel hooajal!
Bruno Vaher

Müüa suvelilli

(võõrasemed, petuuniad, pegooniad jne)

ja lilleampleid ning tomati- ja kurgitaimi.
Müük alates 20. aprillist. Tulla võib igal ajal.
Tel 511 8084; Väike-Maarja, Lõuna põik 5

Müüa
lõhutud kase
ja lepa küttepuid

Orav Väike-Maarjasse, oma esimesse
ametikohta, elukohta Väike-Maarja kultuurimajja.
20.02.2016: Maie Orav saab Paides
Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsu ELUTÖÖPREEMIA. Anna Raudkatsi Fondi halduskogu otsusega pälvis
2016. aasta Anna Raudkatsi nimelise
stipendiumi meestetantsupidude traditsiooni algataja, pärimustantsu hoidja ja edasiarendaja, legendaarne tantsupedagoog Maie Orav.
20. augustil, üsna mitu aastat järjest, kuni masu-ni, oli seeniortantsurühmadele maakondlik suve-pidu (sinna
kuuluvad teiste seas ka Maie endised
õpilased).
Nüüd lubatud nimekiri. Paljud nende seast on 19. või 20. augustiga juba
arvestanud. Minu õpilased, eriväljaõppel enne väljasõitu Soome; kutse muuseumipäevale ja ühele sünnipäevale
saimegi Maie kaudu. Olime Soomes
18.05.1990-21.05.1990. Tantsuõpetaja:
Ilme Sein, pillimees: Heino Sein. Saime kokku kaks tantsukava, mis hakkasid särama uute Maie tantsudega. Ilmi
Silla, Kalle Selberg, Meeli Veia, Vahur
Allikalt, Maria Arike, Aivar Liivak, Airi
Õunapuu (Püss), Tiina Uutsalu, Ain
Vildersen, Velimina Tealane, Toomas
Püss, Helve Jurtom, Airi Jõesaar ja Anne
Õunapuu; Hillar Oolma ja Viktor Adamson on kahjuks juba aastaid mulla all.

Kati Hiir
Kiltsi kooli õpetaja
Maie Orava tööaastad Väike-Maarja
kultuurimajas: 20. august 1958 – 1968.
Tema tantsijad, kes elavad veel VäikeMaarjas või lähikonnas: 1958 – Maie
Müller (Lutvei), Ellu Lumiste (Metsson), Vahur Allikalt, pillimees Harri Veldi; 1959 – Aita Guitor, Einu Saage; 1960
keskkoolist – Maria Rammi (Arike),
Aino Lukman, Meinart Lukman, Rein
Saarepera, Leili Nurmla (Allikalt); keskkoolist 1961, 1962,1963 – Elve Jakobson
(Veldi), Silvi Rannassaar (Pehme), Aide
Laene (Tubli); 1962 – Ilme Kooskora
(Sein), Ants Vettik; 1964 – Mari Varik
(Kaso); 1965 – Luule Pahk (Kütt), Liidia
Soomer (Arumägi); 1967 – Helgi Tealane, Eha Uudevald (Küngas); 1968 – Pilvi Maasik (Lepiksoo), Maire Veit, Malle
Laene, Sirje Pärnamägi, Marju Kraut.
P.S. 20. august 1958 läks Maiel lihtsalt meelest ära. Nüüd saame koostada
rubriigi: Täna 58 aastat tagasi alustas
Väike-Maarja kultuurimajas tööd tantsuõpetaja Maie Orav, siis küll neiuna.
Ootan vastukajasid ja esinemise
pakkumisi
Ilme Sein
Lisa: Tantsuselts Tarapita kutsus 29.
märtsil Ebavere mäe jalamile, et tähistada Lennart Meri sünniaastapäeva,
tantsuselts Tarapita nimepäeva ning
avaldada austust Maie Oravale, tehtud
töö ja panuse eest rahvatantsu edendamisel. (Tehtud! Pilt ja tekst Virumaa
Teatajas).

MÜÜA 5-toaline korter Triigi külas, üldpind 81,2 m²
Telli Eesti lipud,
mastivimplid ja
lipumastid

mõõduga 40-60 cm.
Huvi korral helistada
tel: 5381 2309

Meie tutvus (sõprus) on vaikselt (kolme
kirjaga) juba idanema hakanud, seega topeltportsjon tervikust (mäletad
ju Valdur Mikita „Lindvistikast“ võetut
ja lühendit VM). Mäletad ka küsimust
Väike-Maarjale: kas pead meeles? Ja
et küsimus oli paljude tunnustuse ja
tiitlitega pärjatud tantsuõpetaja Maie
Orava kohta.
„Minu arvates pole midagi toredamat kui rahvatantsupeod. Et seal vaataja jaoks kõik kena oleks, selleks teevad nad eelnevalt suurt tööd ja näevad
vaeva rahvatantsijad ja nende juhid.“
Seda lauset oleme me kasutanud tihti
(„Punane Täht“, 28.06.1980, Juta Maripuu).
Väike-Maarjast on suurele tantsupeole mindud aastast 1955 (Virve Alev,
Elsa Stube). Maie Orava õpilased said
tantsupeole 1960. aastal. Tunnustamine on tagasiside tehtud tööle. Mingil
moel on tantsuõpetajaid alati tänatud.
Eriti suurelt toimus see Väike-Maarjas
20. augustil 2009, kui pandi üles tunnustustahvel ja istutati Tantsupuu (loe:
infoleht, aug 2009).
Nüüd, aastal 2016, soovime kohtuda oma tantsuõpetajaga Väike-Maarjas
19. või 20. augustil – pidulikku meeleolu loova Eesti taasiseseisvumispäeva
aegu.
20. kuupäev loob seoseid ja paralleele. 20. augustil 1958 jõudis Maie

oli põnev ning meeldis väga nii õpilastele kui õpetajatele.

Korter on osaliselt renoveeritud, WC ja vannituba eraldi, vann, boiler, kelder, toad eraldi,
mööbel, pakettaknad, parkett. Korteris on vahetatud kõik aknad ja paigaldatud uus puidust
välisuks. Korteri juurde kuulub suur lukustatud kelder. Kortermajale on 2015. a juulikuus
paigaldatud uus katus. Teed heas seisukorras. Maja ees on laste mänguväljak. Triigi spordihoone asub korterist 50 m kaugusel, toidupood ja bussipeatus 300 m kaugusel.
Hind 4500 eurot. Tule vaatama ja tee oma pakkumine!

e-poest: www.lipuvabrik.ee

Kontakt: tel 5868 5689, Krista
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Kuhu küll kõik mehed jäid?

kaasa võetud hall koduvillane kampsun, mis oli küll õige viledaks kulunud,
kuid siiski veel alles. Ja see oli kogu mu
riietus. Aluspesu, pluusi, sokke, salli
ja taskurätti mul ei olnud. Ka puudus
püksirihm, mille aset täitis riideribast
keerutatud nöörijupp.
Paljana kui porgand seisin ma kesk
köögipõrandat ja mu isa-ema said esmakordselt näha elavat luukeret, kelle
iga roie oli naha all selgesti nähtav,
kelle tagumikul rippusid tuharad kui
kaks tühja nahkkotti; kes koosnes põhiliselt ainult veel luudest, kõõlustest
ja siseelundeist ning neid katvast korpunud ja puusanukkidel veritsevast
nahast.
Ahju tehti veelkord tuli ja sinna rändasid kõik mu kehakatted koos täidega.
Ka pliidi alla tehti tuli ja pliidile pandi
soojenema pesuvesi. Ja varsti ma olingi vannis ning nühkisin kehalt maha
kogu oma pooleteiseaastast mustust
ja kõntsa.
Puhtaks pesnuna, puhas pesu sel-

jas, asusin lõpuks laua taha
õhtust sööma.
Isa ja ema olid
juba söönud
ja õhtusöögiks
oli neil lihaga
kartulisupp.
Nüüd toodi see
soojendatult ka
mulle lauale. Ja
selle ajaga, kui
ema teises toas
voodit
üles
tegi, oli mul ka
supp söödud
ja
lihataldrik
tühjaks tehtud.
Ei pannud tähelegi, et ema
mind
pärast
seda kohkunult
vaatama jäi. Alles hiljem tunnistas ta üles,
et tal olid jalad
päris nõrgaks
läinud, kui oli
avastanud, et
mul on suur savikausitäis suppi ära söödud.
Karl Roosna vend August (vasakul), Augusti poeg Ants ja
Liha oli ta juba
Karl Roosna tädipoeg Andres Kalvet (Jüri Kalveti isa).
ettenägelikult
Pildistatud 1972. a kevadel.
vähem lauale
Foto: 3 x Jüri Kalveti erakogu
toonud, kuid
seda polevat ta
pesnuna, kõht täis söönuna. Tõenäoliosanud arvata, et ma ka kogu supi võin
selt olin ma aga niivõrd väsinud, et jäin
ära süüa. Kardeti nimelt, et vangilaagkohe ka magama ja magasin järgmise
rist saabunud võivad endid surnuks
päeva lõunani või veel kauemgi.
süüa, mida oligi mõnel pool juba juhKalender seinal näitas aga, et on
tunud. Ja nii hoiti ka minul silma peal
neljapäev, 13. jõulukuu, aastal 1945.
juba esimesest õhtusöögist alates.
Määri külast pärit Karl Roosna eluKas ma ka oma küllaltki pika habelooraamatus „Koolipingist rindele“ kirme ka tol õhtul maha ajasin või jäi see
japandut vahendas
järgmise päeva tööks, ei mäleta. Ei mäleta ka, mida ma tundsin, millele mõtJüri Kalvet
lesin, kui viimaks oma toas, oma voodis kahe lina vahel lamasin – puhtaks

käskusid jaganud. No ega sina ometi
nii sõge ole, et ka sinna aega raiskama
lähed?“
„Lähen ikka,“ vastas vanaisa. „Kaua
ma siis oma koormatega teiste õuest
läbi pean sõitma?“
„Seleta siis sihukesega veel,“ kohmas vanaema ja pobises veel midagi.
Vanaisa oli vait. Käed käisid mõlemal
kiirelt. Heinakorv oli täis, maas vaid
paar hangutäit veel anda. Mina noppisin peotäie marju, siis otsisin kõrred,
lükkasin marjad nendele ritta. Autasuks
vanaisale ja vanaemale.
Sõnavahetuse põhjust ma teadsin.
Viimastel aegadel oli meie kandis näha
olnud saksa sõjamasinaid, selliseid
pleekinud värviga ja kinniseid ratastel
roomikuid. Mehed ütlesid need olevat
lintautod. Ju siis olid. Need roomajad
liikusid kaunis kiiresti ja kolasid kõikjal.
Olid mõnikord isegi piki viljapõlde läinud, tolmutoss taga. Ka Uniküla asundusele oli tiir peale tehtud ja pahandusega hakkama saadud. Püssi tiigist
läbi Pondri ukseesise kulges pikk, lai
ja sügav kraav põllul oleva karstilohuni, mis muistendi järgi olevat kadunud
Ebavere jõe kulgemise üks kaugemaid
märke. Pondri toa kohal oli kraavil
peenematest palgijuppidest sild, mille kaudu pääsesid koju küla elanikud.
Need lintautod olid külas tiirutades ka
üle silla sõitnud ning roomikud ja masinate raskus olid selle ära lõhkunud.
Vankriga sealt enam üle ei pääsenud
ja ka tänagi tulime läbi Kaevu õue, et
suurele maanteele pääseda. Kümne
talu liikumine kannatas. Palviste Jüri,
külavanem, oli mehed kokku kutsunud
uut ülekäiku ehitama.
Kui me koormaga koju sõitsime, nägime et Tammekivi kaksikud Ülo ja Leo

ajasid oma nelja looma õhtuks koju.
Pondri teeotsas, kust kari oli harjunud
käima, tekkis pahaendeline arusaamatus. Loomad ei soovinud edasi teist
teed minna. Eemalt oli näha nii poiste kui loomade tormakat sagimist. Kui
heinakoormaga tee otsa saime, kuulsime mitmehäälset kisa ja nägime, et
Pondri Mahta ja üks poistest seisid katkise silla ees ja peletasid vehkides ning
kisades lehmi eemale, et nad kraavi
ei kukuks ning konte ei murraks. Püssi maja nurga juures vehkis vanaema
madjakaga ja karjus imeliku katkeva
häälega. Kui need häälekatked kokku
lappida, siis peaks saama umbes järgmise sisu:
„Kuhu te trügite? Ei tule teiste õue
reostama! Ei tule! Kuhu trügite? Võtan
ämbri, viskan solki!“ Ja ikka sama sisuga
kordus korduse järele. Solgiämber oli
veel ta kõrval. Püssi aia kohal liikudes
nägime, kuidas lõpuks kõik neli sõralist
otse Püssi ukse eest läbi silkasid, kaksikud nende sabas. Vanaema pöörles
nagu vurr, tühi solgiämber käes, ja karjus ikka veel. Jõudsime Kaevu teele just
siis kui paanikas loomad olid kokku kogutud. See seltskond seisis Kaevu ukse
ees. Ja siis maandasid loomad möödunud ärevust nii vedela kui paksuga, mis
neis oli. Liiguti juba rahulikumalt edasi. Vanaisa kohmas poolkuuldavalt: „No
eks ole ikka tore küll. Lõbu laialt! Vaene
Johanna. Ukseesine roojane.“ Vanaema
oli vait.
Järgmine päev oli kuldne heinailm.
Lagunenud silda tuli parandama kaks
meest – külavanem ise ja minu vanaisa!
Puidust sillakesega ei hakatud vaeva
nägema. Need kaks kätepaari ehitasid
pika tööpäeva jooksul kraavile korraliku
põllukividest truubi. Päike oli loojumas

(Määri külast pärit Karl Roosna mälestusi lahinguteest – vangipõlv Venemaal)
Isa oli parajasti õues ja väntas kaevust
vett välja. Ma ei julgenud õue astuda,
sest kartsin, et ta võib mind märgates
kaevuvända lahti lasta ja veeämbri kaevu tagasi saata. Seepärast tõmbusin
väravaposti varju ja jälgisin sealt ta
tegevust. Isa võttis kaevuämbri välja,
valas vee teise ämbrisse ja läks sellega hobusetalli. Nüüd läksin sinna talle
järele. „Tere õhtust!“ ütlesin talliuk-

hingepõhjani mu ootamatu kojutulek.
Võttes toas mütsi peast ja sineli
seljast, ei riputanud ma neid nagisse,
vaid heitsin ukse kõrvale põrandale. Ja
samas tekkis väljakannatamatu soov:
raputada seljast ka kõik muu, mis mind
kattis. „Olen täiu täis, nii, et kubisen,“
teatasin, „ja kõik, mis mul seljas, tuleb
viia välja lumehangele, et neis elutsevad elukad toas laiali ei valguks.“

Karl Roosna sõjapäevil.
Pildistatud 07.04.1944.

Karl Roosna onu Aleksander Roosna oma kodus Nadalamas
hobusega (tõenäoliselt enne kolhoosi astumist).
selt. Isa, jootes ämbrist hobust, tõstis
pead ja jäi mind üksisilmi tunnistama.
Viimaks lausus: „Oled see tõesti sina,
Karl, või näen ma su vaimu?“ – „Mina,
ikka mina,“ vastasin ja astusin ta juurde
ning ulatasin käe. Isa võttis käe vastu,
langetas pea ja ta õlad hakkasid tõmblema. Isa nuttis. Sama kordus toas ka
emaga. Neid, vanainimesi, vapustas

Ja juba läkski ema mulle teisest toast
riideid otsima, mis esialgu selga anda.
Mina aga koorisin ennast paljaks edasi. Põrandale hunnikusse rändasid mu
õhuke vesti moodi puhvaika, irevil taldadega saapakotad, higist parkunud
katkised puuvillased jalanartsud, lühikesevõitu põletusaukudega puhvaikapüksid ja mu kaks aastat tagasi kodust
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Roosipuu Pauli monument
Liili Heinla mälestusi
Kümme päeva enne suure Georg Lurichi sündi nägi Vao mõisas 12. aprillil
1876 Gotlob ja Madli Rosenbergi peres
ilmavalgust poeg Paul. Minu vanaisa.
Mõlemal mehel on soliidne sünnijuubel. Lurichi kuju ootab veel oma kohta
Väike-Maarja keskväljakul. Vanaisa rajas oma monumendi 73 aastat tagasi.
See oli 1943. aasta suvi. Ilus päikseline ja soe, igati hea heinaaeg. Kõik
Uniküla asundustalud olid oma karjamaad kopliteks jaganud. Nii oli mõistlikum karjatada ja osa koplitest andis
ka pisut ilusat peenikest ning pehmet
lambaheina. Peaaegu igal karjamaal
oli tehtud ka lapike uudismaad teravilja kasvatamiseks. Ainult Uutsalu ja
Läänemetsa karjamaal polnud seda
vaevast ja higist nõretavat maalappi ja
kummalgi oli vaid üks koplijaotustara.
Õhtune lüps oli tehtud. Vasakpoolses, otse uudismaa taga olevas tagumises koplis tegid vanaema ja vanaisa
heinakoormat. Mina istusin ühel laial
ja sel ajal minu jaoks üsna suurel kivil
ning maiustasin maasikatega. Ilusad
suured ja küpsed marjad kasvasid tihedalt ümber kivi nagu kaunis pärg.
Panin mammukesi aeglaselt suhu, et
head söögipoolist kauemaks kestaks.
Heinakoorem oli alles üsna madal ja
töö lõpu ootamine võis pikaks minna.
Vankrikastil oli seekord heinakorv peal
ja kõik heinanukud taheti koormasse
mahutada, sest korv võimaldas heinad
koormas tihedalt kinni tallata.
Olin ikka veel kivil. Põnevuse pärast
lasksin end kõhuli ja uurisin maasikapuhmaid peaaegu maapinna juurest.
See oli vahva pilt. Mu silme ees olid
maasikatutid justkui suureks metsaks
kasvanud. Nina maasikametsas, uu-

risin ja imetlesin seda suurt rikkust.
See oli justkui muinasjutumets. Puudel-põõsastel suured magusad marjad
nagu kilumannergud või turukorvid,
minu ninas isemoodi lõhnad. Üks,
kõige olulisem, oli muidugi maasikate
lõhn, aga ninna ulatus ka mulla lõhn,
siis kuiva rohu lõhn ja, kae imet, kui ma
päikesesooja kivi ninaotsaga uurisin,
oli sellelgi oma lõhn, kivi lõhn. Soe kivi
rammestas mind. Panin silmad kinni ja
lebasin poolküliti kivil. Kõht oli marju
täis. Mõnus oli. Kõrv vastu kivi, kuulsin,
kuidas hobune astus, vanaema reha
sahisedes rohtu silus, mõned linnud
laulsid, kõrvalkarjamaal Sirelpuu Hilje
lehmadega millegipärast riidles ning
Lume Villem mesimagusa häälega oma
kaht piimaandjat kutsus.
Lume peres tehti ainult lõunane
lüps karjamaal, õhtul aeti loomad koju
ning hommikul tagasi. Aga ajamine
oli veidi vale sõna, sest mõlemale oli
ohelik sarvi pandud, selle otsad ning
pikk-pikk malakas Villemi käes ja siis
need lehmakesed läksid vaguralt külgkülje kõrval nagu künnihärjad, Villem
nende taga ja pikk malakas aeg-ajalt
külgedel õiget suunda hoidmas. Villem
astus alati imelühikeste sammudega
nagu tippides ja jutustas selle kolmekilomeetrise retke jooksul kõik südamel
olevad asjad endale ning lehmadele
ära. Seal oli vaiksemat juttu ja vahel ka
päris häälekat kirumist, kuid mitte kunagi vandumist.
Ja siis seal kivil lebades kuulsin, kuidas vanaema päris häälekalt mõõras:
„Jaa-jah, eks see ole nüüd jah üks ütlemata õige aeg mehed kokku kamandada keset kallist heinaaega. Pidasin seda
Jüri siiani ikka asjalikuks meheks. On ju
päris targasti neid küla värke ajanud ja

kui rampväsinud vanaisa Nooraga koju
jõudis. Vanaema päris kohe aru, et miks
nii kaua läks.
„Ega seal kedagi rohkem ei oldki kui
me Jüriga kahekesi,“ oli vanaisa napp
vastus.
„Ja sina pidid siis see ainuke loll olema, kes sinna aega raiskama läks!“ oli
vanaema halastamatu. „Mis need teised siis teevad?“
„Eks nad homme lähe üle truubi.
Sinna vaja veel väheke kruusa vedada.“
Truup on püsinud tänaseks 73 aastat. Kahe mehe kätetöö on kandnud
kõik sõjamasinad, kolhoosi traktorid
ja kombainid, rasked ja kerged sõidukid ning koormad. Ja iga kord kui olen
sealt üle läinud, näen mälupildis kaht
päikeselõõsas üleni higist meest kive
vankrile upitamas, ähkides ning punnides neid paika passitamas, kergitamas ning kohendamas. Kas leivapala
oli kaasas ja millal seda hammustati?
Küllap siis kui järjekordne kivikamakas
õige aseme leidis ja rahuldusest sügavalt hinge tõmmati. Enne järgmist ränka jõupingutust. Iga kord tunnen suurt
tänutunnet, imetlust ning uhkust, et
minu vanaisa, Paul Roosipuu, oli see,
kes ainsana külavanema kutsele vastas
ja vastupidiselt Puškini sõnadele – Ma
samba püstitan, mis pole tehtud käega, ta juurde iialgi ei rohtu rahva tee…
– püstitas endale samba oma kätega.
Tagasihoidliku, märkamatu, lihtsa. Ja
looja ise oli tagasihoidlik, sõnaaher,
kohusetundlik, sipelgana töökas, kaheklassilise haridusega, kuid edumeelne, üdini aus ja otsekohene mees.
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Väike-Maarja vald 25. aastapäeva künnisel
Omavalitsusliku elukorralduse kujunemisest ja arengust
Aastad 1996 ja 1997 – noppeid ja meenutusi

100 aastat Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi sünnist

Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed 1996. aastal. Foto: Ekke Võhandu

Noppeid
I996. aasta
Väike-Maarja Põllumeeste Selts tähistas oma 100. aastapäeva; ühtlasi
ilmus Eduard Leppiku raamat VäikeMaarja põllumeeste seltsi ajaloost. Toimusid Virumaa päevad, mille raames
korraldati Väike-Maarjas ja Simunas
haridusepäev.
Tööd alustas Väike-Maarja muusikakool, Väike-Maarja rahvamajas toimus
kevadine koorimuusikapäev – ESTO`96
piirkondlik eelproov. Taasavati Lebavere lahingu mälestuskivi.
Kinnitati valla aukodaniku statuut.
Esimeseks aukodanikuks sai kauaaegne Väike-Maarja kolhoosi esimees Boriss Gavronski.
1997. aasta
Väike-Maarja gümnaasiumis toimus
esimest korda teadmiste konkurss,
Laulukarusselli lõppvooru pääses Väike-Maarja gümnaasiumi õpilane Eda-

On Virumaa virulaste hoida…
Ines Etti, gümnaasiumi poisid tulid
koolide mitteametlikel korvpalli maailmameistrivõistlustel Tšehhi Vabariigis
III kohale.
Vallavolikogu lõpetas põllumajandusreformi Vao ühismajandis. AS Oma
avas Väike-Maarjas ehitusmaterjalide
kaupluse. Remonditöid tehti lisaks
Kiltsi lossile veel Väike-Maarja saunas,
gümnaasiumis ja Kiltsi rahvamajas.
Väike-Maarja muuseum sai 10-aastaseks, esitleti “Väike-Maarja luuleraamatut”, tervisepäevaga tähistati 100
aasta möödumist esimese statsionaarse raviasutuse avamisest. Möödus 85
aastat rahvamaja valmimisest, VäikeMaarja pasunakoor tähistas kontserdiga 100 aasta möödumist esimese pasunakoori asutamisest Väike-Maarjas,
korraldati esimene valla Kauni Kodu
konkurss, tööd alustas esimene laste
töö- ja puhkelaager. Avati Avalik Internetipunkt.

Tänusõnad
Mart Kiisküla, bussijuht (Väike-Maarja
valla infoleht nr 2(34), veebruar 1996):
Tänu valla mõistvale suhtumisele
on koolide käsutuses suur ja mugav
SCANIA buss. Sellist võimalust ei ole
kaugeltki mitte kõigil koolidel.
Buss on aga 20 aastat vana ja vajab
üsna tihti remonti. Väike-Maarja vastu-

tulelike firmade abiga olen siiani suutnud bussi sõidukorras hoida.
Enda ja õpilaste nimel tahan tänada järgmisi firmasid: AS Kaarma KT, AS
VM, OÜ Artes.
Suur tänu OÜ Artes lukksepp-keevitaja Osvald Leitenile.

Eduard Leppik – F. J. Wiedemanni
keeleauhinna 1997. aasta laureaat
F. J. Wiedemanni keeleauhinna toimkond määras 1997. aasta keeleauhinna
Eduard Leppikule. Keeleauhind ja auaadress anti Eduard Leppikule üle 11.
mail Väike-Maarja muuseumis.
Auaadressis on kirjas:
Auväärne virumaalane Eduard Leppik, Ferdinand Johann Wiedemanni
nimeline keeleauhind aastal 1997 on
antud Teile pikaajalise ja pideva ning
erakordselt viljaka töö eest murdekogumisel, eriti aga Virumaa kohanimede
selgitamisel, täpsustamisel ja sedeldamisel. Kulub veel aega, kuni Teie tohutu töö jõuab iseseisvunud Eesti kõigile
uutele maakaartidele ja sealtkaudu

Mart Lepik, VMPS (Väike-Maarja valla
infoleht nr 6(38), juuni 1996):
Väike-Maarja Põllumeeste Selts
(VMPS) tähistas Pandivere päeval 100
aasta möödumist seltsi asutamisest
(05.06.1896 vkj).
Seltsi ja tema eestvedajate tähtsust
Vao valla, Väike-Maarja kihelkonna ja
Virumaagi elus tsaari- ja I iseseisvuse
ajal on raske üle hinnata. Sellest on
hästi kirjutanud Eduard Leppik seltsi ajalugu käsitlevas aastapäevaks
ilmunud kodu-uurimuslikus raamatus: „VMPS-i tegevusest võib õppida
teadmiste hindamist, organiseeritud
üksmeelset tööd ja julget pealehakkamist, mis pole ainult pool võitu, nagu
ütleb vanasõna, vaid ka ainus võimalus
kindlustamaks eesti rahvale otsustav
liikumine vaba ja loomingulise tuleviku
suunas.“ (lk 65).
Raamatu käsikiri ja muuseumides
leidunud materjalid ärgitasid jätkama
VMPS tööd. Leidus veel 30-ndate aas-

kogu maailma kaartidele. Samas on
see aeg juba alanud ja Virumaa mees
on astumas maailma.
Keeleauhinna toimkond pidas silmas ka Teie tööd kodu-uurimise ja kultuuriloo vallas. Eesti keel on väike, kuid
suured mehed teevad selle suureks.
Nagu Virumaa kultuur on osa eesti kultuurist, nii on Eesti osake maailmast ja
siin tehtu on kogu ilmale tehtu.
Jüri Sild
Wiedemanni keeleauhinna fondi
hoidja,
Väike-Maarjas, emadepäeval 1997

Ilve Tobreluts (Väike-Maarja valla infoleht nr 7(39), august 1996):
Esimene Virumaad ja virulasi lähemalt tutvustav koguteos „Wirumaa“
ilmus 1934. aastal. Tänaseks on virulased paljude heade inimeste kaasabil
saanud valmis uue „Virumaa“, mille
andsid ühiselt välja Lääne-Viru ja IdaViru maavalitsused. Koguteoses on 872
lehekülge ja selle koostamisel osales
üle 70 autori.
Selle alles trükilõhnalise teose auks
ja kiituseks toimusid 12.-18. augustini
1996 VIRUMAA PÄEVAD. Ajaloopäev
toimus 12. augustil Narvas; loodusepäev 13. augustil Jõhvis; kunstide päev
14. augustil Lüganusel ja Kiviõlis; haridusepäev 15. augustil Väike-Maarjas ja
Simunas; teatri-, muusika- ja kinopäev
16. augustil Rakveres; Virumaa sõprade
päev 17. augustil Viru-Nigulas ja Mahus; perepäev 18. augustil Käsmus.
VIRUMAA PÄEVADE neljas päev –
HARIDUSEPÄV – viidi läbi 15. augustil Väike-Maarjas ja Simunas. Koos
koguteosega liikus ühest päevi korraldavast Virumaa paigast teise ka sümboolseks teatepulgaks olnud Virumaa
päevade esinduslik vimpel, millel oli
kujutatud kõikide Virumaa kihelkondade rahvariiete värvitoonides virulaste
päevade logo. Vallavanem Jüri Poolak
tõi vimpli 14. augusti õhtul Lüganuselt
Väike-Maarjasse ja andis selle 15. augusti pärastlõunal üle Avanduse vallavanemale Sven Keslerile, kes selle jälle
omakorda päeva lõppedes Rakvere linna läkitas.
Haridusepäeva esimene pool toimus Väike-Maarjas. Oli meeldiv, et kohale oli tulnud rohkesti huvilisi. Muuseumi avarad ruumid tundusid kohati
kitsakski jääma. Lisaks meie kandi rahvale oli osalejaid Rakverest, Tallinnast,
Raplast ja mujaltki.
Juhataja Ellu Moisa tutvustas põgusalt muuseumi ja andis hea ülevaate
Väike-Maarja haridusloost. Gümnaasiumi õpetaja Tiina Vaiksalu rääkis hu-

vitavalt Väike-Maarja parnassist ning
teistestki siinse paikkonnaga seotud
kirjanikest ja luuletajatest. Varasemat
hariduslugu koguteoses ilmestas eluliste näidete varal Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud Lembit Andresen.
Jakob Liiv ja kõik temaga seonduv oli
näitleja ja lavastaja Toomas Suumani
esinemise teemaks. Ettekanded olid
sisukad ja esinejad oskasid need hästi
kuulatavaks teha. Kohal olnud maavanem Marko Pomerants andis koguteose ühele autorile Lembit Andresenile
üle ka autorieksemplari.
Kella 15 ajal jätkus haridusepäev
Simunas. Huvitavat tutvumiskäiku kirikuaeda juhatas kodu-uurija Heino
Ross. Simuna kirikusse oli tulnud Virumaa päevadele head käekäiku soovima kauaaegne Viru-Jaagupi koguduse
õpetaja Madis Oviir. Oma lühikeses sõnavõtus ütles ta, et iga paikkond võib
millegi üle uhke olla. Nii nagu VäikeMaarja võib uhkust tunda oma haridusloo üle, võib Simuna tunda uhkust oma
kiriku üle.
Lembit Andresen esines põgusa
ülevaatega Simuna ja ümbruskonna
külade hariduse ajaloost. Üks koguteose autoreist Peeter Kaldur avaldas oma
mõtteid usu- ja kirikuloost. Simuna koguduse õpetaja Tauno Teder tutvustas
sealse kirikukihelkonna arengut üldise
kirikuloo taustal.
Pärast ettekandeid toimunud kirikukontserdil oli võimalus nautida head
muusikat. Esinemas oli Rakvere Linnaorkestri kvartett koosseisus: Jüri Takjas
altsaksofonil, Ergo Kärmik altsaksofonil, Peep Pihlak tenorsaksofonil, Vallo
Vilpak tuubal. Orelil esitas mitu pala
Tõnu Wilu (assisteeris Ainar Ojasaar).
Õhtul oli mõnus rahvatantsusimman Simuna pargis. Esinemas olid seal
nii Väike-Maarja kui Simuna rahvatantsurühmad ja rahvapilliansamblid.
VIRUMAA PÄEVAD lõppesid 24. augustil Ida-Virumaal mõisate päevaga
Mäetagusel.

tate seltsi liikmeid (H. Varik, O. Paluoja, A. Praks, E. Kleimann, K. Kalev) ja
juba varisenud liikmete poegi-tütreid,
kes 5. augustil 1995. a Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi jälle tegutsema panid. Kahjuks peame töötama n-ö ebaametlikult, sest meie soov end arvele
võtta asutamiskuupäevaga 05.06.1896.
a ei leia veel ametivõimude poolt aktsepteerimist ja eeldab seadusandluse
muutmist.
Aga selts tegutseb ja on maakonnas
aktiivsemate kirjas. Suuremaks ettevõtmiseks kujunes seltsi 100. aastapäeva tähistamine. Aastapäeva puhuks
valmisid varasemate eeskujul seltsi
lipp, vapi kavand, aurahad ja aukirjad.
Toimus seltsi ajalugu ja omaaegset
maaelu käsitlev konverents. Pandivere
päeval pakkusime noorukitele traktorivigursõidu võimalust, koos vallavalitsuse ja puhkpillorkestriga aga rahvale
puššpalli-show`d.

Boris Gavronski,
Håkon RissmannBredesen, Arno
Kasemaa ja Eduard
Leppik nimetati
Väike-Maarja valla
aukodanikeks
Väike-Maarja Vallavolikogu kinnitas 18.
detsembril 1996. aastal valla esimesteks aukodanikeks Boris Gavronski ja
Håkon Rissmann-Bredeseni.
Boris Gavronski kolhoosiesimeheks
oleku ajal kujunes Väike-Maarja üheks
vabariigi jõukamaks piirkonnaks. Oma
vaimujõu ja tööka meeskonna abiga
lõi ta hulgaliselt materiaalseid väärtusi, millele tugineb tänane Väike-Maarja. Boris Gavronski nimetamine valla
esimeseks aukodanikuks kätkeb endas
Väike-Maarja rahva sügavat tänutunnet.
Tihedate piirkondade vaheliste sõprussidemete kõrval on Sirdali vallavanemal Håkon Rissmann-Bredesenil
eriliselt suured teened selles, et Norra
riigilt Sirdali kommuuni kaudu VäikeMaarja vallale tulnud abi nii ulatuslik
oli – üle miljoni norra krooni. See oli
meie piirkonnale väga vajalik toetus.
12. detsembril 1997. aastal, valla
staatuse saamise 6. aastapäeval anti
Väike-Maarja Ärikeskuse saalis Arno
Kasemaale ja Eduard Leppikule üle
Väike-Maarja valla aukodaniku tunnistused.
Arno Kasemaa tegevus on aastakümnete vältel olnud suunatud Väike-Maarja ja Kiltsi kandi kultuurielu
edendamisele ning kultuurilooliste
traditsioonide järjepidevuse säilitamisele - ta on pikki aastaid juhatanud laulukoore, on mitmete menuromaanidega laialt tunnustatud kirjanik, kirjutab
luuletusi ja näidendeid ning juhendab
näitemänge.
Oma kodu-uurimusliku tegevusega
on kooli-, keele- ja kirjamees Eduard
Leppik jäädvustanud suure osa VäikeMaarja kandi kultuuriloolisest pärandist. Imetlusväärse visaduse ja järjekindlusega teostas ta aastakümneid
kohanimede ja muu sõnavaraainese
kogumist, tähendas üles kultusekivide
lohukesi ja Kalevipoja hobuse jäljerida.
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Suhetest sõprusvaldadega
Sirdali kommuun
1996. aasta juunis viibis VäikeMaarjas Sirdali vallavanem Hakon
Rissmann-Bredesen koos kahe vallaametnikuga, septembris aga 6-liikmeline Sirdali haridustöötajate delegatsioon. Tutvuti valla lasteaedade ja
koolidega, osaleti gümnaasiumi avaaktusel. Oktoobris käisid Sirdalis talupidajad-ettevõtjad: Jaak Läänemets,
Mart Lepik, Rein Orupõld, Jüri Vilimaa;
novembris kultuuriesindus: tantsuõpetaja Aino Lukman, rahvatantsijad Aivar ja Egne Liivalaid, Raimo ja Katrin
Maasik, Viktor Adamson ja Helle-Mall
Niinemets; Mare ja Vallo Taar ning Ilve
Tobreluts. Osaleti muusikafestivalil.
Koos sealsete tantsijatega toimus ühine harjutusõhtu ning üks tants kanti
festivalil ka ühiselt ette. Sirdali-külastused toimusid Sirdali kommuuni finantseerimisel. Detsembris käis VäikeMaarja valla 5. aastapäeva pidustustel
Sirdali õpetaja Olaf Heggdal.
1997. aasta mais viibisid 10 päeva
Sirdali kommuunis õppekäigul Triigi
lasteaed-algkooli direktor Ülle Kippel
ja Väike-Maarja lasteaia juhataja Malle Kutuzov. Juunis olid Väike-Maarjas
Sirdali uus vallavanem Svein Tore Åtland, volikogu esimees, kultuurinõunik
ja muusikakooli direktor; septembris
külastasid Sirdalit Sven Kesler, Olev
Liblikmann, Jüri Vilimaa, Mall Lepiksoo ja Lea Mäesepp. Eesmärgiks bussi
soetamine Väike-Maarja vallale ja Avispea kogudusele ning sotsiaalvaldkonna
kontaktide edendamine. Detsembris
läksid Sven Kesler ja bussijuht Mart
Kiisküla Sirdalisse uuele bussile järele.
Sirdali vallavanem Svein Tore Åtland
tuli nendega Eestisse kaasa ja sõitis
ise bussijuhina Norra mägiseid teid.
Väike-Maarjas osales ta rahvamaja juubeliballil. Bussiga toodi hooldekodule
ka sotsiaalabi.
Hausjärvi vald
1996. aasta mais viibisid VäikeMaarjas Hausjärvi õpetaja Outi Luuri ja
raamatukogu juhataja Tuire Valomaa.
Tutvuti valla raamatukogudega ja käidi
kõigis kooliraamatukogudes. Augustis

toimusid Pärnus Eesti-Soome sõprusvaldade ja -linnade päevad. Teemadeks
omavalitsuste koostöö kõrval ka turism
ja ettevõtlus. Osalesid Peeter Albi ja
Mall Võhandu, Hausjärvilt vallavalitsuse asejuhataja Olli Alastalo ja välissuhete koordineerija Sirpa Saraja. Külalised osalesid ka Väike-Maarja vallavolikogu istungil, kus Mall Võhandu ja Olli
Alastalo esinesid ettekandega valdade
senisest koostööst. Oktoobris esinesid
Mare ja Vallo Taar Hausjärvil iga kolme aasta tagant toimuval Tuotta ja myy
messil, Hanno Tamm ja Ilmar Lauri aga
käisid uurimas võimalusi talupidajate
vaheliste sidemete loomiseks.
1997. aasta jaanuaris külastasid
Hausjärvit Sven Kesler, Peeter Albi, LiAnn Lehtmets, Mall Võhandu ja Ilve
Tobreluts. Kohtuti valla spetsialistidega, külastati valla asutusi ja arutleti
koostöösuundade üle. Juunis olid Väike-Maarja vallas Hausjärvi planeeringuinsener Jukka Laitila ja vallavalitsuse
asejuhataja Kari Masalin. Jukka Laitila
esines Soome puitarhitektuuri tutvustava ettekandega Väike-Maarja muuseumis toimunud konverentsil. Külastati ka Virumaa laste tantsupidu Toilas.
Augustis ja septembris olid Hausjärvi
esindajad mitmel korral Väike-Maarjas
arutlemas osalemist ühises rahvusvahelises haridusalases koolitusprojektis. Detsembris käisid Hausjärvi
esindajad Väike-Maarja rahvamaja 85.
aastapäeva ballil.
Sonkajärvi vald
1996. aasta augustis viibis 2 Sonkajärvi esindajat Pärnus Eesti-Soome
valdade linnade päevadel.
1997. aasta jaanuaris siirdusid
Sven Kesler, Peeter Albi, Li-Ann Lehtmets, Mall Võhandu ja Ilve Tobreluts
pärast Hausjärvi külastust Sonkajärvile. Selle külaskäigu ajal allkirjatati ka
Väike-Maarja ja Sonkajärvi vaheline
sõprus- ja koostööleping. Sonkajärvi
poolt kirjutas lepingule alla vallavanem
Marjatta Pahkala, aga kohtuti ka juba
uue vallavanema Simo Mäkineniga.
Väikemaarjalasi tutvustati ka Sonkajärvil peetava naisekandmisvõistlusega.

Muudatused arstiabi korralduses
Väike-Maarja valla infoleht nr 5(48),
mai 1997:
Vastavalt sotsiaalministri määrusele
3. aprillist 1997 muutub 1998. aastast
alates esimese etapi arstiabiandmise
kord – toimub üleminek jaoskonnaarsti põhimõttelt perearsti põhimõttele.
Esimese etapi arstiabi annavad pe-

rearst, üldarst või lastearst koos neid
abistavate meditsiinitöötajatega.
Perearst tegutseb maakonnaarsti
polt kehtestatud piirkonnas ja kinnistatud nimistu alusel. Seetõttu peab
inimene otsustama, millise arsti hoolde ta oma tervise usaldab ning ennast
tema juurde registreerima.

Väike-Maarja Gümnaasiumi
noormehed tulid koolide korvpalli
MM-ilt pronksmedalitega!
Väike-Maarja Valla Infoleht nr 6(49),
juuni 1997:
Koolide mitteametlikke maailmameistrivõistlusi korvpallis korraldatakse 1975. aastast alates kaheaastase
intervalliga. Tänavu osales Tšehhi Vabariigis Ostravas toimunud võistlustel
24 võistkonda.
Väike-Maarja Gümnaasiumi võistkond mängis väga edukalt ja pidi tun-

nistama vaid ühte kaotust, Kreekale
jäädi alla 42:46. Tulemuseks pronksmedalid!
Väga tublilt esinenud Väike-Maarja
Gümnaasiumi võistkond mängis koosseisus: Sven Pugonen, Lauri Laanemägi, Silver Sokk, Jesper Parve, Randar
Luts, Ando Tagamets, Remi Aare, Krister Kindel, Aaro Kruve, Marko Lust, Lehar Leita.

Sven Keslerile tehti ettepanek nendel
võistlustel osalemiseks. Juunis viibisid
Väike-Maarjas Sonkajärvi vallatöötajad.
Osaleti Pandivere päeval ning Eero Sillanpää esines ettekandega Väike-Maarja muuseumi 10. aastapäeva konverentsil ning viis läbi koolituse vallavalitsuse
töötajatele. Juulis osales Sonkajärvil
toimunud II naisekandmise MM-võistlustel kolm Väike-Maarja paari: Sven ja
Ene Kesler, Janek ja Ivi Lõomets ning
Aivo Erkmaa ja Helbe Lossmann. Saadi
rohkesti kogemusi ja toodi kaasa mõte
samalaadsete võistluste korraldamiseks Väike-Maarjas. Novembril 1997
külastas Väike-Maarjat Sonkajärvi rahvapilliorkester Pelimannit. Esineti Väike-Maarja pasunakoori 100. aastapäeva
kontserdil ja Härmalõnga klubiõhtul.
Detsembris külastasid Sonkajärvi lukio
esindajad Väike-Maarja gümnaasiumi.
Sõlmiti koolide vaheline koostööleping. Detsembris osalesid Sonkajärvi
valla kultuurikomisjoni esinaine AiraSoile Nieminen ja kultuurinõunik Eero
Pitkänen Väike-Maarja rahvamaja 85.
aastapäeva juubeliballil. Eero Pitkänen
koolitas väikemaarjalasi ka naisekandmisvõistluse korraldamise teemal.
Tommerupi kommuun
1996. aasta juunis viibis koos Jüri
Poolakuga Tommerupis koolitusreisil 12-liikmeline talunike grupp: Illar
Kungla, Rein Mitt, Aivo Uustall, Urve
Kleband, Aivo Kruup, Endel Lõomets,
Urmas Väizanen, Arvo Kaare, Hindrek
Kippel, Kai Tomingas, Terje Tomingas,
Tiina Tomingas.
1997. aasta juunis viibisid Tommerupi külalised Väike-Maarjas. Lilleskovi
tellisemuuseumi juhataja Stig Holdgård esines ettekandega Väike-Maarja
muusemi 10. aastapäeva konverentsil.
Osaleti Pandivere päeval ja käidi koos
teiste Väike-Maarja sõprusvaldade
esindajatega Toilas Virumaa noorte
tantsupeol. Tommerupi haridusnõunik
Lokky Jørgensen oli lektoriks meie valla
koolide õpetajatele korraldatud seminar-õppusel.

Sündmusi
1996. aastal
30. aprillil toimus Georg Lurichi
120. sünniaastapäevale pühendatud
kevadjooks. Esimest korda joosti kevadjooksu teatejooksuna 8-liikmelistele võistkondadele. Osalemas oli 26
võistkonda.
12. detsembril tähistati VäikeMaarja Ärikeskuses Väike-Maarja valla
5. aastapäeva vallavolikogu esimehe
Jaak Läänemetsa ja vallavanem Sven
Kesleri vastuvõtuga valla asutuste, ettevõtete ja seltside esindajatele. Osalemas oli 150 inimese ringis. Peoõhtu
lõppes ilutulestikuga, mille uudistajaid
kogunes üllatavalt palju.
1997. aastal
24. veebruaril anti Väike-Maarja
rahvamajas Boris Gavronskile üle valla
esimese aukodaniku tunnistus. Esinesid kammerkoor ja muusikakooli õpilased. Sõna võtsid vallavanem Sven Kesler, valla eelarveosakonna juhataja Peeter Albi, endise Väike-Maarja kolhoosi
peaagronoom Alar Vettik ja eraarst Mall
Lepiksoo.
10. märtsil tähistas Väike-Maarja
eakate klubi Härmalõng oma 10. sünnipäeva.

Väike-Maarja ja Sonkajärvi valdade sõpruslepingu allkirjastamine. Vallavanemad Sven Kesler ja Marjatta Pahkala, Li-Ann Lehtmets ja volikogu esimees
Erkki Tuovinen. Foto: Ilve Tobreluts

Vallavolikogus
20. oktoobril 1996. a
Kohalike omavalitsuste volikogude valimisel valiti Väike-Maarja valla
uude volikogusse: Mall Lepiksoo, Jaak
Läänemets, Endel Mäesepp, Li-Ann
Lehtmets, Kaarel Moisa, Alo Ling, Ahti
Kaskema, Jaanus Kull, Mulje Kaare, Sirje Roos, Lembitu Pihlak, Jüri Vilimaa,
Ülle Kippel, Mall Võhandu, Reet Kõiv,
Vallo Taar, Avo Part, Heino Kokkuta,
Toivo Kreen.
31.10.1996. a
Väike-Maarja vallavolikogu esimeheks valiti Jaak Läänemets ja aseesimeheks Mall Lepiksoo. Uueks vallavanemaks valiti Sven Kesler.
25.11.1996
Kinnitati vallavalitsus järgmises
koosseisus: Olev Liblikmann (abivallavanem), Helve Pugonen, Jüri Poolak,
Kaarel Moisa, Lembitu Pihlak. Lisaks
kuuluvad vallavalitsusse vallavanem
Sven Kesler ja vallasekretär Peeter Rahnik.
Kaarel Moisa asemele kinnitati volikogu asendusliikmeks Aivo Erkmaa
ja Lembitu Pihlaku asemele Toomas
Kalvet.

Moodustati järgmised volikogu alalised komisjonid ja kinnitati komisjonide esimehed ning 18. detsembri istungil ka komisjonide liikmed: haridus- ja
kultuurikomisjon – esimees Li-Ann
Lehtmets, liikmed Vallo Taar, Aivo Erkmaa, Ülle Kippel, Ilve Tobreluts, Raili
Sirgmets; sotsiaalkomisjon – esimees
Mall Võhandu, liikmed Mall Lepiksoo,
Mulje Kaare, Reet Kõiv, Sirje Roos, Koidu Bork, Lea Mäesepp, Aino Midt, Raimo Beilmann; maakomisjon – esimees
Endel Mäesepp, liikmed Ruth Albi, Alo
Ling, Andres Kaevu, Bruno Münter; tehnikakomisjon – esimees Jüri Vilimaa,
liikmed Kaarel Moisa, Toomas Kalvet,
Jüri Vilgota; majanduskomisjon – esimees Jaanus Kull, liikmed Ahti Kaskema, Avo Part, Olev Liblikmann; revisjonikomisjon – esimees Heino Kokkuta,
liikmed Ülle Kippel, Toivo Kreen.
19.02.1997. a
Delegaatideks
Eesti
Maarahva
Kongressile kinnitati Ahti Kaskema ja
Mall Võhandu. Kolmandaks delegaadiks esitas Väike-Maarja Põllumeeste
Selts Ats Annimäe.

22. august – tervisepäev
Mall Lepiksoo (Väike-Maarja valla infoleht nr 6(49), juuni 1997):
1897. aastal avati Väike-Maarjas
esimene statsionaarne raviasutus –
1-voodiline haigla Müürikul. 100 aasta
möödumist arstiabi andmise sellest
etapist Väike-Maarjas tähistame tervisepäevaga.

Päev on kavandatud kolmes osas:
üks osa on mõeldud noorte füüsilise
võimekuse testimiseks, teine osa seisneb Tartu Ülikooli arstiteaduskonna
õppejõudude poolt patsientide vastuvõtus ja kolmas osa on planeeritud
konverentsina maakonna arstidele.

Väike-Maarja põllumeeste seltsile
ja teistele loomakasvatajatele
Olavi Lossi, Väike-Maarja jahisektsioon (Väike-Maarja valla infoleht nr
1(33), jaanuar 1996):
Viimastel aastatel on huntide arv
meie metsades tunduvalt suurenenud.
See kujutab endast tõsist ohtu loomakasvatajatele.
Kuna hundijaht on väga kulukas,

teeb jahisektsioon põllumeeste seltsile ettepaneku hundijahi preemiafondi
moodustamiseks. Ühe hundi laskmise
eest võiks jahisektsiooni premeerida
1000 krooniga. See aitaks katta jahi
korraldamisel bensiinile tehtavaid kulutusi.

1996. ja 1997. a valla infolehti ja muid ülestähendusi sirvis Ilve Tobreluts
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna 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.
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

Aprill 2016.a.

Kooli talu
võtab

rendile
või ostab

põllumaad
Väike-Maarja
vallas.
Priidik Preem,
tel 5801 6368
Matti Preem,
tel 529 8037

Määri Mõis müüb

kvaliteetset
kompostmulda
ja dekoratiivkruusa
(fraktsioonid 5-10 mm,
10-20 mm ja 20-30 mm).
Veo- ja laadimisvõimalus.

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 – Helvi Vahter, tel 524 7944

Lisainfo: Siim, tel 525 9239
ja Sven tel 505 334

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

rikursusele telefonil 5345 3967
või enn.salveste@eelk.ee kuni 5.
maini.

83 Luule Rääk – 21. mail
82 Rael Svetõševa – 10. mail
82 Aino-Aliide Saaremäel – 12. mail
82 Elisabeth Lamp – 20. mail
82 Melanie Mitt – 26. mail
81 Juta Sander – 16. mail
81 Kuido Narits – 19. mail
80 Elle Kaljulaid – 6. mail
75 Õie Lambing – 2. mail
75 Vladimir Svistunov – 2. mail
75 Ivan Svarval – 2. mail
75 Maie Ustav – 4. mail
75 Irma Sild – 11. mail
75 Lidia Kasemaa – 20. mail
75 Elve Merede – 27. mail
70 Malle Aoveer – 19. mail
70 Helgi Saatmann – 23. mail

94 Leili Kivvi – 24. mail
92 Elsa Ambos – 13. mail
89 Vilma Kivilo – 30. mail
88 Irene Kaldma – 10. mail
88 Saale Kask – 17. mail
88 Maimu Einsalu – 20. mail
87 Hilda Lehtola – 5. mail
87 Juta Torma – 24. mail
86 Linda Kask – 13. mail
86 Endel Kleband – 18. mail
85 Ena-Lisette Lilleväli – 1. mail
85 Vaike Morozova – 21. mail
85 Helgi-Elfriede Aun – 31. mail
84 Ilmi Silla – 11. mail
84 Milvi Rüütel – 18. mail
83 Evald Aasumets – 8. mail
83 Milanda Danilas – 15. mail

Soovime õnne ja tugevat ter vist!

Väike-Maarja Vallavalitsus

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

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest …
Lilian Riim – 5. märtsil
Getrin Pitkja – 22. märtsil
Aleksandra Aksel – 24. märtsil
Richard Saage – 30. märtsil
Janelle Rotka – 30. märtsil
Shame Bakoyan – 5. märtsil

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Linda Põllusaar
Adolf Villo
Heino Klaan

Kirikuõpetaja
Enn Salveste

• kahetoaline elektriküttega
möbleeritud korter Põhja tn 13,
• kolmetoaline keskküttega korter
(mööbli võimalus) Säde tn 1.

Kontakt: tel 5625 2107

Müüa

OÜ Estest PR

kolmetoaline
möbleeritud korter

ostab

Väike-Maarjas

metsa- ja põllumaad.

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.

Mai

Mälestame

Üürile anda Väike-Maarjas:

Põhja tänaval.
Kontakt: tel 5648 0612

Aastad on kandnud teid kuldsesse ikka,
soovime teile veel eluteed pikka…

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Leerikursused
Leerikursused EELK Simuna ja
Väike-Maarja kogudustes algavad maikuu alguses.
Leerikursusel saab osaleda
alates 15. eluaastast ja vanuse
ülempiiri ei ole.
Info ja registreerimine lee-

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Info: telefonidel 504 5215, 514 5215
ja meiliaadressil: info@est-land.ee

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 2000 eksemplari.

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

põllumaid
Headel
tingimustel
hea hind.
Soovi korral
ettemaks.
Kontakt Rein Miller
telefonil 5392 6640

16.01.1921 – 15.03.2016
09.11.1943 – 23.03.2016
06.10.1933 – 31.03.2016

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
väikeetevõtetele:
algdokumentide korrastusest
majandusaasta aruande koostamiseni.
Marget OÜ: tel 526 3158,
hellemoisa@gmail.com

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

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

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

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

