V Ä I K E - M A A R J A VA L L A
Nr 7 (264)

INFOLEHT
AUGUST 2016

Õppeaasta avaaktused
Väike-Maarja Gümnaasium ja Õppekeskus
2016/2017. õa algab 1. septembril
2016. a kell 9.00 Väike-Maarja gümnaasiumis klassijuhatajatunniga ning
Väike-Maarja õppekeskuses grupijuhendajatunniga. Kell 9.45 toimub gümnaasiumi ja õppekeskuse ühine aktus
(gümnaasiumi peahoone ees, vihma
korral spordihoones). Õppekeskuse

õpilastele jätkub päev kogunemisega õppekeskuse
saalis.
Õpilasliinid väljuvad 1. septembri
hommikul tavapärasest tund aega hiljem. Tagasi sõidavad õpilasliinid kell
11.

Kiltsi Põhikool
Kiltsi Põhikoolis algab uus kooliaasta
1. septembril kell 9. 00 aktusega.
Õpilasliinid väljuvad 1. septembri

hommikul tavapärasest 1 tund hiljem.
Buss tagasi kell 11.00.

Simuna Kool
Õppeaasta algab 1. septembril kell
9.00 Simuna koolimajas klassijuhatajatunniga ja jätkub rahvamajas kell
10.00 aktusega.

Kaarli
seemnekrõps
pälvis Jäneda
talupäevadel
tunnustuse
Jäneda Talupäevadel tunnustas Eestimaa Talupidajate Keskliit konkursi “Parim Talutoit 2016” võitjaid. Parima pagaritoote alagrupis tunnistati parimaks
Kaarli talu Kaarli seemnekrõps.
Vestlusest Kaarli talu perenaise
Kadri Kopsoga selgus, et esmakordselt
proovis ta krõpsusid valmistada 2015.
aasta turismimessiks. Soovis siis mõnd
soolast ampsu valmistada, et oleks külastajatele midagi eripärast pakkuda.
Esialgse mõtte ja retsepti, mida
Kadri on oma maitse järgi küll tublisti ringi teinud, sai ta paari aasta eest,
kui tema pagarikotta tuli kaks praktikati
Tallinna teeninduskoolist.
Krõpsude retseptis on põhikomponendiks Sangaste rukkijahu, kolmeviljahelbed (Sangaste rukis, kaer, spelta)
ja seemned (lina, päevalill, seesam),
lisaks natuke soola.
Kuna krõpsude valmistamine on
üsna töömahukas, on Kadril müügiks
olemas ka jahu, millest soovijad saavad ise krõpsusid küpsetada. Nii krõpse
kui jahu on võimalik osta Väike-Maarja
taluturult.
Kardi Kopso sõnul saab ta nüüd aasta jooksul oma krõpsupakkidele lisada
parima pagaritoote kleepsu, mis on
kindlatsi ka heaks reklaamiks.
Külastage taluturgu ja maitske parimat pagaritoodet – Kaarli seemnekrõpsu!
Ilve Tobreluts

Head õppeaasta algust, rõõmsaid
koolipäevi, õpihimu, püsivust, häid
hindeid ning toredaid ettevõtmisi!

Foto: Erakogu

TASUTA

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

Ole koos meiega: facebook

Kiltsi lossi
rariteetide
kollektsioon
täienes väärtusliku
medaliga
Tänavu suvel külastas Kiltsi lossi Krusensternide järeltulija Johannes Perneder, kellel oli üleandmiseks kaasas
väärtuslik kingitus – tema ema Eva
Pernederi (sünnilt Scheibe) valduses
olnud medal.
Tegemist on admiral Adam Johann
von Krusensterni 50. teenistusjuubeliks vermitud kullatud pronksist medaliga, mille perekond otsustas nüüd Kiltsi lossi kollektsiooni kinkida. Varem oli
Kiltsis olemas sama medali kuldamata
variant, mille annetas admiralitoale
Ewert von Krusenstjern (srn1996. aastal) Göttingenist.
Muu hulgas on Kiltsis varasemast
olemas ka korralik fotokoopia Johannes
Pernederi ema Eva Pernederi erakogusse kuulunud akvarellimaalist “Kiltsi
loss minu vanaisa päevil”, mis kujutab
lossi 1840. aasta paiku.
Väärib märkimist ka, et Kiltsi Krusensternidest pärineva Johannes Pernederi ema Eva Perneder koostas 1990.
aastal maadeuurija Paul Theodor von
Krusensterni esimese abikaasa Wilhelmine (snd von Kotzebue, 1812-1851)
kirjade ja päevaraamatute põhjal teo-

se, mille pealkiri originaalis
on: “Zwischen
Konvention
und Passion:
das Leben der
Mimi von Krusenstern nach
ihren Briefen
und Tagebüchern”. Krusensternide pereelu
kõrval kajastub
selles raamatus ka admiral
A. J. von Krusensterni esimese poja, hilisema kuulsa
Vene põhja- ja
kirdealade uurija ning kaardistaja
Paul
Theodori tegevus.
Ilve Tobreluts

Johannes Perneder koos Kiltsi kooli direktori
Merje Leemetsaga Kiltsi lossis. Foto: Erakogu
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Vallavanema kuu
Selle aasta augustis hingasid paljud
meist olümpiamängude rütmis. Spordisangarid ning nende emotsioonid
vallutasid 16 päeva jooksul enamuse
tele- ja teisi uudistekanaleid. Citius, altius, fortis – just nii kõlab 1894. aastal
Pierre de Coubertini poolt visandatud
olümpiadeviis. Coubertini põhimõtted
on võetud kokku olümpiaprintsiibis:
olümpiamängudel ei ole tähtis võit,
vaid maksimaalselt parim isiklik sooritus ja osavõtt, nii nagu eluski, kus
tähtsaim ei ole tulemus, vaid elu elamine ise ja selle aluspõhimõtted. Eks
me saame ise hinnata, kui palju sellest
ideaalist reaalses elus või olümpiamängudel kõrvale kaldutakse.
Rio spordipere oli tohutu, kokku osales 11 303 sportlast 205 riigist
(võrdluseks: 1896. aastal 241 võistlejat
14 maalt). Lisaks sportlastele on tänase olümpialiikumise taga keeruline organisatsioonide süsteem: rahvuslikud
olümpiakomiteed ja assotsiatsioonid,
rahvusvahelised spordiorganisatsioonid ja -föderatsioonid, treenerid, kohtunikud, sponsorid ja meediaülekannete tegijad. Meil Eestis tuli nüüd harjuda, et kergejõustiku teleülekannete
ajal pikiti võistluste vahele korduvalt ja
korduvalt reklaami, mis võis emotsionaalsema spordisõbra panna juustest
haarama või sussiga telerit sihtima.
Samas vähemalt mina ei täheldanud,
et meie jäätmejaama oleks massiliselt
katkiseid LCD ekraane toodud, millesse telekapult oleks „kaunistuseks“ sisse
visatud.
Meie, eestlaste, jaoks kirjutas ennast spordiajalukku südi sõudmise
teinud ja pronksmedalini jõudnud
paarisaerulise neljapaadi võistkond.
Kolm meest neljast osalesid sellel kevadel ka Väike-Maarja spordihoones
sisesõudmise Eesti meistrivõistluste IV
etapil. Juhul, kui Ants Einsalu ja meie
spordihoone eesvedamisel järgmisel
kevadel taas sisesõudmise etapp Väike-Maarjas korraldatakse, siis on lootus ka ennast olümpiamedalivõitjatega
vahetult võrrelda. Seega, soovitan kohe
nüüd hakata harjutama. Kokkuvõttes
võime olümpial osalenud kaasmaalastega igati rahul olla, sest kokku 11
kohta esikümnes (sh pronksmedal) on
igati väärt tulemus. Isiklikult hoidsin
pöialt meie maadlejatele: Epp Mäele, Ardo Arusaarele ja Heiki Nabile.
Kahjuks on olümpial tipp ikka niivõrd
tihe, et seekord ei olnud neil võimalust
pjedestaalile jõuda. Loodan, et kreekarooma maadlust ei hääletata olümpiamängude kavast välja (vahepeal kostus
sahinaid) ja meie tubli treener Lembit
Kalteri noormaadlejatele säilib võimalus tulevikus seal Eestit esindada. Ka
maadlus on päris karm ala: alustad 5-6
aastaselt, teed 20 aastat trenni, pääsed
läbi tiheda kadalipu lõpuks olümpiale
ning saada seal 6 minutit maadelda,
kusjuures tuleb maadelda loosi abil
valitud vastasega. Võib-olla märkasite,
et ka mina olen „rikutud“ saavutusspor-

dist ehk väärtustan rohkem tulemusi,
kui ainult olümpial osalemist.
Meie valla suvele veidi tagasi vaadates saab tõdeda, et meil on oma „olümpia“, külade kokkutulekud ning „laulupeod“. Ka käesoleval aastal ei tahtnud
üritused ühele nädalavahetusele korraga ära mahtuda. Tänan kõikide ürituste korraldajaid, sest ükski kontsert,
pere(talude)päev, spordivõistlus või
külakokkutulek ei leiaks aset ilma eestvedajateta. Aitäh Teile! Mõnusa energiaga ja hea meeskonnana korraldatud
üritustel osalevad ka meie piirkonna
inimesed ise hea meelega. XVI Ebavere Kange triatlon tõi sellel aastal isegi
osalejate rekordi – 134 triatlonisti. See
üritus suudab spordipisikuga nakatada
paljusid meie vallaga seotud inimesi.
Tore on näha, kuidas enne võistlust
tihedalt harjutatakse ning pärast võistlust võrreldakse oma tulemust lähimate konkurentidega või naabritega. Eipri
küla kutsus seekord oma naaberkülad:
Triigi, Avispea, Pandivere, Raeküla ja
Rastla ühisele külapäevale. Ka selleks
ürituseks valmistuti eelnevalt. Näiteks
Raeküla suutis isegi ühises vormis esineda ja rõõmsalt oma küla eest seista.
Suurepärased külapäevad toimusid
veel Triigi ja Avanduse külades ning
endises Männisalu külas. Mitmed neist
küll korralikus vihmasajus, kuid alati
rõõmsate silmadega. Triigi külapäeval
esines Raul Rebane ettekandega, kus ta
rõhutas, et see oma küla tunne ja oma
küla „lugu“ on väga oluline, sellelt pinnalt tekib kokkuhoidev kogukond, kus
inimesed soovivad ise panustada oma
elukeskkonda ning ka aitavad üksteisel
rõõme ning muresid jagada. Kirju ja tiheda sündmustekalendri kokkuvõtteks
saab öelda, et meie koduvallas elavad
aktiivsed ja mõnusad inimesed.
Lisaks presidendirallile ja olümpiale on selle suve märksõnaks kindlasti
ka nn haldusreform. Väike-Maarja vald
osales Tamsalu valla poolt kokkukutsutud läbirääkimistel, kus meie eesmärgiks oli koostada osapooltele sobiv ühinemisleping, mille abil oleks võimalik
seni 10 aastat edukat koostööd teinud
Pandivere piirkond liita ühiseks omavalitsuseks. Tamsalu vald tegi 22.12.2015
Rakke, Laekvere ja Väike-Maarja vallale ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ning üle poole aasta
hiljem (02.08) leidis, et läbirääkimised
Laekvere, Rakke ja Väike-Maarja vallaga tuleb lõpetada ning jätkata läbirääkimisi Tapa valla suunal. Kui Eestis on
mitmed omavalitsused korraldanud
niivõrd oluliste otsuste langetamiseks
vallaelanike küsitlusi, siis kummalisel
kombel Tamsalu vald seda ei teinud.
Kuid eks hea naaber, Tamsalu vald,
saab ju ise otsustada, millal elanike küsitlust korraldada ja millal mitte. Täna
võib tunda heameelt, et Tamsalu valla
otsus lõpuks siiski sündis. Samas, selle
otsuseni oleks ju Tamsalu vald saanud
koheselt jõuda. Kuna Tamsalu vallajuhid ei ole isegi selgitanud otsuse kõi-

ki tagamaid, on igal juhul
selge, et info (Tamsalu
ja Tapa valla ühinemisel
tekib nö väiksema pindalaga piirkond või Tamsalu ja Tapa on sarnased
raudteelinnad või Tapal
asub Kaitsevägi) oli teada
ka Pandivere piirkonnale
ettepaneku tegemise ajal.
Igatahes loodan, et Tamsalu ja Tapa ühinemisläbirääkimised jõuavad edukalt lõpule ning selle käigus suudetakse näha kogu
piirkonna arengut pikemas
perspektiivis.
Halduskorralduse muudatused
peavad arvestama elanike
igapäevast pendelrännet
ning elutegevuseks vajalike teenuste võimalikult
parimat kättesaadavust.
Pean mõistlikuks korraldada Tamsalu valla territooriumil asuvates Assamalla, Koiduküla, Koplitaguse, Kullenga, Lemmküla,
Loksa, Porkuni, Võhmetu
ja Vadiküla külades elanike küsitlus, et selgitada
välja, kas inimesed soovivad ühineda Tapa vallaga
või Väike-Maarja vallaga.
Nende külade liitumisel
Vallavanem Indrek Kesküla Ebavere Kange triatloni finišis. Foto Riho Lüüs
Väike-Maarja valla koosseisu on võimalik tagada piirkonna
Tamsalu vald nüüd ära kukub, siis see
veelgi piirkonna elanike vajadust liikusotsiaal-majanduslik areng, vajalike
tegelikult peaks paremini sobima nii
miseks Väike-Maarja alevikku.
teenuste aeg-ruumiline kättesaadavus
Laekvere kui ka Rakke valla elanikele.
Osa Eesti omavalitsusi on otsusja turvalisus selle kõige laiemas mõisVäike-Maarja vallas on 4550 elanikku,
tanud pöörduda Riigikohtusse „Haltes. Väike-Maarja ja Avanduse valla liiRakkes 1550, Laekveres 1525, mis andusreformi seaduse“ vastu. Juhul,
tumine on andnud Väike-Maarja vallale
nab kokku täiesti mõistliku suurusega
kui nn sundliitmise peatükid saavad
kogemuse, et luua omavalitsus, mida
ja maalähedase eluhoiakuga 7625 elaRiigikohtus omavalitsuste poolt ümvõimestab kogukondlik toimimine (künikuga omavalitsuse.
berlükatud, on selge, et vabatahtlikud
laliikumine, seltsitegevus), nn alt üles
Kohe saabub september. Koolikelühinemisläbirääkimised katkevad palinitsiatiivide toetamine ja hästi funktlad raputavad suvel kogunenud tolmu
judes kohtades. Aga seni, kui on meil
sioneeriv vallakeskus koos kogukondlimaha ning kutsuvad rõõmsa helinaga
valida kahe valiku vahel, kas ühineda
ke keskuste (küla või külade rühm) võrkõik koolijütsid tarkusepäeva tähistavabatahtlikult koos sellega kaasnevate
gustikuga. Valla piiride ümberkorraldama. Tarku mõtteid meile kõigile! Üks
toetustega või oodata Vabariigi Valitmist toetab nii geograafiline paikneminendest võib olla see, et asendada läisuse poolne ettepanek ning loobuda
ne, teedevõrk kui ka ajalooline seotus.
kivates pakendites olevad kartulikrõpinvesteeringuteotusest, eelistan esiVahemaa Porkunist Tapa linna on ca
sud Kaarli talu seemnekrõpsudega, mis
mest. 25. augustil on volikogu istungi
20 km ja Väike-Maarja alevikku ainult 8
said käesoleva aasta talutoodete konpäevakorras ettepaneku tegemine nii
km. Ka ajalooliselt paiknesid need kükursil Parima Pagaritoote 2016 tiitli.
Laekvere kui ka Rakke vallale alustalad Väike-Maarja kihelkonnas. Tänasel
maks ühinemisläbirääkimisi, et jätkata
päeval on mitmed Tamsalu valla elaniIndrek Kesküla
senist koostööd ja moodustada ühine
kud kasutamas Väike-Maarja valla avaPandivere piirkonna omavalitsus. Kui
likke teenuseid. Üldhariduses on juba
aastaid Väike-Maarja valla piirkonnas
tegutsevad õpilasliinid korraldatud
selliselt, et mitmetest nö Tamsalu territooriumil asuvates Väike-Maarja vallaga piirnevates külades elavatel noorVallavalitsus väljastab 50 euro suuKõigile Väike-Maarja vallas asuvate
tel oleks võimalik jõuda Väike-Maarja
ruse kinkekaardi, millega saab koolikoolide esimesse klassi esmakordselt
gümnaasiumi, osaleda muusikakooli
tarbeid osta Väike-Maarja koolitarvete
õppima asuvatele lastele makstakse,
tegevuses. Väike-Maarja alevikus töökauplusest (Simuna mnt 4).
olenemata nende elukohast, toetust 50
tavate perearstide nimistutesse kuulub
Kinkekaarte väljastab vallavalitsueurot koolitarvete ostmiseks.
ligikaudu 350 inimest, kes elavad Tamse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo,
Eelduseks on, et laps on registreesalu vallas ning neist ligikaudu 100 initel 329 5762.
ritud Väike-Maarja, Simuna või Kiltsi
mest nö Porkuni-Assamalla piirkonnas.
kooli esimese klassi õpilaseks.
Uue tervisekeskuse rajamisega suureneb esmatasandi tervishoiu teenuste
hulk Väike-Maarjas, mis soodustab

Toetus esmakordselt esimesse klassi
õppima asuvatele lastele

Riigimaa enampakkumise teated

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 30. juuni vallavolikogu istungil arutatust
Istungil osales 12 volikogu liiget.
Puudusid: Mall Lepiksoo, Ermo
Lood, Reet Reimann, Hans Kruusamägi, Avo Part, Luule Matrov ja Väino
Haiba.
1. Väike-Maarja valla arengukava
ja eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine, 1. lugemine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla
Otsustati lõpetada 1. lugemine ning
avalikustada valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020.
Info:

Volikogu esimees Ene Preem ja vallavanem Indrek Kesküla andsid ülevaate haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle peetavate läbirääkimiste
kohta.
Volikogu esimees Ene Preem:
- juulis volikogu tööd ei toimu;
- 8.-12.08 on volikogu komisjonide
koosolekute nädal;
- 17.08 toimub volikogu juhatuse
koosolek;
- 25.08 toimub volikogu istung.
Vallavanem Indrek Kesküla:
- Konkurentsiamet on teinud Lääne-Viru Jäätmekeskusele ettekirjutuse
hindade korrigeerimiseks. Pandivere

piirkonnas on jäätmekäitlus paremini
korraldatud ja oluliselt soodsamate
hindadega. Kuna jäätmekeskus teenindab eelkõige Rakvere linna, Sõmeru ja
Vinni valda, siis tuleb tulevikus kaaluda
Väike-Maarja valla osaluse lõpetamist
selles ühingus;
- detailplaneeringu kehtestamise otsuse (Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10,
Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste
maa-alale ja osaliselt 22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva tee katastriüksuse
maa-alale kehtestatud detailplaneering) kohtuvaidlusest;
- keskväljaku arendamise projektist.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku
elektroonilise enampakkumise kinnisasjade müümiseks. Kinnisasjade hulgas on Väike-Maarja alevikus asuv
Nurmika katastriüksus. Pakkumiste
esitamise tähtaeg on 07.09.2016.
Maa-amet on välja kuulutanud ava-

liku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade müümiseks. Pakkumisel on teiste
hulgas ka Kännuküla külas asuv Ülase
kinnisasi. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.09.2016.
Täpsemat informatsiooni saab Maaameti kodulehelt: www.maaamet.ee

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2016. aastal
1. juunil – 4512
Juunikuus oli saabunuid 7 ja lahkunuid 23.
Juulikuus oli saabunuid 11 ja lahkunuid 25.
31. juulil – 4482
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Vallavalitsuse materjalid

Jää hüvasti,

(15.06, 21.06, 29.06, 06.07, 13.07, 03.08, 10.08, 17.08 vallavalitsuse istungid)

Helve Pugonen!

Maaküsimused
- Kinnitati Eipri külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava
Männisalu tee katastriüksuse pindalaks
2908 m2, sihtotstarve transpordimaa.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Pikk tn 5 ja Tamme tänava lõik 1 katastriüksuste piiride muutmise tulemusena
uute katastriüksuste moodustamisega:
1843 m2 suurune Pikk tn 5 katastriüksus, sihtotstarbega ärimaa ja 4029 m2
suurune Tamme tänava lõik 1 katastriüksus, sihtotstarbega transpordimaa.
- Kinnitati Vao külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava Köögivilja katastriüksuse pindalaks
2,68 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Karikakra katastriüksuse jagamise tulemusena järgmiste katastriüksuste
moodustamisega: 5257 m2 suurune
Karikakra katastriüksus, sihtotstarve
elamumaa ja 5452 m2 suurune Võilille
katastriüksus, sihtotstarve elamumaa.
- Nõustuti Ebavere külas Puidutööstuse tee katastriüksuse jagamise
tulemusena järgmiste katastriüksuste moodustamisega: 3499 m2 suurune
Puidutööstuse tee katastriüksus, sihtotstarve transpordimaa ja 1547 m2 suurune Puidutööstuse tee katastriüksus,
sihtotstarve transpordimaa.
- Määrati Simuna alevikus asuva
pumbamaja teenindamiseks vajaliku
0,24 ha suuruse maa-ala piir.
- Nõustuti maa riigi omadisse jätmiseks järgmiste katastriüksuste moodustamisega: 0,07 ha suurune Lauda
katastriüksus (sihtotstarbeta maa), 0,17
ha suuruse Rusu katastriüksus (sihtotstarbeta maa), 0,78 ha suurune Mõisa
katastriüksus (sihtotstarbeta maa) ja
0,35 ha suurune Tagamaa katastriüksus
(sihtorstave maatulundusmaa) Pandivere külas; 1,41 ha suurune Peebu katastriüksus (sihtotstarbeta maa) ja 0,40
ha suurune Kurvi katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa) Hirla külas;
0,32 ha suurune Mardi katastriüksus
(sihtotstarve maatulundusmaa) Koonu
külas; 0,29 ha suurune Rägala katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa)
ja 2,36 ha suurune Välja katastriüksus
(sihtotstarve maatulundusmaa) Avanduse külas; 3,46 ha suurune Karikakra
katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa), 2,6 ha suurune Võilille katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa), 0,65 ha suurune Allee tn 7 katastriüksus (sihtotstarbeta maa), 1,15 ha
suurune Siilu katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa), 2,67 ha suurune
Käru tee 7 katastriüksus (sihtotstarve
maatulundusmaa) ja 2,04 ha suurune
Pargiotsa katastriüksus (sihtotstarve
maatulundusmaa) Simuna alevikus
ning Palgimetsa katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa) Kärsa külas.
- Nõustuti Triigi külas asuva ehitise
juurde maa ostueesõigusega erastamiseks OÜ-le Triigi Farmer 3729 m2 suuruse Kuivati katastriüksuse moodustamisega ja määrati maa sihtotstarbeks
tootmismaa.
- Kinnitati Triigi külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava Katlamaja katastriüksuse pindalaks
2322 m2 (sihtotstarve tootmismaa) ja
määrati maa maksustamishind.
- Nõustuti Uuemõisa külas Kasekünka katastriüksuse jagamise tulemusena
järgmiste katastriüksuste moodustamisega: 8074 m2 suurune Kasekünka
katastriüksus, sihtotstarve elamumaa;
12,53 ha suurune Kasepõllu katastriüksus, ja sihtotstarve maatulundusmaa ja
5,67 ha suurune Kuusiku katastriüksus,
sihtotstarve maatulundusmaa.

Detailplaneeringu kehtestamine
- Otsustati kehtestada Ebavere külas asuva Mesiniku katastriüksuse maaalale OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud detailplaneering.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
AS-le Antaares autopesula ehitusprojekti koostamiseks Ebavere külla Reinpauli kinnistule.
Ehitusload
- Väljastati ehitusload DINER OÜle
lüpsilauda ja silotranžee täielikuks
lammutamiseks Varangu külas Farmi
kinnistul ning karjalauda täielikuks
lammutamiseks Vorsti külas Farmi kinnistul.
- Väljastati ehitusluba Hannes Kõvaskile kütusetankla laiendamiseks Simuna alevikus Bensiinijaama katastriüksusel.
- Väljastati ehitusluba vallavalitsusele ühislauda, kuuri, elamu-lauda ja
laut-vare täielikuks lammutamiseks Simuna alevikus Käru tee 1 kinnistul.
- Väljastati ehituluba OÜ-le Clean
Up pesula laiendamiseks Väike-Maarja
alevikus Tehno tn 8.
- Väljastati ehitusluba Telia Eesti AS-le valguskaablitrassi sidesõlme
püstitamiseks Triigi külas Võimla tn ja
Mõisa park kinnistutel.
- Väljastati ehitusluba Eesti Lairiba Sihtasutusele mikrotorustikus valguskaabli paigaldamiseks järgmiselt:
Väike-Maarja – Simuna tee, Triigi küla,
Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva tee ja
Uudeküla – Väike-Maarja tee.
- Väljastati ehitusluba suvila püstitamiseks Kännuküla külla Kesknurme
kinnistule.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Simuna, Käru tee 1 hoonete
lammutamine“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
riigihange „Väike-Maarja valla investeerimislaen 2016”, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Arvutid Väike-Maarja valla asutustele
2016“ edukaks pakkujaks AS Datel.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Simuna, Käru tee 1 hoonete
lammutamine” edukaks pakkujaks OÜ
Jäätmeproff.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Väike-Maarja valla investeerimislaen 2016“ edukaks pakkujaks AS SEB
Pank.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest üheksateistkümnele taotlejale kokku summas
1277 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kolmele taotlejale.
- Nõustuti hooldajatoetuse maksmisega ühele taotlejale ajavahemikul
01.07.2016-02.02.2018.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Eraldati taotlejatele sotsiaalkorterid Väike-Maarja alevikus Aasa tn 3A ja
Aasa tn 2 majades.
Projektitoetuse eraldamine
- Eraldati Eipri Küla Seltsi projektile
„Külade päev Eipris“ toetust 86.25 eurot.
- Eraldati Vabaaja Selts Toredad
Teod projektile „Kogukond märkab ja
väärtustab“ toetust 140 eurot.
- Eraldati Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsi projektile „Pandivere Peretalude
Päev 2016“ toetust 475 eurot.
- Eraldati MTÜ Võivere Tuuleveski
projektile „Simuna Perepäev 2016“ toe-

tust 177 eurot.
- Eraldati MTÜ Võivere Tuuleveski projektile „Võivere tuuliku I korruse
rekonstrueerimine Struve kaare teemakeskuseks“ toetust 4242 eurot.
Ettevõtlustoetuse eraldamine
- Eraldati R&P Santehnik OÜ projektile „Elektritööriistade soetamine“ toetust 500 eurot.
- Eraldati Vao Stables OÜ projektile „Hobuste jalutusmasina soetamine“
toetust 1000 eurot.
Hajaasustuse programm
- Kinnitati 2016. aasta hajaasustuse
programmist taotletud toetussumma
täismahus seitsmele taotlejale (8 projekti): Illar Kägu, Kati Ellam, Andero
Põllu (2 taotlust), Rauno Mändmets,
Ain Neem, Tiiu Maran ja Marika Sillamaa ning rahuldada osaliselt Marika
Õimu taotlus.
- Jäeti rahastamata 2016. aasta hajaasustuse programmi esitatud 15
taotlust rahaliste vahendite puudumise tõttu.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
- Kooskõlastati Avispea külla Niineoru kinnistule, Pikevere külla Hansu
kinnistule, Orguse külla Kuvera kinnistule, Sandimetsa külla Lilleoru kinnistule, Koonu külla Marguse kinnistule,
Liivaküla külla Palma kinnistule, Pikevere külla Uuevahimardi kinnistule ja
Ärina külla Regle kinnistule rajatavate
puurkaevude asukohad.
- Nõustuti nelja puuraugu rajamisega Kännuküla külas Kaasiku kinnistule.
Korraldatud jäätmevedu
- Nõustuti ühe isiku perioodilise
liitumisega korraldatud jäätmeveoga
suveperioodil, kuna kinnistul ei elata
aastaringselt.
Raieloa andmine
- Nõustuti kümne puu mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus Pikk 23 kinnistul.
- Nõustuti ühe hariliku männi mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus Energia 9 kinnistul.
- Ei nõustutud hariliku pärna mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus Võidu
tn 5 kinnistul.
Vallavara tasuta kasutusse andmine
- Anti AS Hoolekandeteenused tasuta kasutusse Vao külas asuva mänguväljaku territoorium avalikult kasutatava laste mänguväljaku rajamiseks.
Korteri üürile andmine
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Tamme tn 5 ja Kesk tn 1 asuvate vallale
kuuluvate korterite üürile andmisega.
Üürilepingu sõlmimine
- Otsustati sõlmida üürileping OÜga Lootosõis ruumide kasutamiseks
Väike-Maarjas Pikk tn 1A.
Vallavalitsuse seisukoha andmine
- Nõustuti vee erikasutusloa andmisega Nordpont OÜ-le tingimusel, et
Põltsamaa jõkke uputatavad binokkeltruubi osad ei ole visuaalselt nähtavad.
- Anti nõusolek ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi väljastamiseks AS-le
Eesti Keskkonnateenused.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
- Otsustati seada tähtajatu isiklik
kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Triigi külas asuvatele vallale kuuluvatele
Spordihoone ja Võimla tänav kinnistutele 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks
ja majandamiseks ning Mõisa park P2
kinnistule 0,4 kV maakaabelliini ning
liitumiskilbi ehitamiseks ja majandamiseks.
- Otsustati seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS kasuks Triigi
külas asuvale vallale kuuluvale Mõisa
park P2 kinnistule.
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Öö kui hommikuks muutus
tuli rahu ja vaikus nii –
üks värav vaid vaikselt paotus,
siis igaveseks suleti.
23. augustil lahkus meie seast
igavikuradadele kauaaegne vallavalitsuse liige, valla rahandusosakonna juhataja aastatel 19912010 Helve Pugonen.
Helve Pugonen kandis olulist
osa omavalitsusliku elukorralduse kujundamisel valla algusajal
ning rahandusosakonna moodustamisel ja selle toimimisel.
Talle oli alati iseloomulik aktiivne hoiak elus ja ka Väike-Maarja valla otsustusprotsessides. Mäletame teda kui tugevat ja sirgeseljalist
rahandusosakonna juhatajat, kes teadis alati kõigest kõike ning andis
endast tohutu energia Väike-Maarja valla käekäiku. Helve jääb kolleegidele meelde kindla sõna ja tugeva tahtejõuga inimesena.
Langetame leinas pea meie pikaaegse kaaskolleegi Helve Pugoneni lahkumisel ning avaldame siirast kaastunnet tema perekonnale ja
sugulastele.
Kolleegid Väike-Maarja vallavalitsusest

Erametsakonsulent Aadu Raudla
vastuvõtuajad Väike-Maarjas
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu VäikeMaarja vallamajas teisel korrusel (maanõuniku kabinetis, ruum 210)
üle nädala neljapäeviti kl 9-12.
Vastuvõtupäevad 2016. aasta teisel poolaastal:
18. august
1., 15. ja 29. september
13. ja 27. oktoober
10. ja 24. november
15. detsember
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele
makstavad toetused).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav.
Tel 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Uus naabrivalve piirkond
Vallas allkirjastati hiljuti leping politsei, vallavalitsuse, Eesti Naabrivalve
ja Määri sektori vahel naabrivalve
piirkonna loomiseks. Naabrivalvega
liitujaid oli 13 majapidamist. Vallas
on nüüd kolm naabrivalve piirkonda.
Uue sektori poolt allakirjutanud
sektori vanema Peeter Vällmanni sõnul ajendasid naabrivalvega liituma
vargused ja sissemurdmised. Küla
sektori liikmed loodavad liitumise
tulemusena edaspidi turvalisemat

keskkonda ja teavad, kuidas saada abi
juhtumite korral. Paigaldatud naabrivalve sildid annavad teada, et naabrivalve liikmed hoolivad üksteisest.
Lisaboonuseks on Naabrivalve liikumisega kaasnev ühtekuuluvustunne
ja ühise tegutsemise rõõm. Naabrivalve on odavaim turvalisuse tõstmise viis. Naabrivalvega liitumise võimalustega saab tutvuda Eesti Naabrivalve kodulehel www.naabrivalve.ee
Naabrivalvega liitub vabariigis aastas
keskmiselt
30
piirkonda.
Mõelge juba
täna, kuidas teil
endal on võimalus üheskoos
naabritega kodu
ja koduümbrus
turvalisemaks
muuta. Sõbralik naeratus ja
TERE naabrile
olgu
esimene
samm, et muuta
tõeliseks koduks
piirkond,
kus
elate.
Jüri Siim
Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht

Foto: Ilve Tobreluts
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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 teisigi endale oma
ettevõtet looma, annab alustajatele tegutsemisjulgust ja lisab kindlustunnet.
Janar Lükk, Helina Lükk, Veermikuproff OÜ (ettevõtlustoetus 2014.
aastal).
1. Kuidas Teist ettevõtja sai? Palun kirjeldage oma suuremaid hirme
või riske ettevõtlusega alustamisel
ning kuidas teil õnnestus neid vältida ja kõhklustest üle saada? Kas
esialgu plaanitu on õnnestunud ellu
viia ja tegevus käima lükata nii nagu
soovisite?
Janar Lükk: Ettevõtjaks hakkamine tundus asjade loomuliku käiguna,
kuna olen ise autoremondi valdkonnas pidevalt toimetanud. Olen pärast
gümnaasiumi õppinud antud eriala
kutsekoolis, töötanud autotehnikuna
ja õpetanud Väike-Maarja Õppekeskuses autotehnikuid. Teadmiste täiendamiseks lõpetasin sellel aastal Tallinna
Tehnikakõrgkoolis autotehnika eriala ja
olen hetkel pühendunud oma ettevõtte
arendamisele.
Ettevõtlusega alustamisel oli suurimaks hirmuks kogu ettevõtlusega kaasneva asjaajamisega korrektselt toime
tulemine, sest väikeettevõtjana edukalt
toimimiseks tuleb kõik vajalikud tööd
endal või oma pereliikmetel ära teha.
Eduka ettevõtjana tegutsemisel on oluline kogu pere ning sõprade toetus ja
pühendumus seatud eesmärkide täitmisele. Kuna Helina on õppinud ka raamatupidamist/asjaajamist, siis on kogu
asjaajamine ja projektidega tegelemine
abikaasa teha.
Antud valdkonnas tegutsema hakka-

Ettevõtja Janar Lükk. Foto: Erakogu
mine nõuab koheselt ka suuri majanduslikke investeeringuid, hirme tekitas
ka teenuse pakkumise tasuvus. Selleks,
et oleks lihtsam vajalikke vahendeid
soetada, oleme kasutanud kõiki võimalikke ettevõtlustoetusi – oleme kasutanud valla ettevõtlustoetust ja hetkel
tegeleme PRIA Leader programmist
toetust saanud projekti elluviimisega.
Kõiki otsuseid eelnevalt põhjalikult
kalkuleerides on õnnestunud kõik plaanitud ettevõtmised teoks teha ja ettevõte on tegutsenud tõusvas joones,
nüüdseks kaks aastat.
2. Kirjeldage oma ettevõtte tegevust. Kuidas läheb? Millega täpsemalt tegelete, mida klientidele pakute?
OÜ Veermikuproff on autoremonditeenuseid pakkuv ettevõte. Pakume
klientidele rataste seadenurkade reguleerimist, rehvitöid, mootori ja jõuülekande remonti, diagnostika ja elektritöid ning erinevaid korralisi hooldustöid.
3. Kuidas info Teie tegevuse kohta
klientideni jõuab?
Ettevõttel on olemas Facebooki
leht, mille kaudu värskem info ja toimetused klientideni jõuavad. On rõõm
tõdeda, et kõige parema reklaamina

August 2016.a.
toimib hästi tehtud töö ise ja otsest
reklaami ettevõttele me hetkel tegema
ei pea.
4. Mida teeksite praegu alustades
teisiti? Mida soovitate silmas pidada
uutel ettevõtlusega alustajatel?
Arvan, et ilmselt ei oskaks midagi
teisiti teha, kuna kõik tehtud otsused
on olnud põhjalikult läbi mõeldud ja
kaalutletud.
Uutele alustajatele soovitan, et kui
teate, mida te teha tahate ja olete enesekindlad, siis täitke oma unistused ja
võtke riske.

Metsast
Aeg on jõudnud suve teise poolde. Metsas on läbi saanud lindude pesitsusaeg ja
aeg on hakata raietööde peale mõtlema. Ka suurem torm on metsade peal oma
kangust proovinud, seekord siis Lõuna-Eestis, aga suur tükk suve on ju alles ees.
Ikka ja jälle ei väsi ma kordamast – kui on tegemist küpse majandusmetsaga, siis
tuleb seda raiuda ja luua tingimused uue metsapõlvkonna kasvamiseks, kas istutamise või siis loodusliku uuenduse hooldamise teel. Kui teie küps mets jääb tormi
teele või siis satub üraskite rüüste ohvriks (kuusikud), kannate te kindlasti kahju.
Tänaseks päevaks on selgunud ka siseriiklike toetuste teise poolaasta tähtajad
ja mahud. Metsaomanik saab taotleda toetust:
1. metsa uuendamiseks (1. detsember)
2. metsa maaparanduseks (1. september)
3. metsa inventeerimise ja metsamajanduskava koostamise toetus (15. detsember). Seda toetust saavad taotleda üksnes metsaühistu
liikmed läbi metsaühistu.
Mets ei kasva ilma hooleta, kuigi näib, et tuleb mets
ainult maha raiuda, uued puud peale istutada ja siis taas
80…100 aasta pärast saaki koristama minna. Tegelikult on
siiski vaja teha terve rida töid:
1. Lageraie.
2. Maapinna mineraliseerimine.
3. Istutamine
4. Metsakultuuri hooldamine (3-5 järgneval aastal vastavalt vajadusele), või siis loodusliku uuenduse hooldamine 2-3 aastal pärast raiet.
5. Valgustusraie (vastavalt vajadusele 5-15 aastases
metsas).
6. Harvendusraie (vastavalt vajadusele 30-60 aastases
metsas).
7. Kasvavate puude laasimine arukaasikutes (tõstab
oluliselt metsa tulukust).
8. Sanitaarraie (eriti kuusikutes on oluline värske tormimurru koristamine metsast üraskite lendluse ajaks aprillis).
9. Lageraie, kus saadakse maksimaalne võimalik kasum
metsast.
Metsa majandamisel võib alati pöörduda kas konsulendi või metsaühistu poole. Metsaühistu abiga on võimalik
teha kõiki metsa majandamiseks vajalikke töid.
Viru-Lemmu Metsaseltsi kontaktid: juhatuse esimees
Guido Ploompuu, tel 5558 3777 e-post: guido.ploompuu@
erametsaliit.ee
Metsakonsulent
Aadu Raudla
tel 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com
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Valla selle suve ehitustöödest
Juunikuus remonditi noortekeskuse
ruume Simunas ja Väike-Maarjas. Simuna noortekeskuse ruumis renoveeriti põrand, eemaldati päevinäinud voodrilaudadest seinakate. Uus kipsplaatidest sein sai soojustatud ja heledates
toonides värvitud. Samuti tuli tööde
käigus välja vahetada nõukogudeaegne
elektrijuhtmestik. Väike-Maarjas lammutati kahte väiksemat ruumi eraldav
sein ning tekkinud uude ruumi paigaldati laminaatparketist põrand, eemaldati poolde seina ulatunud keraamiline
plaat ja seinad värviti. Ruumi hakatakse kasutama köögina. Töid teostas OÜ
Lussu, kogusumma 7 300 eurot.
Juuni lõpus alustati töödega VäikeMaarja lasteaias, kus EAS rahastuse
sai hoone siseõue välisseinte soojustamine ja krohvimine. Lisaks põhitöödele
paigaldatakse 31. augustiks siseõue katuse vihmaveesüsteemid ning renoveeritakse noortekeskuse välistrepp. Töid
teostab OÜ Best Building, maksumus
49 325 eurot.
Simuna kooli lasteaiarühm sai uue
ruumi kooli juurdeehituse näol. Hoone laiendusprojekti koostas FIE Aare
Traks. Projekt nägi ette Fibo-plokkidest vundamendi ja seinad ning nende
soojustamise, õõnespaneelidest lae
puistevill-soojustusega ja plekk-katusega hoone juurdeehituse, mis annab
lasteaiale juurde 44 m² kasulikku pinda. Hooneosa kütte- ja elektrisüsteem
ühendati olemasolevaga ning sadeveed juhiti ära kogumisalasse. Töid
teostas AS Antaares, maksumusega 36
000 eurot ja OÜ Hektali, maksumusega
1050 eurot.
Samuti teostas AS Antaares Simunas lasteaia mänguväljakute uuendamist. Nende tööde käigus paigutati
ohutumasse kohta liumägi, ehitati kõnniteekivist 1,8 m laiune uus kõnnitee
ja paigaldati uus liivakast. Tööde maksumuseks kujunes 6 760 eurot. Laste
mänguala uuendamiseks korraldati
hange, mille võitis MoTeh OÜ hinnaga 12 500 eurot. Selle raha eest soetati
kiik, mängumaja, väikelaste mängukeskus ja treeningkompleks koolilastele.

Lepingu järgselt valmib 31. augustiks Ebavere – Kiltsi kergliiklustee.
Jalg- ja jalgrattatee kogupikkus on 3,15
km. Ehitushanke võitis OÜ Nordpont
tööde kogumaksumusega 358 000 eurot. Lisaks 2,5 m laiusele asfalteeritud
teele ehitatakse välja üleminek Põltsamaa jõest truupide pikendamise abil,
paigaldatakse tänavavalgustus Kiltsi
aleviku piires, rajatakse truubid ja sadeveekraavid, ehitatakse välja istepinkidega ooteplatvormid Vao teeristi ja
Liivaküla peatustes. Ehitusjärelvalvet
teostab AS Taalri Varahaldus. Objekti
ehitamist rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), valla omaosalus on 21%. Kergliiklustee kulgeb Ebaverest Kiltsi alevikuni ühel pool teed,
alevikus aga teisel pool teed, ülekäigurada asub aleviku piiril. Kiltsi lõigu tänavavalgustus projekteeriti selliselt, et
valgustatud sai lisaks kergliiklusteele
ka Kiltsit läbiv maantee (Pikk tn).
OÜ Lussu remontida oli VäikeMaarja raamatukogu Kiltsi rahvamajas asuvad kaks ruumi. Tööde käigus
paigaldati laminaatparketist põrand ja
uuendati kipsplaatidega teise ruumi
lage. Samuti soojustati puistevillaga
kogu raamatukogu osa laepealne. Tööde maksumus 2730 eurot. Septembris
on plaanis teostada raamatukogu kahe
korstna plekitööd ja katuseluugi paigaldamine.
AS Antaares teostas ka sellel aastal
Kiltsi põhikooli seinte ja soklite krohviparandusi ning renoveeris lasteaia
betoontreppi kogumaksumusega 2820
eurot. Samuti vahetas AS Antaares
välja Väike-Maarja seltsimaja seitse
akent ja tihendas suure saali viit topeltraamidega akent. Aknatööde maksumuseks oli 9490 eurot.
Väike-Maarja algkoolimaja aia
ehitus toimus juulis. Vald lammutas
oma jõududega olemasoleva amortiseerunud inetu metallaia, mille asemele paigaldas OÜ Faster uue kergpaneelidest 1,2 m kõrguse keevisvõrkaia.
Uue, 252 m pikkuse aia paigaldamine
läks maksma 5100 eurot. Uue aia ehitust rahastas vald.

Simunas, Käru tee 1 kinnistul oleva
nelja hoone lammutustööde teostamine algab augusti lõpul ja rahastatakse
90 % ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt. Hanke tulemusel selgus, et töid hakkab teostama OÜ
Jäätmeproff, maksumus 17 550 eurot.
Tööde kestvuseks on kavandatud kuu
aega ja pärast lammutustööde lõppu
on heakorrastatud hoonetealustele
pindadele külvatud muru.
Jooksvate remonttööde hulka kuulus laguneva karniisi ja portaali renoveerimine vallamaja fassaadil. Töid tegi
OÜ Mek Ehitusgrupp, maksumus 1125
eurot.
Sõidutingimused paranesid järgmistel teedel-tänavatel:
OÜ Estamet paigaldas asfaltkatte
Väike-Maarja alevikus Nurme, Soo ja
Uuele tänavale. Aleviku kruusatänavatest said asfaltkattega tänavad kokku
700 meetri ulatuses. Samuti tehti töid
Liivakülas, Kiltsi põhikooli ühendaval
teelõigul (130 m), kus vana amortiseerunud asfalt freesiti ja paigaldati uus
asfaltkate. OÜ Estameti hankesse jäid
veel Pandivere – Eipri kahe teelõigu
asfaldiga profileerimine ja pindamine
ning Kruusiaugu – Eipri tee amortiseerunud asfaltkatte freesimine ja renoveerimine kruusakattega teeks. Kõikide tööde kogumaksumus oli 104 100
eurot.
AS Eesti Teed võitis hanke kruusateede kahekordsele pindamisele hinnaga 43 250 eurot. Teostatavate tööde
hulka kuulusid järgmised teed ja tänavad:
- Simuna alevikus Turu tn, Turu põik,
Pikk tn ja jätkati Uue tänava töödega.
Kokku sai Simuna tolmuvabu tänavaid
juurde 1,25 km;
- Aburi külas Kännuküla tee 0,3 km
pikkusel lõigul;
- Triigi-Karutiigi tee 0,5 km pikkusel
lõigul.
Tööde mahtu kuulusid kõikjal ka
kommunikatsioonitrasside
kaevude
ülestõstmised ja mahasõitude tegemised.
AS Järva Teed võitis hanke järgmiste

Külapäev Triigis
18. juunil toimus Triigis esimene külapäev.
Triigi küla aluseks on olnud Triigi
mõis, mida esmakordselt mainiti 1501.
aastal. Seega möödub tänavu 515 aastat Triigi esmamainimisest. Praegu on
mõisast alles vaid tükike müüriosa.
Külapäeva alustas kontsert VäikeMaarja pasunakoorilt, millele järgnes
etteaste kapellilt Sirili. Telkide alla oli
üles pandud näitus Triigi ajaloost ning
trofeenäitus jahiseltsilt Pistrik. Jahiselts kostitas pidulisi omaküpsetatud
metssealihaga. Meestele pakkus erilist
huvi vanatehnika näitus, mille kohalikud külamehed oma kodudest olid
kokku toonud. Väike-Maarja taluturult
oli müügilett Kaarli talu küpsetistega
ja Paemurru ning Palmi talu toodanguga. Simuna vabatahtlikud tuletõrjujad
eksponeerisid tuletõrjeautot ja jagasid
soovijatele päästealaseid nõuandeid.
Päevakavasse mahtusid veel ennemuistsed pajatused Karin Hanssonilt,
vestlus päevapoliitilistel teemadel
Raul Rebasega ning kohtumine vallavanem Indrek Keskülaga.
Põnevust lisas orienteerumisvõistlus „Tunne oma koduküla“ ning lastele
pakkusid tegevust erinevad mängud.
Õhtu lõpetuseks esinesid juurtega
Triigist pärit laulutüdrukud õed Truupõllud ja rahvatantsurühm Tarapita.
Tantsumuusika eest kandis hoolt ansambel Singapur, kes mängis varaste
hommikutundideni.
Vaatamata vihmasele ja tormisele ilmale käis Triigi esimesel külapäeval üle
kolmesaja inimese.

Tantsuselts Tarapita.
ministeerium kohaliku omaalgatuse
MTÜ Triigi Mõis tänab korraldusprogrammi vahenditest ja Väike-Maartoimkonna liikmeid ja kõiki abilisi, kes
ja vald.
ürituse läbiviimisele oma õla alla panid. Suur tänu sponsoritele – Koit Vill,
Korraldustoimkonna liige
Andres Kaevu, Jaak Läänemets, Hannes
Aule Rebane
Vainult, Tarmo Rebane. Projekti „Triigi
külapäev 2016“ rahastasid rahandus-

Kohtumine Raul Rebasega. Foto: 3 x Heili Nõgene

Ehitustööd Simuna lasteaia laiendusel. Foto: Villo Müürsep

Uuenenud mänguväljak lisab uusi tegevusvõimalusi. Foto: Leie Nõmmiste
vallateede renoveerimisele:
- Aburi – Kännuküla tee 1,5 km lõik;
- Kännuküla kruusatee 1 km;
- Käru – Imukvere tee 0,5 km;
- Võivere – Hirla tee 1,85 km.
Põhiliselt tegeleti kruusateede katte
uuendamisega, Võivere – Hirla lõigul

lisandus vana põlevkivituhast katte
freesimine. Kruusateede sõidetavuse
parandamiseks kulus 36 200 eurot.
Kokkuvõtte koostas ehitusnõunik
Villo Müürsep

Ühiselt kodupaika taasavastamas
Väike-Maarja valla 25. aastapäeva raames startis 23. juulil matkaseltskond
Kiltsist Äntu poole. Matka marsruudiks
oli Kiltsi-Liivaküla-Äntu järved. Teekond algas Kiltsi rahvamaja juurest,
kuhu kogunes 19 jalgrattal osalejat.
Kõik ei riskinud rattaga tulla ja nii kogunes 9 tulijat ka autodega, kokku 28.
Rattakolonni esimene peatus tehti
Liivaküla külamaja juures. Külavanem
Rein Möldre rääkis külamaja saamise
loo ja näitas albumitäit pilte, kuidas
lagunenud hoone asemele kerkis uhke
külamaja ning vabaõhulava. Matkajuht
Mall Võhandu jutustas Kiltsi lossiga
seonduvaid erinevaid legende ning Liivaküla nime saamise loo.
Jutud räägitud, võeti siht Sinijärve
äärde, kus rattad ja autod jäid turvatud parklasse ning mindi jalgsimatkale
giid Tiiu Maraniga. Juttu tuli loodusest,
veest, taimedest, loomariigi tegutsemistest, paikkonna legendidest ja järve
lähistel elanud poetessist Kersti Merilaasist.
Matkaplatsile tagasi jõudes rõõmustasid matkalisi ja kõiki teisi sel het-

kel sealviibijaid Aili Mölleri mahedad
akordionihelid. Laud kaetud ja Georgi
söögitoa aurav borš taldrikutesse jaotatud – küll maitses hea!
Edasi saadi osa põnevast mälumängust, mille oli koostanud mälumängude koostamise meister Mall Võhandu.
Küsimused väga ajakohased ja võistkonnad vägagi tasavägised. Mälumängu auhinnad jagatud, nimetas fortuuna
Mattias numbreid ning mõned väljavalitud õnnelikud matkalised said loosimeened. Programm jätkus ühislaulude
ja tantsudega, Aili kaasas osavalt kõik
osalejad.
Ilmataat soosis meid, äike ja torm
jäid tulemata. Kodupoole suunduti
jällegi korralikus ühises kolonnis, helkivad erksad vestid ees ja lõpus.
Suur-suur tänu kõigile matkalistele
ning loomulikult kõigile korraldajatele
toreda ja meeldejääva päeva eest!
Üks korraldajaist
Siret Stoltsen
MTÜ Meie Kiltsi

Matkaseltskond. Foto: Margus Arulaan
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Külade päev tõi kuus
naaberküla Eiprisse kokku

Tühi Männisalu küla tõi rahva taas
kokku

Külade päev Eipris tõi esmakordselt kokku Väike-Maarja vallas kuus naaberküla - Eipri, Pandivere, Raeküla, Triigi, Avispea, Rastla.
Enne kui detailsemalt päevast rääkida, ütlen ära, et sündmus täitis oma eesmärki – külade elanikud tutvusid ja lõid
omavahel tihedamaid sidemeid, omavahel said lähemalt
tuttavaks külade aktiivseimad, läbi suhtluse ja erinevate
tegevuste said inimesed rohkem teavet ümbruskonnas toimuva kohta ning loomulikult said külad meelelahutuslikus
võtmes mõõtu võtta.
Esimene samm kuue küla inimeste ühendamisel oligi
eeltöö ehk sündmuse korraldamine, mis tõi külade esindajad ühise laua taha planeerima.
Siinkohal aitäh kõigile neile tublidele ja aktiivsetele, kes
meie ühisürituse ideega kaasa tulid. Täpsuse huvides olgu
öeldud, et seegi idee tuli meie Eipri küla põhiliselt initsiaatorilt Katrin Zirkilt. Aitäh kõigile, kes kogunesid ühise laua
taha külade päeva planeerima, kaasasid
inimesi, levitasid infot ja seejuures toimetasid infoga
lipikud otse külaelanike postkastidesse. Aitäh, Katrin, Kai,
Aare, Kristiina Eiprist, Tarmo, Aule, Kulno ja Edgar Triigist,
Kati Raekülast, Katrin Pandiverest, Indrek Rastlast ja Jaanika
Avispealt!
Ühisüritusi kaasatud külade vahel varem toimunud pole.
Loodetavasti innustab külade päev ka tulevikus ühiselt piirkonda arendama, projektide läbi oma elukeskkonda kujundama ja ehk ka ühisüritusi korraldama, et tänavu väljaantud
karikast saaks rändkarikas.
Külade päev 13. augustil sai alguse Eipri külamaja juures
väga tuulise lipuheiskamisega, kus olid esindatud kõik kuus
küla. Et tänavu tähistab Väike-Maarja vald 25. aastapäeva,
pühendasime oma kogukondi ühendava sündmuse ka sellele tähtpäevale ning pärast lipuheiskamist moodustasime
inimestest arvu 25.
Iga küla oli ette valmistanud enda tutvustuse ja võttis
oma etteastet tõsiselt. Pealegi tuli igast küla tutvustusest
üks tähelepanuküsimus õhtusesse viktoriini.
Ja seejärel startis karikavõistlus. Mänguliselt, kuid siiski
väljakutset pakkuvalt püüti kala ja visati vilti. Vett kanti lausa
kolmeliikmelistes võistkondades ja kanderaamidega. Peeti
laua- ja seltskonnamängu võistlusi, näiteks lõbus mäng „Activity“ tõi suure laua taha korraga võistlema 18 inimest ehk
kuue küla kolmeliikmelised võistkonnad. „Reis ümber maailma“ laadset lauamängu kuuele mängijale meil poest leida
ei õnnestunud, seega valmis meil Eipris kolmekesi Katrini ja
Kristiinaga just selline mäng, nagu külade päevaks vaja oli.
Õhtul testiti oma teadmisi külade viktoriinil, mis ilmselt tõi
ka igaühele juurde pisut teadmisi meie piirkonnast.
Päeva jooksul oli huvitav jälgida punktitahvli ümber valitsevat elevust. Ning mitte ühelgi võistlusel ei tekkinud hetke, et küladel poleks olnud võistkonda või võistlejat välja
panna.
Üsna tasavägise karikavõistluse “Kuue küla kangeim” võitis Rastla küla. Osalenud küladest on Rastlas elanikke kõige
vähem, samuti oli neid külade päeval kõige vähem esindatud. Suure innu ja ühtlase tugeva tasemega pälvisid nad
Loksa küla sepa Ermo Loodi sepistatud karika. Tänukorvid
ja tänukirjad toreda koosveedetud päeva eest said aga kõik
kuus küla.
Õhtut sisustas kvaliteetne tantsuansambel TAAS. Õhtul
leidis aset ka õlle degusteerimise võistlus, kus selgus, et õlle
sorte pole sugugi lihtne ära arvata, ei siis, kui teada esindatud õlletehaste nimed ega ole lihtne paika panna ka siis, kui
teada kuue erineva õlle nimed.
Kohvikus ja burgeripunktis müüdi päeva jooksul kohalike
inimeste käte vahel valminut, seekord küll vaid Eipri ja Triigi
inimeste, kuid loodame, et kui samalaadne üritus kordub,
saavad ka teised külad/inimesed julgust juurde. Laadal sai
kohalike juures täiendada näiteks oma seene-, muna-, tomati-, kurgi-, leivavarusid või soetada uusi käsitööehteid.
Hea meel on, et hoolimata tänavuse suve pea viletsaimast ilmast – mis nõudis kummikuid ka jalga, mitte vaid
kauguseviseteks - osales külade päeval üle 130 inimese. Lisaks kuuele põhikülale külastasid üritust ka nende sõbrad ja
teised huvilised, käisid laadal, kaesid üritust ja mõni lõi ka
külade võistkondades kaasa.
Päeva hoidis ohjes oma ja kohalik Edgar Tammus.
Terve päeva valitses Eipri külamaja ümber mõnus elevus,
õhtul bändi vaheaegadel arutlesid külade eestvedajad säravate silmadega toimunu üle. Nii õhtul kui ka ürituse järgsetel päevadel olen kuulnud mõtteid, kuidas ja kus üritust
aasta pärast korraldada ja sellest, kuidas ürituse piltide vaatamine paneb naeratama. Usun, et need eestlaslikult pisut
tagasihoidlikud emotsioonid on rõõm ja rahulolu selle üle,
et ühiselt ühe tõeliselt toreda külade päeva korraldamisega
hakkama saime.
Külade päeva korraldas Eipri Külaselts koos viie naaberkülaga. Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest ja toetas Väike-Maarja
vallavalitsus.

Tänavune Männisalu ehk endise Naraka küla kokkutulek toimus 30. juulil.
Männisalu kokkutulekut kannavad
traditsioonid. Nagu ikka, aeti kõigepealt püsti lipuvarras, heisati laulu saatel lipp, mida seekord toetas eelmisel
aastal videosse talletatud Männisalu
hümn. Tehti ühispilt ja peeti piknikku.
Viimase aasta jooksul lahkus meie
hulgast kolm kokkutuleku püsiosalejat,
nende seas kauaaegne Männisalu küla
hinge hoidja ja varasem kokkutulekute
korraldaja Helgi Moor. Seega oli tänavu meeleolu ehk mõtlikum ja nukram.
Helgi abikaasa Heiner Moor jagas meenutusi raskustest mälestuskivi organiseerimisel. Nüüd on see olnud aga juba
üle 20 aasta lageda taeva all männisalulaste kohtumispaigaks.
Hea meel oli, et juunis peetud Triigi külapäeval tõi ka Raul Rebane välja

Heili Nõgene
Külade päeva projektijuht Eipris

Valla 25. aastapäeva puhul moodustati
avamisel inimestest arv 25.

“Männisalu küla juhtumi”, rääkides
kadunud küla vaimu püsimisest ja ise
oma loo tegemisest.
Osalejaid oli Männisalus seekord
oluliselt vähem kui viimastel aastatel
- 16 inimest. Kuid meenutades 20 ja
10 aastat tagasi toimunud kohtumisi
ning ajaloomaterjalide toel tõdesime,
et kümme aastat tagasi oli osalejaid
veelgi vähem, ja vahepealsetel aastatel oleme harjunud kordades suurema
osalusega.
Männisalu kokkutuleku suurim
väärtus on aga ikka kohtumine vanade
tuttavatega või ka tutvumine nendega,
kellega Männisalu küla ühendab. Kokkusaamiste lõpetamine ei tulnud jätkuvalt arutlusele. Järgmisel aastal, juuli
viimasel laupäeval, kohtume taas.
Heili Nõgene

Raeküla võistkond.

Reis ümber külade.

Männisalu kokkutulek. Foto: Erakogu

Avanduse pidas külapäeva

Triigi küla esindus vett kandmas.

Seltskonnamäng "Activity" tõi 18 inimest laua taha sõnade,
pantomiimi ja joonistuste abil mõisteid seletama.

Võidukas Rastla küla esindus karikaga. Foto: 6 x Heili Nõgene

23. juulil toimus Avanduse küla kiigeplatsil arvult juba 7. külapäev. Seekordne kokkutulek osututus osalejate
poolest rahvarohkeks, päeva jooksul
käis üritust väisamas üle 180 inimese.
Külapäev oli hea võimalus saada kokku
praeguste ja endiste tuttavatega ning
nende järeltulijatega.
Juba eemalt hakkas saabujatele silma majakõrgune batuut, kust laste kilked kostsid õhtuni. Õhtul oli väikestel
mürgeldajatel harukordne võimalus
aidata suurt õhulossi trampimisega
õhust tühjaks pumbata.
Lisaks oli lastel võimalus lustida
mitmetel atraktsioonidel ja lasta teha
näomaalinguid.
Marju ja Veiko pere varssadega hobused pakkusid paljudele rõõmu, soovijad said ka hobuste seljas sõitmist
proovida.
Päeva muusikalise poole eest hoolitses Nigula Kätz, kauneid tantse esitasid Simuna rahvamaja taidlejad ja
kantritantsuansambel Simuna LustiLine, sõnalist meelelahutust pakkusid

Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi
näiteringi taidlejad. Need, keda huvitavad populaarteaduslikud teemad, said
kuulata ettekannet Struve geodeetilise
kaare mõõdistamisest, osaleda viktoriinis ja panna kokku teemakohast puslet.
Pärastlõunal söödi ühiselt Kalle talu
poolt pakutavat suppi, millele hammustati peale Hans Kruusamägi enda
küpsetatud leiba koos hõrgu soolakalaga.
Lisaks pakkus kohapeal keelekastet
ja söögipoolist rikkaliku valikuga puhvet.
Tegevusi, kohtumisrõõmu ja vaatamist jätkus nii noortele kui vanadele.
Suur tänu kõigile, kes külapäeva kordaminekule kaasa aitasid.
Külapäeva korraldamist toetasid
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Väike-Maarja vald.
Andrus Läll
Avanduse Küla Selts MTÜ
juhatuse liige

Foto: Erakogu

August 2016.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

7

Kolmas Pandivere peretalude päev
Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimus kolmas Pandivere peretalude päev,
mille eesmärgiks oli näidata huvilistele
lähedalt ehedat maaelu ja tutvustada
piirkonna peretalude tegemisi.
Kahe päeva jooksul võõrustasid Väike-Maarja, Tamsalu ja Rakke valla 16
talu ning külastuskohta mitutsada kü-

lalist. Rõõmsat askeldamist jätkus nii
noortele kui ka vanadele. Aimu saadi
nii maaelu ajaloost kui moodsaimast
viljakasvatustehnoloogiast, kogeti eheda talutare hõngu ja uudistati põllumajandustehnikat, tehti tutvust loomade ja lindudega, lõõgastuti looduses,
maitsti ehtsat talutoitu ja osteti koju

kaasa kohalikke tooteid.
Külastatavatest taludest päevapassi viisatempleid kogudes oli võimalik
osaleda vahvate auhindade loosimisel.
Rohkem infot, fotod ja auhindade saajate nimed on üleval Pandivere Peretalude Päeva Facebooki lehel.
Pandivere peretalude päeva korral-

damist rahastasid rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest ja Väike-Maarja vald. Korraldajate tänusõnad kuuluvad ka Kaarel Moisale ja Väike-Maarja vallavalitsuse majandusosakonna töömeestele.
Aasta pärast on kõigil taas võimalus
tutvuda Pandivere piirkonna peretalu-

dega. Kohtumiseni!
Ene Preem
peretalude päeva korraldustoimkonna liige

Üleskutse piirkonna taludele
Kutsume Pandivere piirkonna talusid liituma meie ettevõtmisega ja osalema 2017. aasta juulikuus toimuval neljandal
peretalude päeval, et tutvustada inimestele maaelu ning talu
tegemisi ja toimetamisi.
Tegevused, mida külastajatele pakkuda, võivad olla näiteks:
• ringkäik laudas, põllul, aias jm,
• talutööde ja tehnika näitamine,
• talutoidu mekkimine ja müük,
• töötubade korraldamine.
Osalemissoovist palume märku anda hiljemalt 15. septembriks e-posti aadressidel epreem@gmail.com või kadri@
kaarlitalukaup.ee.

Oruveski talus said lapsed meisterdada ja joonistada.
Foto: Tuuli Saksa

Toomihkli turismitalus ja Emumäe muuseumis esinesid külastajatele Rakke laulu- ja tantsumemmed. Foto: Rene Põllumaa

Kaarli talus said külastajad proovida pagariametit.
Foto: Ene Preem

Mesilinnu talus pakkus suurt huvi mesilaspere
toimetamine näidistarus. Foto: Tuuli Saksa

Emumäel pakuti degusteerimiseks kohalikku koduveini.
Foto: Ain Aasa

Kruusiaugu talus õpetas rahvatantsurühm Känd ja Käbid
seltskonnatantse tantsima. Foto: Ene Preem

Paeroosi talus oli võimalik oma kätega teha
kivist või klaasist meene. Foto: Ene Preem

Orunurme talus sai uudistada kaasaegset
põllumajandustehnikat. Foto: Ain Aasa
Äntu rukkikoja ja kalakasvatuse külastajad
said tutvust teha hülgega. Foto: Tuuli Saksa

Paemurru talus sai teha lähemat tutvust kanadega.
Foto: Tuuli Saksa

Metsamõisa talus said huvilised külastada
metsaparki ja õpperadu.

Pärt-Jaagu kamatalus sai lisaks kamale kaasa
osta ka naabertalude toodangut. Foto: Ain Aasa

Aali ajaviitetalus sai mõnuleda Näki spaas.
Foto: Ain Aasa
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Taasiseseisvumispäeval meenutati
Taasiseseisvumispäev ja
rahvatantsulugu Väike-Maarjas

Nagu 58 aastat tagasi, võeti ka tänavu 20. augustil Maie Orav isetegevuslaste
poolt Väike-Maarja seltsimaja esisel rõõmsalt ja avasüli vastu ning tantsiti
ühiselt laulumängu „Kes aias…“.
„Vokiratta“ tantsuga.
Aare Treial andis ülevaate taasiseseisvumispäeva sündmustest VäikeMaarjas varasematel aastatel. Ja siis
pühenduti rahvatantsule: siinsest rahvatantsuloost pajatasid Ilme Sein, Pilvi
Lepiksoo ja Maie Orav. Ilme Seina tegevus tantsujuhina sai aastakümnete
eest alguse siin ja kestab siin tänaseni. Pilvi Lepiksoo ja Maie Orav alustasid Väike-Maarjas oma kultuuritööd ja
tantsuteed ning suundusid siit kaugematele radadele, Maie Orav ka laiematele tantsukaartele.
Tantsurõõmu pakkusid Simuna
naisrühm Simone Auli Kadastiku juhendamisel, Kunda Rannapiigad Taima Kivila juhendamisel ja Kuremarjad
Ilme Seina juhendamisel.
Laulurõõmu lisasid Kiltsi memmed
Merike Hövelsoni juhendamisel ning
mõnusat pidupäeva meeleolu aitas
luua Väike-Maarja lasteaia rahvapilliansambel Sirili Sirje Sõnumi juhendamisel.
Ilme Seina jaTaima Kivila esituses
kõlas lustakas lugulaul „Tantsujuhid
Keila-Joal 1989“ (klaveril Merike Hövelson). Otsides oma etteastele sobivat
tutvustussõna, jõuti uue mõisteni –
laulelus.
Aare Treial tänas endisi ja praegusi
rahvatantsujuhte. Vallavalitsuse ja seltsimaja ühise tänukaardi said Ly Niinepuu, Ene-Riina Ruubel, Aino Lukman,
Egne ja Aivar Liivalaid ning pillimehed
Harry Veldi ja Heino Sein, raamitud tänukirjaga tunnustati aga Maie Oravat ja
Ilme Seina.
Tänavusest rahvatantsule pühendatud
iseseisvumispäevast
jäi seltsimaja juurde kaks olulist
tähist – kaks tantsutamme, mille
istutasid Maie Orav ja Ilme Sein.
Tantsutammede
istutamisele
järgnes nende väestamine arvukas koosolijate ringis. Seda tehti
Esimese Meeste Tantsupeo muusika saatel – edastati soov päikesele.
Selline kokkusaamine tundus
tantsurahvale olulisena. Suupistelaua juurest seltsimaja jalutussaalis kostus rõõmsaid kõnelusi,
taustaks 130 fotost koosnev slaidiprogramm, mis lisas võimalusi
ühisteks meenutusteks ka varasematest aastatest.
Aitäh selle kokkusaamise korraldajatele, eriti Ilme Seinale, kelle ideest ja pikaajalisest pühenduTänu tantsutraditsioonide hoidjale ja 20.
misest kujunes tänavuse taasiseaugusti tantsupäeva peaeestvõtjale – Kaseisvumise päeva sisu.
lev Pärtelpoeg ja Aare Treial asetasid
Ilme Seina õlule rahvuslike motiividega
Ilve Tobreluts
pontšo. Foto:3 x Ilve Tobreluts

20. augusti keskpäeval tervitasid VäikeMaarja seltsimaja ees tantsurühmade
Kuremarjad ja Rannapiigad liikmed legendaarset rahvatantsujuhti Maie Oravat. Ajalugu kordus. 1958. aasta samal
päeval, so 58 aastat tagasi, olid tolleaegse kultuurimaja töötajad maja ees
tervitamas Maiet tema esimesel tööpäeval Väike-Maarjas.
Nii algas endiste ja praeguste rahvatantsijate kokkusaamine, mis oli pühendatud taasiseseisvumispäevale ja
rahvatantsuloole Väike-Maarjas.
Seltsimaja saalis tervitas kokkutulnuid valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial: „Head rahvatantsuga ja Väike-Maarjaga seotud
inimesed! Tere tulemast täna, 2016.
aasta 20. augustil, iseseisvuse taastamise päeval, rõõmsale kokkusaamisele
Väike-Maarja seltsimajja! Vallavanem
Indrek Kesküla ja seltsimaja juhataja
Kalev Pärtelpoeg andsid volituse teid
kuumalt tervitada. Neil päevil on Eestis
taasiseseisvumispäeva 25. aastapäeva
tähistamiseks palju erinevaid sündmusi. Meie pühendame tänavuse taasiseseisvumispäeva Väike-Maarja rahvatantsu loole: rahvatantsule, tantsijatele
ja nende juhendajatele. Pakume teile
meenutusi sõnas ja pildis, nooremate
ja veidi vanemate lauljate-tantsijate
esinemisi ja osalemist tantsutammede
istutamisel.“
Esinemisi alustasid Väike-Maarja
lasteaia laulu- ja tantsulapsed (juhendaja Sirje Sõnum) lauludega „Eesti on
mu kodumaa“ ja „Eesti naljalaul“ ning

Rahvatantsu ajaloost Väike-Maarjas
„Sajand seltsielu südames“, VäikeMaarja seltsimaja juubeliraamat, lk
137:
Rahvatants ilmus Väike-Maarjasse
juba 1930. aastail ÜENÜ vahendusel.
Eriti hoogsalt asuti seda siinkandis viljelema pärast Teist maailmasõda. 1955.
aasta aprillis organiseeriti Väike-Maarja kultuurimaja juurde segarahvatantsurühm Virve Alevi juhtimisel. Tema
tööd jätkas Elsa Stube. Siis olid selles
ametis Laine Eilart ja Helmut Lepa.
1958-1974 tõstis märkimisväärselt kollektiivi taset Maie Veldi (Orav) koos
oma tollase abikaasa Harry Veldiga, kes
hoolitses tantsumuusika eest. Aastatel
1974-1995 seisis segarühma eesotsas
Ilme Sein, keda muusikaga abistas abikaasa Heino Sein.
1970., 1973. ja 1974. aastal juhendas Ilme Sein ka rahvamaja naisrühma,
1977. aastast alates seenioride rühma.
1965. aastal alustas tantsuõpetajana Aino Lukman, kes aastani 2007 lasterühmade, segarahvatantsurühma ja

naisrühma juhendaja. Alates 2004. aastast juhendab rahvamaja segarühma
Egne Liivalaid. 2002. aastal tunnustati
Aino Lukmanit Ullo Toomi 100. sünniaastapäeva puhul auaadressiga.
Marju Metsman, Väike-Maarja
Valla Infoleht, nr 3, märts 2015:
Väike-Maarja muuseumi andmete
põhjal pärineb varaseim siitkandi rahvatantsuga seotud teade 1929. aastast.
Lühiaegsete kursuste aruande järgi
toimus 26. septembrist 19. oktoobrini 1929 (kokku 21 päeva, 47 õppetundi) ÜENÜ (Ülemaaline Eesti Noorsoo
Ühendus) Väike-Maarja ja Kiltsi osakondade korraldatud rahvustantsudemängude kursus. Kursus leidis aset
Väike-Maarja Ühisreaalgümnaasiumis
ja Kiltsi koolis, juhendajaks Woldemar
Ingerman (eestist Voldemar Ingermann) – kaubandustegelane, ÜENÜ
Keskjuhatuse rahvustantsude ja mängude tegelik instruktor. Osavõtjaid 45
inimest, tasuta kursus, toimus iga päev
peale pühapäeva.

Tantsujuhid
Virve Alev-Remmet – 1955, I segarühm rahvamajas
Elsa Aimre (Stube) – teine tantsujuht
Laine Eilart – 1956/57 segarühm rahvamajas
Helmut Lepa – 1957/58 segarühm rahvamajas
Volli Käro – 1964-65 VMKK segarühm
Maie Orav (Veskar, Veldi) – 1958-67 segarühm rahvamajas; 1967-70 naisrühm
rahvamajas
Ly Rusi – 1969-70 MKK nr 27 segarühm
Ilme Sein – 1970, 1973, 1974 naisrühm rahvamajas; 1974-1995 segarühm; alates
1997 memmede rühm, nüüd Kuremarjad
Ene-Riina Ruubel – 1990-1996 memmede rühm
Aino Lukman – 1965-2007 lasterühmad; 1982-2010 õpetajate naisrühm; 19882004 vilistlaste B-segarühm
Aivar Liivalaid – 1986-1987 MKK nr 27 segarühm
Egne Liivalaid – alates 1994 lasterühmad; alates 2003 vilistlaste B-segarühm,
nüüd Tantsuselts Tarapita
Virve Pikk – 1996-1997 segarühm

Pillimehed
Harry Veldi – Helmut Lepa tantsurühm, Maie Veldi tantsurühmad
Heino Sein – 1974-1994 Ilme Seina segarühmad
Ants Säärekanno – 1959 lühikest aega
Paul Kivistu – Ene-Riina Ruubeli memmede tantsurühm kuni 1996
Raivo Narits, Sirje Sõnum, Kaia Klaan, Ruth Vilu, Eda Erras – Aino Lukmani
rühmade üksikud esinemised

Kultuuritöö Harry
Veldi mälestustes
„Sajand seltsielu südames“, VäikeMaarja seltsimaja juubeliraamat, lk 111
Harry Veldi on kulduuritöös tegev
olnud üle poole sajandi, sellest 12 aastat – 1957.-1969. aastani Väike-Maarja
kultuurimajas kunstnik-dekoraatorina.
Kuna 1957. aastal ei olnud rahvatantsurühmal muusikalist saatjat, siis
pandi lausa vägisi mulle see kohustus, kuna oli teada, et mängin mingil
määral akordioni. Nii kirjutati mu tööraamatusse „kunstnik-dekoraatorile“
otsa „bajanist“. Segarahvatantsurühma
juhendas Helmut Lepa. 1959. aasta
sügisel tuli Tallinna kultuurharidustöö koolist meile tööle noor, õpetatud
tantsujuht Maie Veskar. Aasta pärast
sai Veskarist Veldi, hiljem Tarvanpää
kunstiline juht Maie Orav.
Lisaks kultuurimaja segarühmale
loodi keskkooli vanemate klasside õpilastest noorte segarühm. Seal tantsis
ka hilisem RAM-i solist Aleksander
Sarapuu. Kui loodi kutsekool, organiseeriti veel üks segarühm, kus tantsisid kutsekooli noormehed ja keskkooli
neiud. Kõigi rühmade tase oli hea ja
ülevaatustelt nopiti auhinnalisi kohti.
Väike-Maarja segarühmast kujunes välja Rakvere rajooni esindusrühm. Kõiki
neid rühmi tuli mul akordionil saata.
Kuna ma ei olnud noodis kuigi tugev,
siis tuli enda kallal palju tööd teha.
Rasked olid nii mõnedki Vene ja Moldaavia tantsude saated. Aga hakkama
ma vist sain, sest vastasel korral vaevalt
oleks lastud seda tööd 12 aastat teha.
Meie rühma kõige vastutusrikkam
esinemine oli Lätis Jekabpilsi rajooni
laulupeol, kus me esindasime eestlasi.
Oli väga ilus ilm ja koos tohutu rahvamass. Veidi kõhe oli, kui tuli üksinda
suurele lavale mikrofoni ette astuda ja
alustada rühma saatmist. Kõik läks aga
hästi ja rühmale tõmmati ümber tohutu suur tammepärg. Ka mulle torgati
pärg kaela.

Minu tööst tantsuõpetajana
1960. aastal asusin tööle Väike-Maarja
keskkooli algklasside õpetajana. Kuna
koolis oli vaja nääripeoks ettekandeid,
tegin I klassi poistele „Tuulepoiste
tantsu”. Olin varem lastele ja noortele
võimlemist ja tantse õpetanud. 1964.
aastal juhendas Maie Orav keskkoolis
III klassi tantsurühma, olin talle abiliseks ja õppisin Maie kõrval tantsujuhi
tööd. Tol ajal olid koolinoorte isetegevusefestivalid ja minu kolm tüdrukut
pääsesid teise vooru ning saime loa
esineda 1966. aastal Eesti Televisioonis. Neil aastail oli meie koolis kohustus, et õppeaasta jooksul pidi koolis
toimuma neli suurt koolipidu. Selleks
pidid kõik klassid valmistuma etteasteteks. Nii moodustasingi tantsurühmad
ja töötasin õpilastega 2007. aastani.
1972. aastal toimus rajooni võistutantsimine, kus II klassi tantsurühm
saavutas II koha, III-IV klassi tantsurühm II koha ja Põhja-Eesti piirkonna
võistutantsimisel III koha. 1977. aasta
koolinoorte tantsupeo rajooni võistutantsimisel tuli III-IV klassi tantsurühm
II-III kohale, neidude tantsurühm III kohale ja V-VI klassi tantsurühm I kohale.
1981. aasta lõpus esines C-segarühm

Eesti Televisioonis, kus tutvustati 1987.
aasta tantsupeo tantse. Võistutantsimisel „Noorus tantsib” saavutas neidude tantsurühm vabariigis VI koha. 1985.
aastal ja 1987. aastal võtsid „Noorus
tantsib” võistutantsimisest osa neidude tantsurühm ja C-segarühm.
Võistutantsimisele kutsuti tantsupeo
ülevaatuste tulemuste põhjal. 1985.
aastal võttis C-segarühm osa Tuljaku
võistutantsimisest, 1986. aastal aga
esimesest „Viru Särust” Palmses. 1987.
aasta tantsupeo ajal oli Väike-Maarja
C-segarühma tantsijatega raadioreportaaž, I Virumaa tantsupeost Narvas võttis osa kuus rühma. 2000. aastal võttis
I Eesti-Soome tantsupeost Helsingis
osa III-IV klassi tantsurühm. 2002. aasta koolinoorte tantsupeol oli II-IV klassi tantsurühm vabariigis 1.-10. kohal,
rühmajuhile anti puust meene, kuna
tantsupeo teema oli „Las jääda ükski
mets”. Maarjakellukest (naisrühma)
olen juhendanud 1982. aastast. 1988.2004. aastani juhendasin Väike-Maarja
gümnaasiumi vilistlaste B-segarühma,
mis 1995. aastast oli Väike-Maarja rahvamaja B-segarühm. Üldtantsupidudest on minu rühmad osa võtnud 1970.

aastast peale, varasemalt iga kord ikka
mitu rühma.
Aino Lukman

2009. aastast kasvab 20. augustil
istutatud tantsutammede läheduses
Aino Lukmani kasvama pandud tantsupuu – pöök. Foto: Erakogu
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Väike-Maarja rahvatantsu lugu
Ilme Seina meenutused
(Rahvatants Väike-Maarjas 55, sünnipäevaleht, 10. aprill 2010):
Tantsude õpetamine algas aastast
1969, mil Maie Orava ära olles tegin
mõnikord tantsuproove. Iseseisvalt
jätkates meeldis sammude ja sammukombinatsioonide õpetamine, vähem
aga suur „lihvimise“ töö.
Erilised hetked tantsuõpetajana:
Tantsuveteranide
(D-segarühma)
loomine aastal 1974 ja tegutsemine
aastani 1979. Aastast 1979 hakkasime
esinema B-segarühma nime all kuni
aastani 1995, mil rühm läks laiali.
Osavõtt Viru Särust aastal 1986

Palmses. Sõit Soome Vabariiki aastal
1990. Viru Säru tantsukavade ja Soomesõidu tantsukavade puhul tuli konsultandina kohale Maie Orav. Tema õpetas, andis nõu. Tantse jätkus kahe hea
tantsukava jaoks.
Hindamatu panuse andis Heino
Sein. Ta oli nii pillimees kui ka grupijuht.
Aastast 1997 õpetan tantse memmede tantsurühmale, hiljem Härmalõnga
tantsurühm, nüüd Kuremarjad. Aastast
2008 õpime valdavalt seeniortantse,
mis on meile konti mööda. Viimati esinesime rahvatantsuga 2008. aastal.

Kuremarjad. Foto: Avo Seidelberg

Teekond vilistlasrühmast
tantsuseltsini Tarapita
1988. aastast oleme tantsinud “oma
tantsu” – algselt Väike-Maarja keskkooli, hiljem gümnaasiumi vilistlasrühma,
siis Väike-Maarja rahvamaja B-segarühma nime all. Kuni 2004. aastani oli
juhendajaks Aino Lukman. 2003. aastast alustas esialgu Aino kõrval, hiljem
iseseisvalt, Egne Liivalaid.
Rühma nimeotsingud jõudsid lõpule 2010. aasta kevadel ja tosinkonna
hulgast sai sobivaimaks oma seostes ja
elegantsuses – TARAPITA.
Nagu Lennart Meri oma raamatus
„Hõbevalge“ väärtustab juurte juurde
tulemist, soovis üks tantsurühm, kelle
lennukaar oli juba mõnda aega kestnud, näha oma tegemistes rohkemat
kui tantsuga tegelemist. Tehes kummarduse Lennart Meri mõtte elegantsusele ja lennukusele, ei võrdle me
ennast 450 tonnise pisuhännaga, mis
tekitas Saaremaal suure augu. See on
ühe tantsurühma eneseleidmise tee,
kes on 25 aastat tantsinud ja kutsub
nüüd, igal aastal 29. märtsil ammutama iidse Ebavere hiiemäe jalamil
jõudu tulest, maast ja ajaloost. Aivar

Niinemägi 2006. aastal sütitatud sädemest, mille puhusime lõkkele 2011.
aastal, sai tuule tiibadesse veel üks –
inimesi ja mõtteid ühendav – Tarapita,
reaalajas tegutsev tantsuselts – edendamaks piirkonna rahvatantsukultuuri
edasi üheskoos.
Seltsi nimekinnitajaks kutsusime
meie endise tantsija Jaak Läänemetsa
ning Väike-Maarjas oma tantsuteed
alustanud Maie Orava.
Praegune MTÜ Tantsuselts Tarapita koondab oma ridadesse rahvatantsuhuvilisi inimesi – nii noori kui ka
vanemaid. Tarapita tantsib, õpetab,
juhendab, koolitab. Tantsuselts näeb
ja toetab juhendaja käe all sirguvat järelkasvu – Väike-Maarja gümnaasiumi
noori tantsijaid – tulevasi vilistlasi.
Tantsuselts Tarapita
Tunnustused: 2012. aastal Rahvakultuuri Elurõõmu auhind Egne Liivalaid – Väike-Maarja gümnaasiumi huvijuht, tantsuringide juhendaja, VäikeMaarja seltsielu aktiivne edendaja.

Tarapita noored ja vanad Triigi külapäeval. Foto: Erakogu

Ene-Riina
Ruubeli
meenutused

58 aastat
rahvatantsujuhi tööd –
Maie Orav

(Rahvatants Väike-Maarjas 55, sünnipäevaleht, 10. aprill 2010):
Alustasin rahvatantsu õpetamist
kohe, kui läksin pärast kooli lõpetamist
1958. a tööle Taevaskoja Algkooli. 1987.
a asusin tööle Väike-Maarja muuseumi. 1990. a oli Väike-Maarja memmede
rühmal juhendajat vaja ja ma ei teagi,
kuidas nad minu peale sattusid….
1990. a oli Härmalõnga tantsurühmas 7-8 paari. Harjutasime rahvamajas, tavaliselt saalis, vahel ka laval või
varasemas Gavronski kabinetis.
Rahvariided õmblesime ise. Riide
muretses ja asju ajas Irene Kaldma.
Muusikuks saime Paul Kivistu, kes
oli igal proovil kohal. Elava muusikaga
oli hea proove teha. Hiljem tantsisime
lindimuusika järgi.
Alati esinesime Pandivere päevadel,
kui Härmalõng kohtus kellegagi (näiteks Tamsalu pensionäridega) ja pensionäride tantsupidudel.
1996. a tulin tantsujuhi kohalt ära
ja memmede rühma hakkas juhatama
Ilme Sein, kellega olime koos olnud
rahvatantsujuhtide kursustel Hiiumaal
1970. a.

Kui räägime Tarvanpääst, mõtleme
Maie Orav ja kui räägime Maie Oravast,
mõtleme Tarvanpää.
Katkeid Pilvi Lepiksoo (Rahvakultuuri Keskuse spetsialist Lääne-Virumaal) artiklist Rahvakultuuri aastaraamatus 2011:
Maie Orav sündis 28. mail 1941.
aastal Harjumaal Kolga vallas. 1948.
aastal lõpetas Tallinna Kultuurharidusala kooli kultuuritöötaja-tantsujuhi
diplomiga, asudes tööle Väike-Maarja
kultuurimajja ning samast aastast saab
alguse rahvatantsujuhi töö, mis on tänaseks kestnud üle poole sajandi.
Lisaks elutööle ehk Tarvanpääle on
Maie Orav olnud alates 1963. aastast
üldtantsupidude
lavastusgruppides,
alustades nelikujuhist ja üldjuhi assistendist kuni lavastaja ja üldjuhini
välja: XV tantsupeol Virumaa tantsijate
üldjuht, XVI üldtantsupeol „Talismani
tantsud“ Kristjan Toropi tantsude üldjuht, 2000. aastal I Soome-Eesti tantsupeo kunstiline juht ja pealavastaja.
Maiet seob armastus ja austus pärimuse vastu, tema oli üks folkloorifestivali Viru Säru idee autoritest ja viie
esimese Viru Säru kunstiline juht. Selle

Mall Türbsali
meenutused
Tarvanpää rühmas alustasin tantsimist
1968. aasta sügisest. Elasin siis Põlulas. Põlula asub Rakverest 23 km kaugusel. Proovis sai käidud bussiga, autoga,
taksoga ja isegi jala öösel koju mindud.
Mulle meeldis väga „Tarvanpääs“ tantsida. Mõni tants oli küll väga raske, aga
selgeks sai. Tantsisin kuni 1970. aasta
novembrini. Siis vahetasin töökohta ja
enam ei olnud võimalust käia.
Nüüd tantsin Kuremarjades.

Luule Küti
meenutused
Minu tantsutee algas juba 1968. aastal koos Maie Oravaga. Ta kutsus mind
tantsima kultuurimaja segarühma. Kui
Maie läks ära Rakverre, kutsus meid Lii
Rüsiga kaasa. See oli väga töökas aeg.
Algasid proovid ansambel Tarvanpää
nime saamiseks. Aastal 1970 olime
tantsupeol juba ansamblina. Sellelt
peolt sain ka filmi sisse. Film „Siia, siia,
siirgu, viirgu“ algab minu naeratusega.
(„Ilus!“, ütleb Ilme Sein)
Proovil käimisest. Vahel sõidutati
meid pärast proovi koju. Sai ka hangedes kinni istuda ja autot välja kaevata,
aga minekutuhin oli noortel suur. Nagu
öeldakse – ei takista vallid, ei takista
kraav.
Olid toredad aastad. Tänu Sulle,
Maie!
Nüüd tantsin Kuremarjades.

edust innustust saades algatas ta 1994.
aastal laste folkloorifestivali Porkuni
Pillar, mis on tänaseni püsinud elujõuline.
Meeste tantsupeod – suursündmus terve Eesti jaoks
Viimaste aastate suursündmuseks
on kahtlemata Meeste tantsupeod
(idee autor ja pealavastaja Maie Orav,
peaprodutsendiks poeg Madis Orav),
mis on tunnustatud aastasündmuseks
rahvakultuuri vallas ja toonud Rakverele meestepealinna kuulsuse.
Maie Orav on üks Eesti loomingulisemaid tantsuautoreid, suuresti on
need sündinud koos Tarvanpääga, tema
tantsud on hästi hoogsad, elurõõmsad,
neis on väge ja jõudu. Seni on ta välja
andnud kaks tantsude raamatut, samas
on loonud tantse veel mitme raamatu
jagu ja neid tuleb aina juurde. Maie on
olnud aastaid üks produktiivsemaid
uute tantsude konkurssidel osalejaid
ja tema tantsudele on ikka esikohti jagunud.
2001. aastal Väike-Maarjast alguse
saanud Maie Orava tantsude võistutantsimine on toimunud juba kuus korda.

Esimene töökoht – Väike-Maarja
kultuurimaja
Maie Orav, „Sajand seltsielu südames“, Väike-Maarja seltsimaja juubeliraamat (lk 126-127):
Oli aasta 1958, lõpetasin Tallinna
Kultuurharidusala Kooli klubitöö organisaator-metoodikuna, lisaerialaks
tantsuõpetamine. Tööle suunati mind
Väike-Maarja rajooni kultuurimaja instruktoriks. Alustama pidin 1. augustil,
kuid kultuurimaja veoauto remondi
tõttu saabusin selle auto ja oma varanatukesega alles 20. augustil. Olin siis
17-aastane ja väga paljud taidlejad olid
kogunenud kultuurimaja ette, kus ootasid uudishimulikult oma uut eriharidusega kultuuritöötajat.
Elamiseks anti tilluke tuba kultuurimajas, näitlejate garderoobide peal.
Tolleaegne kultuurimaja direktor Antje
Lell oli nõudlik naine, pidin igal hommikul talle päevaplaani tegema ja eelmise päeva töötulemusi selgitama.
Tagantjärele talle tänusõnad, sest nii
noor inimene ei oskaks iseseisvalt töörütmi sisse elada. Õpitud eriala tõttu

pidin ka kohe ennast rahvatantsujuhina näitama.
1960. aasta üldtantsupeol esindas
Väike-Maarjat kaks segarühma: keskkooli ja kultuurimaja oma. Unistasin
siis ajast, mil olen tantsijatest vanem,
et poleks ebamugav endast vanematele
inimestele märkusi teha. Tantsurühmal
kujunesid mitmed traditsioonid, mäletan tantsijate koduseid sünnipäevapidusid, kus lauldi palju ja ühiselt õpiti
selgeks nii mõnegi tolleaegse menulaulu sõnad.
Tookord oli teine aeg, inimestel oli
enam vajadust kokku saada ja suhelda.
60ndate aastate alguses oli kultuurimajas ligi 30 taidlusringi. Tänapäeva
mõistes võib seda aega pidada taidluse
kuldajastuks, vaatamata kõikvõimalike
vahendite ja tehnika vähesusele. Pidevalt muutuvas ajas muutume ka ise.
Üks on kindel – tugevate kultuuritraditsioonidega paigas kestab ajast aega
isetegemise rõõm ja vajadus.

Esimene Maie Orava tantsude
võistutantsimine toimus
Väike-Maarjas
Mare Taar, Väike-Maarja Valla Rahvamaja direktriss, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 4 (92), aprill 2001:
Maie Orava tantsude võistutantsimine Väike-Maarjas oli igati tähenduslik. Nimelt just siit, Väike-Maarja rahvamajast sai tema tantsujuhi tee alguse.
Pärast Tallinna kultuurharidusala
kooli lõpetamist suunati Maie 1958.
aastal siia tööle. 1968. aastal asus ta
elama Rakverre, kust käis kuni 1970.
aastani Väike-Maarjas tantsurühma juhendamas. Tema käe alt kasvasid välja
praegused Väike-Maarja tantsujuhid
Aino Lukman ja Ilme Sein.
Maie Orava tantsude võistutantsimine tõi kohale suure hulga tantsurahvast üle Eesti. Enim rühmi tuli Tartust.
Võistu sättisid end tantsima 9 segarüh-

ma ja 9 naisrühma. Tantsijaid hindas
7-liikmeline žürii eesotsas tantsulooja
endaga. Väike-Maarjast kuulus hindajate hulka Ilme Sein.
Väike-Maarjas tantsiti Maie Orava
loodud umbes sadakonnast tantsust 17
tantsu. Enim esitati “Vigala reilendrit”
ja “Labajalalõssi”. Hinnati rühma ühtlust, riietust, esinemislusti, tantsu sobivust rühmale, sammude puhtust jne.
Kogu võistutantsimist juhtis Pilvi
Lepiksoo – taas endine väikemaarjalane ja rahvamaja töötaja (Pilvi asus
tööle Väike-Maarja rahvamajas 1969.
aastal pärast Viljandi Kultuurikooli lõpetamist. Tema eestvedamisel alustas
kooskäimist pereklubi, mis tegutseb
tänaseni).
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Vana Kiltsi jaam kaugeid aegu teab …
… neid, kes läind on siit, luitund jaam meeles peab.
140 aastat tagasi – 1876 – vana kalendri järgi 21. augustil toimus esimene täispikk rongisõit uuel raudteel Tallinnast Tartusse. Kiltsi oli
nüüdsest kindlalt kaardil.

millele lisandus aastate jooksul teisi
vajalikke ehitusi. Eesti iseseisvumise
algusaastateni oli Kiltsi tavaline maajaam, mille tähtsus seisnes eelkõige
ümberkaudsetele küladele. Kiltsi mõisa
maade
võõrandamisel planeeriti aga rida
ehituskrunte,
asutati tööstusi ümbrusest mahavõetava
ja
kokkuostetava metsa
ümbertöötamiseks,
auruveski jt;
Kiltsi raudteejaam 1890-1895. Autor: Jakob Livenström
kerkis uusi
Tallinna Linnamuuseum. TLM F 9820
ärisid ja eramaju.
Tapa ja Tartu vahel peatus rong
Wiedemann ja Kiltsi jaam
Kiltsi, Rakke, Vägeva, Jõgeva ja TabiKui keeleuurija Ferdinand Jovere jaamas, rongisõit kestnud neli ja
hann Wiedemann esmakordselt
poolt tundi. 1876-1877 aastatel võtVäike-Maarjasse tuli, oli Kiltsis
nud Tallinnast Tartusse jõudmine aega
raudtee juba olemas. 1879. aasumbkaudu seitse ja pool tundi. Riiklik
ta 8. mail sõitis ta hommikuse
komisjon vaatas 25. juulil 1877 raudrongiga Tapale, oli Tapal ööd ja
sõitis hommikuse teise rongiga Kiltsi. Kiltsist 7 versta edasi
Väike-Maarjasse läks 74-aastane Wiedemann jalgsi. Kord
jälle Väike-Maarja kaudu sõites
tutvus ta ka lähedal asuva Kiltsi
mõisa omaniku admiral Krusensterni ja tema abikaasaga.
Kiltsi raudteejaamana on
olnud ümbruskonnale raudteeliiklemise keskuseks, mitte üksi
Virumaale, vaid ka Järvamaale
maakonna piiri läheduse tõttu.
Kiltsi oli ja on raudteejaamaks
Väike-Maarja alevikule.
Seitsmekümne kaheksa aasta taguses Virumaa Teatajas
maalib Osvald Tooming (pseuF. J. Wiedemann. Postkaart erakogust
donüüm Naatanael) lugejale
pildi Kiltsi jaamast, kus hiigeltee ametlikult üle ja võttis vastu, nii et
suurte lauavirnade ääres istub
ametlik liiklus Tapa-Tartu raudteeliinil
noormees selg toetamas vastu riita ja
algas 11. augustil 1877.
nägu vastu sooja
ja kosutavat päikest ning laseb
leival ning paksul seapekil hea
maitseda. Jaamas
pahvib vedur suitsupilve õhku ning
lauavirnade taga
umiseb saekaater.
Voogav Kiltsi
ärielu raudteejaama 60. aastapäeval
Kiltsi tuiksooneks kujunes jaam,
Kiltsi asula edenes raudtee najal
kuhu talvel veeti kokku puitmaterjale,
kindlalt. Esialgu oli vaid jaamahoone,

mis vagunitega Tallinna poole saadeti. Kiltsi oli “tööstuslinn”. Kõige enam
andis 1936. aastal Kiltsi ärielule tooni
Uus-Balti metsatööstuse AS metsatööstus, kus hooajal leidis tööd 60 inimest. Saeveski oli omaaegne suurim
Virumaal. Metsamaterjali ümbertöötamisel varustati ka ümbruskonda palkide laudadeks saagimisel ja muudel selle ala töödel. Ka Kiltsi Tuletõrjeühingu
Seltsimaja ehitusmaterjalid töötati samas tööstuses ümber tasuta talguliste
abiga.
Tööstuse kõrval andis tooni ja elujõudu kaubandus, sest Kiltsi jaamast
oli kujunenud Lõuna-Virumaa elav kaubajaam. Mitmete harukauplustega elujõuline Väike-Maarja Tarvitajate Ühisus
võttis oma kaubad maha Kiltsis nagu
ka enamik erakauplusi oma raskekaubaga toimis.
Kõige raudtee ja tööstuse kõrval arenes jõudsalt Kiltsi haridus- ja kultuu-

rielu. Kiltsi Haridusselts, Ülemaalise
Eesti Noorsoo Ühenduse (ÜENÜ) Kiltsi
osakond, Isamaaliidu Kiltsi osakond,
Kiltsi Maanoorte Ring, Kiltsi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing, Noorkotkaste ja Kodutütarde Kiltsi rühmad – eestvedajaid
ja osalejaid leidus kõikjale.
Allikad:
Virumaa Teataja, 18. august 2011
Virumaa Teataja, 8. juuni 1938
Virumaa Teataja, 2. oktoober 1936
F. J. Wiedemann “Mälestusi minu elust”
Marju Metsman
Väike-Maarja muuseumi juhataja

Hiiumaad avastamas
11. ja 12. juulil toimus Liivaküla külaseltsi väljasõit Hiiumaale. Kaasa olid
kutsutud ka MTÜ Meie Kiltsi liikmed.
Suur buss oli peaaegu rahvast täis, kokku 38 inimest.
Praamisõit läks Rohukülast Heltermaale.
Hiiumaal vallutasime kõik kolm tuletorni: Tahkuna, Ristna ja Kõpu. Loomulikult ei saanud me
mööda sõita Eiffeli tornist ja kõigest muust
selle lähedal asuvast
huvitavast ja omapärasest.
Öömaja pakkus lahkesti Leisu endine koolimaja ja nende lahked
külaseltsi Agapäe Agarad eestvedajad. Räägiti, mis neil aegade
algusest kuni tänaseni
toimunud on. Saime

päris põhjaliku ülevaate. Liivaküla külavanem Rein Möldre rääkis oma küla
elust ja MTÜ Meie Kiltsi eestvedaja
Siret Stoltsen andis ülevaate Kiltsi tegemistest. Leiti palju sarnasusi ja ka
erinevusi. Vastvõtt oli väga soe ja meeldejääv, isegi üllatav. Liivaküla külavanem kutsus hiidlasi ka mandrile vastuvisiidile.

Hiiumaa on kaunis – puhas loodus,
palju metsa, väga naljalembene ja külalislahke rahvas. Tundub, et ka väga
nutikas, sest igasugust vahvat käsitööd
on neil seal müütamiseks välja mõeldud.
Hiiu nali
Kord olid Käinas värvitud huultega linnanaised. Käina mees Pesa Villem
vaadanud neid ja lausunud: „Tea, mis viga
see oo, et vahel naistel
suud pähe ää roostetavad.“
Tänud vahva reisi
eest Liivaküla külaseltsi eestvedajatele!
Reisilised
Marika ja Siret

Foto: Siim Tollok

Ebavere-Kiltsi kergliiklustee
avamine ja 140 aastat Tapa-Tartu
raudteelõigu avamisest
10. septembril kell 12 avatakse Kiltsi alevikus Ebavere-Kiltsi kergliiklustee ja
tähistatakse 140 aasta möödumist Tapa-Tartu raudteelõigu avamisest.
• Matkame uuel kergliiklusteel Ebaverest Kiltsi (~3 km), start matkata soovijaile avatud Ebaveres alates kell 11.15.
• Avame kell 12 pidulikult Ebavere-Kiltsi kõnni- ja jalgrattatee selle lõpppunktis.
• Marsime sealt pidulikus rongkäigus koos Väike-Maarja pasunakooriga Kiltsi raudteejaama.
• Meenutame Kiltsi vaksalis raudtee avamist 140 aastat tagasi ja raudteega
seonduvaid eredamaid mälestuskilde. Puhvet.
Kõik huvilised on oodatud osalema!
Info: Aare Treial, tel 506 5421

“LEPPIKU VÕISTLUSMATK 2016”
toimub 8. septembril
Tänavu kolmandat aastat toimuv
“Leppiku võistlusmatk” kannab edasi õpetaja, kodu-uurija, keelemehe,
aktiivse matkaja, Väike-Maarja valla
aukodaniku Eduard Leppiku eesmärke äratada huvi Väike-Maarja vallas
asuvate kultuurilooliste paikade vastu, edendada tervislikke eluviise ja
turvalisust liiklemises.
Matk toimub neljapäeval, 8. septembril, mil antakse start koolide
võistkondadele, täiskasvanute ja segavõistkondadele.
Matka mandaat on kell 10.30, start
antakse kell 11.00 Väike-Maarja seltsimaja eest. Võistlus kestab 4 tundi,
finiš on hiljemalt kell 15.00 seltsimaja ees. Iga hilinetud minut toob
võistkonnale ühe miinuspunkti. Maksimaalne hilinemisaeg on 15 minutit,
pärast kella 15.15 finišeerinud võistkonnad arvestusse ei lähe.
Võistlus toimub järgnevates kategooriates:
• 5.-6. klasside õpilased; 7.9. klasside õpilased; 10.-12. klasside ja ametikoolide õpilased
• täiskasvanud (sõpruskonnad,
külad, asutused, vabaühendused)
ja segavõistkonnad (täiskasvanud ja
lapsed)
Võistlus on võistkondlik. Võistkonnas on 2–6 võistlejat, võistkonnal on
nimi.
- Igas võistkonnas peab olema vähemalt üks võistleja jalgrattaga ja vähemalt üks võistleja jalgsi.
- Lähtutakse ausa võistlemise põhimõttest ehk võistkonna liikmetel ei
ole lubatud kasutada mootorsõidukite transporti (sh õhusõidukid).
- Igal võistkonnal peab kaasas olema mõõdulint (piisab 3m), kaamera

või mobiil foto tegemiseks, pastapliiats vastuste kirjutamiseks. Jalgratturil liiklusseaduse nõuetele vastav ratas, helkurvest ja kiiver, lisaks
10–15aastasel ratturil juhiluba.
- Kodutööna lahendatud viktoriini
vastused annab iga võistkond mandaadis kohtunikule koos võistkonnaliikmete kontakttelefoninumbrite
nimekirjaga.
- Võistkonnad finišeeruvad täies
koosseisus.
- Paremusjärjestus selgitatakse
kontrollpunktides lahendatud ülesannete ja koduviktoriini eest saadud
punktide kogusumma alusel.
- 5.6. klasside võistkondadele on
lühendatud marsruut.
Kontrollpunktide asukohad:
Väike-Maarja, Müüriku, Eipri, Triigi, Avispea, Pudivere, Simuna, Võivere, Ärina, Ebavere, Äntu, Vao, Kiltsi,
Varangu.
Registreerumine lõpeb 6. septembril kell 16.00 e-postiaadressil
marju.metsman@gmail.com (võistkonna nimi, vanuseklass, võistlejate
arv, kontakt)
Pärast registreerumist saab iga
võistkond VäikeMaarja muuseumist
Pandivere piirkonna kaardi, koduviktoriini küsimused ja kontrollpunktide legendi. Soovi korral saadetakse
viktoriini küsimused ja matka legend
elektrooniliselt.
Autasustatakse iga kategooria kolme parimat võistkonda.
Matkamiseni!
Marju Metsman
matka korraldaja
tel 526 3831
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Uus õppeaasta toob
trimestrid ja nutiklassi
Uus õppeaasta seisab ukse ees. Läbi aegade on räägitud, et septembrikuus on kõik uus. Nii ka sel aastal.
Täiesti uus näib september 32-le koolijütsile, kes alustavad oma haridusteed meie gümnaasiumi esimeses
klassis. Usun, et veidi uus on eesootav kooliaasta ka
kõikidele nn vanadele olijatele.
2016/2017. õppeaastast läheb Väike-Maarja
Gümnaasium üle trimestrite süsteemile ehk nelja
õppeveerandi asemel saab olema kolm trimestrit.
Peamiseks eesmärgiks on ühtlustada õppeperioodide
pikkused. Siiani kasutusel olnud veerandid on olnud
erineva pikkusega, mis on mõjutanud õppeprotsessi
tasakaalustatud jaotamist. Trimestrite rakendumisel
jäävad koolivaheajad ikka endistele aegadele, aga koolivaheajale minnes (va suvel) ei väljastata tunnistust.
Trimestri hinded pannakse välja detsembri, märtsi ja
juuni alguses. Konkreetsed kuupäevad määratakse
kindlaks õppeaasta üldtööplaanis.
Uuel õppeaastal ootab õpilasi ja õpetajaid nutiklass, mille eesmärk on toetada kogu koolipere digioskuste lihvimist ning loomulikult õpitegevuse kaasajastamist ja huvitavamaks muutmist. Nutiklassi on
muidugi teretulnud ka meie valla teised haridusasutused. Nutiklassi perenaiseks saab õpetaja Liina Kungla.
Lisaks korralduslikule ja tehnoloogilisele uuenduskuurile on muudatusi kooli õppekava valikainete osas.
Riiklikes õppekavades on sätestatud, et üldpädevused

Avispeal tähistatakse vastupanuvõitluse
päeva
24. septembril algusega kell 14.00 toimub
Vastupanuvõitluse päeva tähistamine mälestusmärgi “AVISPEA MÕÕK” juures.
Tutvustame vastilmunud Ruuben Lamburi mälestusteraamatut “Alutaguse Saaga”.
Kohal on ka raamatu autor ja müügil trükisoojad eksemplarid.
Kosutuseks kohvilaud. Oodatud on kõik
huvilised ja sõnavõtud!
“ALUTAGUSE SAAGA” on lugu ühe Eesti
mehe eluteest alates esimese Eesti Vabariigi
hiilgeajast, nõukogude repressioonide eest
metsa põgenemisest, 18 aastat kestnud vangistusest Siberi vangilaagrites ja tagasitulekust kodumaale, kus ei olnud enam kodutalu
ega arusaadavat elukorraldust.
Korraldaja: MTÜ Võnnusvere OK
info: raul103@hot.ee, tel 5306 2980

Tänuavaldus
Tänan südamest Väike-Maarja valda ja proua Ene Kinksi
toetuse ja abivalmiduse eest
minu haiglasoleku ajal.
Siiras tänu ka Väike-Maarja kiirabile!
Kõigile ilusat suve soovides
tänulik Margit Karro

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi
taaskasutuskeskus
Tamsalu mnt 1

on avatud
laupäeviti kell 10-13.
Info: tel 5656 4959 (Tiia)
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15

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

Info: tel 526 0283

on kooli õppekava ülesed ja kooli ülesanne on tagada
nende rakendumine. Sellest tulenevalt hakkab olema
I-III kooliastmes robootika, mille eesmärgiks on kujundada õpilaste digipädevusi. Peame arvestama asjaoluga, et infotehnoloogia valdkonna arengud on kiireloomulised ning tuleviku ametikohad võivad suuresti olla
seotud digitehnoloogiatega.
Kõikides kooliastmetes keskendume ka õpilaste
õpioskuste efektiivsemale kujundamisele. Õpioskuste
tunnis püüame lisaväärtust pakkuda nii õpiraskustega
õpilastele kui ka andekatele. Lisaks tuleb 1. ja 3. klassis
õppekavva liikluskasvatus, 2. ja 4. klassis male ning
draamaõpetus, 5. klassis pranglimine, draamaõpetus
ja ettevõtlus.
Eelmisel õppeaastal käivitasime veerandi lõppudel
temaatilised ülekoolilised projektid, mis oma eesmärgilt toetasid üldpädevuste kujundamist. Kuna ülekoolilised projektid toetasid ka Huvitava Kooli põhimõtteid,
siis on otstarbekas neid põhimõtteid edaspidigi järgida. Seega plaanid, kavad, klassid ja meeskond on valmis vastu minema uuele õppeaastale ning pingutame
ühiselt, et uudsust jaguks teistessegi kuudesse.
Nutikat kooliaastat kõikidele!
Marje Eelmaa
Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse direktor

Gümnaasium kutsub
lastevanemate koosolekule
Lastevanemate üldkoosolek toimub 30. augustil 2016. a kell 18 Väike-Maarja seltsimajas.
Päevakord:
1. Kokkuvõte õpilaste ja vanemate rahulolu-uuringutest. Marje Eelmaa, Väike-Maarja gümnaasiumi direktor
2. Kokkuvõte 2015/2016. õa õppetööst. Ly Ipsperg, Väike-Maarja gümnaasiumi õppealajuhataja
3. Kokkuvõte õpilaste tervisenäitajatest. Reelika Veelma, Väike-Maarja gümnaasiumi tervishoiutöötaja
4. Informatsioon uueks õppeaastaks. Marje Eelmaa, Väike-Maarja gümnaasiumi direktor
Üldkoosolekule järgnevad klasside lastevanemate koosolekud Väike-Maarja gümnaasiumi peamajas.

Väike-Maarja muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi
Väike-Maarja muusikakool võtab täiendavalt vastu uusi õpilasi järgmistele erialadele:
- akordion
- puhkpillid - flööt. klarnet, trompet, saksofon, tromboon
- kitarr
Katsed toimuvad pühapäeval, 28. augustil kell 15 muusikakoolis.
Õpilasi võetakse vastu alates 9. eluaastast.
Simunasse võtab muusikakool täiendavalt vastu õpilasi klaveri- ja viiuli erialale.
Katsed toimuvad esmaspäeval, 29. augustil kell 17.00 Simuna rahvamajas.
Info: muusikakooli direktor Vallo Taar, tel 503 1910

Väike-Maarja naisseltsi suvisest reisist
„See Saaremaa on üks ilus maa
ja sellest saarlane laulab ka…“
Meie reis 1. ja 2. juulil Saaremaal oli tõesti vahva. Ja
seda eelkõige tänu põlisest saarlasest giidile Ülo Roosile. Talent selles ametis, kelle kiitmiseks tuleb kasutada
ülivõrdeid. Tõeline varasalv oma teadmistega saarest,
selle põlisrahva ajaloost, pärimustest, tavadest. Iga
küla, selle asukate, olnute või kaasaegsete kohta, oli
tal pajatada midagi huvitavat, vürtsitatud saarerahvale
omaste naljade ja suurepärase huumoriga. Mälestused
rasketest ajalooperioodidest, võitlustest, võitudest,
kaotustest. Saarlane ei ole austusväärset unarusse
jätnud.
Kaks päeva saime koolitust suurte elukogemuste,
palju näinud ja erinevates maades käinud saarlase
köitvaist pajatusist.
Nägime saare meeste oskust luua ilu kuulsast Saaremaa dolomiidist, nii raid- kui ka tarbekunstis. Saare
naiste poolt loodud ilu pitsides, tikandites, kudumites,
ehetes.
Ei oska täpselt öelda arvu kilomeetrites, mis selle
kahe päeva jooksul Ülo Roosi juhendamisel ja meie
„Kiiker“-buss tubli bussijuhi kindlates kätes Saaremaa
teedel läbis, aga jäi tunne, et olime olnud õige pikal
reisil. Ja mis tegi meid paljude teadmiste poolest rikkamaks, kinnitamaks tõde – saarlane on sitke rahvas, kes
paljudes raskustes on leidnud abi oma sügavas sisemuses kindlalt paika pidavast mahedast huumorimeelest.

11

Kui olen rõõmus, siis naeratan,
kui olen kurb, siis nutan.
Kui olen nukker, siis palvetan,
kui olen rõõmus, siis tänan.
Ma olen rõõmus ja õnnelik,
et võin siin ilmas ma olla.
Ma olen rõõmus ja õnnelik
ja iial ei vannu ma alla.
On suvi ja päikene,
nii kena ilm on meil õues.
Ja minul päikene
ja siiras rõõm on põues.
Kui olen nukker, siis palvetan,
kui olen rõõmus, siis tänan.
Ma olen rõõmus ja õnnelik,
et võin siin ilmas ma olla.
Kõigile ilusat suve soovides
Margit Karro

väärikama ja paremalõhnalise puu omadused. Kadakasiirup on valminud 100% käsitööna. Puhtalt ja loodust
säästes käsitsi korjatud tooraine pärineb Saaremaalt.
Saarlaste sajanditepikkusest visadusest kõnelevad
paljud säilinud, külade tänavaid palistavad kõrged
massiivsed kiviaiad, mis meenutavad esivanemate
tegusid. Kui need kivid vaid kõneleksid… On ka uusi
kiviaedu, kuid hindamatud on vanad.
Kokkuvõttes oli meie Väike-Maarja naisseltsi juulikuu alguse kaks päeva Saaremaal üks ütlemata tore
ettevõtmine, mida soosis ka päikseline ilm.
Ole tänatud, meie seltsi esinaine Ellu Moisa! Sinu

Hingeminev on saarlaste kodust hooliv- ja ilumeel.
Ühest paljudest kaunitest käidud paikadest kirjutan pikemalt – Lääne-Saare valla Leedri külast ja seal
asuvast põlisest Orbu talust.
Leedri küla rahvas kirjutab endast järgmist:
„Tänu oma esivanemate pärandile oleme aastast
2005 riiklike muinsuskaitseobjektide loetelus… Läbi
aegade on siinne rahvas kandnud endas põhiväärtusi:
ühtehoidmist, abivalmidust ja sõbralikkust, tänu millele on küla tänapäevalgi elurõõmus ja tegus…
Hea tulija, oled siin alati oodatud – meie tänakutele jalutama.
Ja kui kedagi õues liikumas näed,
tule aja paar sõna juttu ka! Loodame, et hindad meie kodusid sama
palju kui me ise ning pead end
üleval heaperemehelikult.
Leedri rahval on mitmeid
huvitavaid ettevõtmisi, kadakaGiidiga Koguva küla kaemas. Foto: Irma Raatma
siirupi keetmine neist kindlasti
magusaim ja tuntuim. Orbu talu kodupoest leiab kadahoolega ettevalmistatud, traditsiooniks saanud suvikahõrgutisi igale maitsele. Ka saarlaste iseloomu kirjelsed harivad, silmaringi laiendavad kahepäevareisid on
dades on see igihaljas ja tervist turgutav okaspuu abiks
teeninud meie soovi neis alati osaleda.
olnud – me olla sama visad, elujõulised ja jonnakad kui
Ole tänatud ka meie pankur Urve Roots!
kadakas!…“
Leedri küla sai 2015. aasta parima küla tiitli.
Naisseltsi nimel
Orbu talu siirupiemandad soovivad ausse tõsta
Juta Haasma
esivanemate tarkused ja tuua inimesteni ühe kõige
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Naisekandmise MM-ilt toodi hõbe- ja
pronksmedal ning eriauhind
1.-2. juulil Väike-Maarja sõprusvallas
Sonkajärvil toimunud 21. naisekandmise maailmameistrivõistlused läksid
edukalt – Eestisse toodi sprindivõistluse hõbe- ja pronksmedalid ning eriauhind.
Üle mitme aasta olid MM-il võistlejate seas ka väikemaarjalsed – Hans
Kruusamägi ja Maris Kõrgmäe. Nende
mõnusat ja meeleolukat esinemist tunnustati parima kostüümi eriauhinnaga.
Eesti kõige teenekamad naisekandjad, viljandlased Janno ja Anu Sild võitsid sprindidistantsil hõbemedalid.
Aimar Türbsal leidis Sonkajärvilt
omale võistluspartneri ning nende esinemist kroonis sprindidistantsi pronksmedal.
Sprindidistantsil tuli esikohale Väike-Maarja võistlusteltki tuttav Soome
paar Joni Juntunen, Jaana Haavikko.
MM-i põhivõistluse veteranide klassi eelmise aasta kuldmedaliomanikud

Janno ja Anu Sild sel korral medalini ei
jõudnud, kuid on endiselt maailma parimate seas – tänavu võistlesid nad end
veteranide arvestuses neljandale kohale. Nende ees jõudsid esikolmikusse
Rootsi, Venemaa ja Soome paarid.
Maailmameistriks tuli sel korral Venemaa paar, jättes teiseks mitmekordsed maailmameistrid ja Väike-Maarjaski mitmel korral võistelnud Soome
paari Taisto Miettineni – Kristiina Haapaneni.
Lisaks väikemaarjalastele ja viljandlastele oli Eestist MM-võistlustel osalemas ka kaks Võru paari. Nende tulemuseks jäid 23. ja 32. koht 43 osalenud
paari seas.
MM-võistlustel oli esindatud 11
riiki: Soome, Eesti, Venemaa, Jaapan,
Austraalia, USA, Kanada, Mehhiko,
Rootsi, Saksamaa, Austria.
Ilve Tobreluts
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Muljeid naisekandmise MM-ilt Sonkajärvil
Tänavune naisekandmisvõistlus osutus eelnevatest sootuks eripärasemaks.
Kuna lisaks meile oli võistlustulle minemas ka kandjapaar Väike-Maarjast
– Hans Kruusamägi ja Maris Kõrgmäe,
siis saime Sonkajärvile sõita üheskoos.
Seltskonnaga sõit oli väga vahva ja
tore. Bussijuht Aimar Türbsal sai oma
ülesandega edukalt hakkama.
Sonkajärvile jõudsime neljapäeva
õhtul. Reede hommikul pärast võistlustele registreerimist olime kutsutud
Sonkajärvi vallavanema poolt vallamajja vastuvõtule. Sama päeva õhtul
osalesime naisekandmise sprindivõistlusel. Aimarile leiti kohapealt kandam
ja ka tema võttis sprindivõistlusest
osa. Võistlusel jõudsime finaaljooksu,
kus meil õnnestus tulla hõbemedalile.
Meie rõõmuks platseerus Aimar pjedestaalil koos soomlannast kandamiga
kolmandale kohale. Esimese koha saavutas sprindis kohalik jooksja Joni Juntunen koos kaaslasega.
Meiega samas ööbimispaigas olid
majutatud ka Iisalmi Sandelsi raadiojaama reporterid, kes tegid võistlustest
otseülekandeid. Õhtul saabus majutuskohta koos raadioreporteritega
Soome meister akordioni mängimises
Ilpo Kaleva, kes meenutas välimuselt
suurstaar Elvist. Temaga oli väga soe
ja tore vestelda. Selgus ka, et soomlasi
ja eestlasi ühendab Georg Otsa poolt
kuulsaks lauldud Raimond Valgre loo-

dud „Saaremaa valss.“
Laupäeval (põhivõistluse päeval) oli
hommikust saati ilus ilm, mis meelitas
ligi palju osavõtjaid ja pealtvaatajaid.
Raadiomeestega eelmisel õhtul kokku
lepitult andsime otse-eetrisse intervjuu meist ja võistlustest.
Põhivõistlusest osavõtjaid oli ligi 50
paari paljudest erinevatest maadest.
Koos meiega olid stardijoonel Soome
ja Austraalia paar. Rada oli meile möödunud aastatest tuttav. Kõige suurema
üllatusena oli tänavune veetakistuse
läbimine, mis sai paljudele paaridele saatuslikuks. Tundus, et seekordne
veetakistuse põhjakate oli oodatust
libedam. Ka meie libisesime veetakistuses ja selle tulemusena kaotasime
seeniorklassi kolmandale kohale kaks
sekundit!
Naisekandmisvõistluse lõpetas autasustamine, mis toimus spordisaalis
ja kuhu oli tulnud palju rahvast. Autasustamine oli suurejooneline ja võitjaid võeti vastu tormiliste aplausidega.
Pärast seda olime oodatud kohalikku
raamatukokku, kus vallavanem võõrustas meid muusikalise etteaste ja piduliku toidulauaga. Rahulikus seltskonnas
oli hea vestelda võistluskaaslastega
ning tänada vallavanemat võistluse
korraldamise ja toreda vastuvõtu eest.
Pühapäeva hommikul alustasime
varakult tagasisõitu, et jõuda Helsingisse laevale ja sealt edasi Tallinnast

Eesti teenekaimad naisekandjad
Janno ja Anu Sild. Foto: Erakogu
Väike-Maarjasse. Reis möödus rahulikult, mille eest täname autojuht Aimarit ning reisikaaslasi Marist ja Hansu.
Samuti täname Väike-Maarja valda, kes
võimaldas meile 19. korda naisekandmisvõistlusel osalemise.
Anu ja Janno Sild

Vao Karikas 2016

Rukkikuninga kostüümis võistelnud paar Hans Kruusamägi – Maris Kõrgmäe
koos poeg Albertiga, Anu ja Janno Sild ning Sonkajärvi – Väike-Maarja segapaar Riina Remes – Aimar Türbsal.

Hans ja Maris autasustamisel. Foto: 2 x Erakogu

Sündmuste kalender
27. augustil kell 11.00 VI matk Struve kaarel. Info: Liivika Harjo, tel 5668
8178
30. augustil kell 16.00 näituse
„Püksitaskud“ avamine Väike-Maarja
muuseumis. Info: Marju Metsman, tel
526 3831
8. septembril kell 11.00 Eduard
Leppikule pühendatud võistlusmatk
Pandivere piirkonnas. Info: Marju Metsman, tel 526 3831

10. septembril kell 12 avatakse
Kiltsi alevikus Ebavere-Kiltsi kergliiklustee ja tähistatakse 140 aasta möödumist Tapa-Tartu raudteelõigu avamisest. Osaleb Väike-Maarja pasunakoor.
Info: Aare Treial, tel 506 5421
10. septembril kell 18.00 ansambli
Orthodox Singers kontsert Väike-Maarja kirikus. Kõlavad Kreeka, Venemaa,
Bulgaaria ja Gruusia õigeusu kloostrite
vaimulikud laulud. Piletid müügil Piletilevis ja enne kontserdi algust koha-

Pärast jaanipäeva toimunud ratsavõistlused Vaos olid suurejoonelisemad kui
kunagi varem. Vao Ratsaklubi eestvedamisel toimusid kahel päeval Eggersmanni Juunioride Suvekarika ja traditsiooniliseks saanud Vao Karika ratsavõistlused hobuste takistussõidus.
Paar kuud väljakute ettevalmistamist, paar nädalat pingelist korraldamistegevust ja paar päeva hobuste hotelli rajamist tasusid end ära rohketelt
osalejatelt saadud tunnustuse ja rahulolevate hinnangutega.
Vao Ratsaklubi on järjepidevalt teinud investeeringuid väljakute kaasajastamiseks, nende katte uuendamiseks. Uuele liivale on hulka segatud
spetsiaalset kiudkangast, mis hoiab
väljakute pinnase ühtlaselt niiske ja
elastsena. Soetatud on vajalikku hooldustehnikat.
25. ja 26. juunil toimunud ratsaspordipäevade ladusale kulgemisele aitasid
kaasa Alfa Print, Egesten Metallehitused, Eggersmann, Koch, Niine Külalistemaja, Pariisi Tuled, Tamme Auto,
Terätoimitus, Uptravel ja paljud vabatahtlikud abilised. Suur tänu kõigile
toetajatele ja abilistele!
Üheteistkümnes võistlusklassis oli
osalejaid ligi pool tuhat inimest ja
paarsada hobust üle kogu Eestimaa.
Korraliku kõhutäie kindlustas Niine
Külalistemaja vahva naiskond. Kohalikult põllult värskelt korjatud Marguse
talu magusad maasikad lausa sulasid
suus. Võistluspäevade vahelisel õhtul
said tornlinnuse juures nii külarahvas

kui külalised tantsida ja nautida sumedat suveõhtut ja
mõnusat Bond Bändi muusikat. Pariisi
Tuled korraldas Vao
vägevaima ilutulestiku suveöise taeva
taustal.
Kuna Vao talli
seni parima võistlushobuse Ice de Wiqui
sportlaskarjäär jätkub nüüd Šveitsi
olümpiakoondise
kandidaadi
Fabio
Crotto ühe põhihobusena ja kohal olnud võistlejate tase
oli kõrge, siis Piret
Ervald, kes võistles
Paul Argus ja Banderas B (Tondi RSK).
uute noorhobusteFoto: 2 x Ulvi Mehiste
ga, seekord esikohti
ja hobusega Olympos Viljandimaa RSK
Vao Ratsaklubi kontole ei lisanud.
ning avatud klassis Egle Palm ja VedetEsimesel võistluspäeval oli 90 cm
te B. 115 cm puhtaima ja kiireima sõidu
parkuuri parim Jessica Raide hobusel
tegid Berit Lehtsaar ja Lasca 14. 125
Highscore B Ruila Talli RK. 100 cm parcm parimad noorte arvestuses olid Kati
kuuri võitis Berit Lehtsaar hobusega
Raidma ja Aniki W Vändra RSK, avatud
Award Viljandimaa RSK. 110 cm pariklassis Andres Udekül ja Henrietta RSK
mateks osutusid Egle Palm ja Vedette
KRT. Vao Karika viis kaasa Tondi RSK
B Tondi RSK. Berit Lehtsaar hobusega
võistleja Paul Argus hobusega Caesar
Lasca 14 oli parim 120 cm parkuuris.
võistluskassi 135 ümberhüpete parima
130 cm kõrguseid takistusi ületasid kõisoorituse tulemusena.
ge puhtamalt ja kiiremini Paul Argus ja
Banderas B Tondi RSK.
Kohtumisteni Vaos!
Teisel võistluspäeval olid parimad
Ulvi Mehiste
95/105 cm kõrguste takistuste ületamisel noorte arvestuses Kairi Dräbtsinska-

peal.
Info: Heli-Liivia Komp, tel 517 6965

24. septembril kell 14.00 vastupanuvõitluse päeva tähistamine mälestusmärgi “AVISPEA MÕÕK” juures.
Tutvustatakse vastilmunud Ruuben
Lamburi mälestusteraamatut “Alutaguse Saaga”. Oodatud on kõik huvilised ja
sõnavõtud. Info: Raul Oja, tel 5306 2980

12. september kell 11-15 doonoripäev Väike-Maarja seltsimajas. Info: tel
326 1837, 5302 4437
18. septembril kell 10.00 talutoidupäev, hoidiste konkurss, sügislaat
Väike-Maarja seltsimajas ja staadionil.
Info ja kauplejate registreerimine: tel
326 1837, 5302 4437
24 septembril kell 11.00 VäikeMaarja spordihoone sünnipäevaturniir
võrkpallis. Info: Jane Kool, tel 518 4071

22. oktoobril kell 19.00 Simuna
rahvamaja 55. sünnipäeva tähistamine.
Info: Auli Kadastik, tel 323 7217
6. novembril kell 12.00 14. Reinpauli sügisjooks Ebavere tervisespordikeskuses. Info: Ants Einsalu, tel 529
4245

12. novembril kell 11.00 VäikeMaarja muuseumi 30. aastapäeva konverents Väike-Maarja seltsimajas. Info:
Marju Metsman, tel 526 3831
14. novembril kell 18.00 VäikeMaarja muuseumi 30. aastapäeva tähistav mälumäng „Paikonna avatud
mälu“ Väike-Maarja muuseumis. Info:
Marju Metsman, tel 526 3831
24.-27. novembril VIII Väike-Maarja
Muusikafestival - muusikalised üllatused, kontserdid, töötoad, salongiõhtud. Info: Marju Metsman, tel 526 3831
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Spordirahvas naasis valdade
suvemängudelt seitsmenda kohaga
2.-3. juulil toimusid Vändras 24. Eesti valdade suvemängud. Osales 52 valda.
Eraldi arvestust peeti suurtele (üle 2000 elaniku) ja väikestele valdadele (kuni
2000 elanikku).
Väike-Maarja tuli nii üld- kui ka
suurte valdade arvestuses tublile seitsmendale kohale.
Vallavanem Indrek Kesküla saavutas
juhtide võistluses (noolevise, sõudeergomeeter, discgolf) Imavere vallavanemema Jüri Ellrami ja Iisaku vallavanema Priit Palmeti ees esikoha.
Köieveos oldi taas väga edukad, seekord tulemuseks teine koht. Võisteldi
juba mitu aastat hästi kokkutöötanud
koosseisus: Kalle Piirioja, Andres KruuGümnaasiumi noormehed Ander
samägi, Priit Beljaev, Argo Aonurm,
Talu, Kerdo Kivivare ja Mait SuurSten Karro, Kalev Õim, kapten Aare
saar valdade mängudel.
Pants.
Foto: Erakogu
Väga hästi läks ka kergejõustikus,
Tiik, Mait Suursaar ja Ander Talu.
tulemuseks 4. koht. Kaasa tehti palJahilaskmises (Alo Ling, Tarmo Järjudel aladel. Võistkonnas andsid oma
vamägi, Raul Vahter) toodi 6. koht, mäpanuse Sirly Tiik (kuul, oda, ketas),
lumängus (Ivar Lass, Maili Tannbaum,
Kätlin Jurtom (400 m, 1500 m), Maili
Tauno Tihti, Sten Saaremäel, Väino
Tannbaum (kuul, ketas) Mait Suursaar
Stoltsen) 13. koht ja jalgrattakrossis
(100 m, 4x100 m), Ander Talu (kõrgus(Geidi Kruusmann, Tõnis Saar, Marti
hüpe, 4x100 m), Sten Saaremäel (400
Alt, Kalle Piirioja) 15. koht.
m, 4x100 m), Kerdo Kivivare (4x100 m),
Suurte valdade arvestuses moodusIndrek kesküla (odavise, kuul, ketas),
tasid esikolmiku Rae, Tartu ja SuureAnts Einsalu (800 m, 3000 m, kuul, keJaani vallad, väikeste valdade seas aga
tas, oda) ja Väino Stoltsen (kuul, ketas,
Mäetaguse, Iisaku ja Imavere.
oda). Alavõiduni jõudsid neist Sirly

Indrek Kesküla naasis
omavalitsusjuhtide suvevõistlustelt
noorema vanuserühma kolmanda
kohaga
27.-28. juulil selgusid Sakus sportlikumad omavalitsusjuhid. 30 meest ja
7 naist võistlesid kahe päeva jooksul
kümnel erineval spordialal. Võistlusaladeks olid: maastikuvibu, discgolf,
sportpüssist laskmine, ATV kross, rattaorienteerumine, noolevise, kuulijänn,
poksipirni löömine, aerusurf, sudoku.
Kokkuvõttes võitis Järva-Jaani vallavanem Arto Saar, kellele järgnesid Elva
linnavolikogu esimees Meelis Karro ja
Saue linnavolikogu esimees Valdis Toomast.
Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla võistles end kümne ala kokkuvõttes üldarvestuses kõrgele neljandale kohale, nooremas vanuserühmas aga kolmandale kohale.
Naistest võitis Sauga vallavolikogu
esimees Kandela Õun. Teiseks tuli Padise volikogu esimees Külli Tammur

Indrek Kesküla koos Järva-Jaani vallavanema Arto Saare (keskel) ja Elva
linnavolikogu esimehe Meelis Karroga. Foto: Valmar Ammer
ja kolmandaks Võhma linnapea Anneli
Siimussaar.
Maakondade arvestuses võitis Harjumaa Järva- ja Viljandimaa ees.

rühmades platseerusid mõlemad 6.
kohale.
44 km naiste sõidul oli kiireim Carol
Kuuskman ajaga 1:22.50. Sama aja said
protokolli ka Mathilde Manuela Nigul,
Tea Lang ja Kristel Sandra Soonik (Viljandi Rattaklubi).
Lastesõitudes oli osavõtjaskond tänavu väga rohkearvuline, kokku oli stardis 68 võistlejat.
Auhinnalistele kohtadele tulid poistest U9 vanuseklassis Markus Aleksander Saar, Herlen Kajo ja Kevin Köster,
U11 vanuseklassis Andro Kurg, Wilhelm
Tomingas ja Thristan
Paju.
Tüdrukutest
osutusid parimateks
U9
vanuseklassis
Nora Uusen, Marta
Linkgreim ja Jette
Kriit, U11 vanuseklassis Natali Nora
Nigul, Mairit Kaarjärv ja Karolina Kull.
Info: AeroBike

Foto Eero Raav

XVI Ebavere Kange võistlustest
võttis osa rekordarv triatloniste
30. juulil toimus XVI Ebavere Kange
triatlon. Seekordne võistlus tõi läbi
aegade osalejate rekordi, kokku osales
134 triatlonisti.

del pikkusega 2,5 km.
Meestest võitis esikoha ning Ebavere Kange 2016 tiitli Ivar Vaab Madis Rouhijaineni ja Rait Läänemetsa

Kõik triatlonil osalenud traditsioonilisel ühispildil.
ees, naistest läks seekord väga tulises
Ebavere Kange triatloni start anti
võistluses esikoht Maret Metsale Geidi
Äntu paisjärvelt, kus mehed ujusid
Kruusmanni ja Merike Järvamägi ees.
350 meetrit ning naised ja noored 175
Võistluste korraldajad Jaanus Valk,
meetrit. Seejärel on kõigil jalgrattasõit
Urmo Väizanen ja Andri Part olid välja
Ebevere spordikeskusesse (14 km), milvõlunud mõnusalt sooja ilma ning nenlele järgnes jooks Ebavere matkarada-

Aimar Türbsal on üks neist, kes on
osalenud kõigil seni peetud kuueteistkümnel Ebavere Kange triatlonil, olles esimesel kümnel aastal ka
üks võistluse peakorraldajaid.
Foto: 2 x Riho Lüüs
de meeskond töötas laitmatult.
Mõnusaid emotsioone jagati õhtusel afterpartyl nii osavõtjate kui pealtvaatajate poolt kuhjaga.

Valla meistrivõistlused jalgpallis
Sel aastal said jalgpallisõbrad kokku
20. augustil, et selgitada Väike-Maarja

konna mängijatest selgus ka turniiri resultatiivseim söötja, kelleks oli Madis

Turniiri parim väravakütt Ramol
Sillamaa. Foto: 2 x Keiri Tammemägi

Tair Stalberg ja Kalle Kriit näitasid
Pandivere Rattarallil head sõitu
Filter Maanteekarikasarja 6. etapi, Pandivere 26. Rattaralli võitis Cofidise proff
Gert Jõeäär, kes läbis 99 km pikkuse distantsi ajaga 2:20.07. See teeb keskmiseks kiiruseks 42,393 km/h. Konkurentidelt eest ära sõitnud Jõeäär edestas
Vahur Valvast (Rein Taaramäe Rattaklubi), Kristjan Laanemaad, Viljar Kuljust
(Rein Taaramäe Rattaklubi) ja soomlast
Marco-Tapio Niemit (GIF-Chebici) 12
sekundiga.
Tair Stalberg võistles end tubli
sõiduga üldarvestuses 10. kohale,
Kalle Kriit 13. kohale. Oma vanuse-
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Valla jalgpallivõistluste esikolmik.
Sillamaa ning parim väravakütt, kelleks
valla jalgpalli paremiku seast välja valla
oli ülekaalukalt kuue löödud väravaga
meister. Võistluste ajaks tellitud kuum
12-aastane Ramol Sillamaa.
päike oli kohale jõudnud ning jalgpalKorraldajad tänavad võistlustele
lurid ja pealtvaatajad said jalgpallilaoma õla alla pannud sponsoreid Terrohinguid täiel rinnal nautida.
rismi talu ja Andri Parti.
Kokku oli sel korral tulnud seitse
Võistkonnad:
võistkonda ning turniir peeti kahes
1) HC Väike-Maarja (Frank Liblikalagrupis. Finaali jõudsid võistkonnad
mann, Mait Liblikmann, Tauri Kivipõld,
Simuna ja HC Väike-Maarja. FinaalMairo Kivipõld, Kevin Hurt, Aimar
mängus normaalajal võitjat ei selguTürbsal, Taavi Eesalu, Urmas Kangur);
nud, kuid tulisest penaltiseeriast väljus
2) Simuna (Holger Toots, Virmo
võitjana HC Väike-Maarja.
Tammemägi, Peeter Ott, Kevin Sinijärv,
Võitjate võistkonnast selgus ka turRene Põldmaa, Kert Arviste);
niiri parim mängija, kelleks oli Mairo
3) Ükskord me võidame niikuinii
Kivipõld. Turniiri kolmas koht kuulus
(Eerik Sillamaa, Erkki Sillamaa, Rauno
võistkonnale Ükskord me võidame niiSillamaa, Madis Sillamaa, Marko Piho,
kuinii. Kolmanda koha saanud võist-

Viljar Sillamaa, Ramol Sillamaa);
4) 99 problems (Sander Klaan,
Hans Keskkülla, Taimo Tiimus, Rasmus
Rikken, Raigo Metsaru, Rainis Kööp);
5) FC Triigi (Andres Eesmaa, FreetGevin Maasik, Geijo Savolainen, Toomas Saage, Radzo Seidov, Steven
Randmaa, Märten Metsallik, Thomas
Tammus);
6) Terrorismi talu (Märt Jõesaar,
Kaupo Sikk, Enriko Januškevitšus; Peeter Ilves; Teet Dimitriev; Anatoli Larionov, Mark Liivalaid, Tanel Laumets);
7) Sinine vilkur (Robin Põdra, Voldemar Pops, Karel King, Oliver Tein,
Marten Rikberg, Markus Remiküll, Kardo-Eino Klement; Romet Kask).
Kätlin Pohlak

Valla meistrivõistlused
RANNAVÕRKPALL
Triigis 14. augustil, osales viis meeskonda ja üks naiskond.
Tulemused:
Mehed
1. koht – Rainer Teidla, Andri Part
2. koht – Tarmo Rebane, Sten Anslan
3. koht – Aivar Püvi, Rivo Täheste
4. koht – Marek Rebane, Kulno De
Bakker
5. koht – Olaf Rebane, Mihkel Niinemets
Naised
1. koht – Kertu Rebane, Juta Vilgem
Tarmo Rebane
võistluse korraldaja

Rannavolle parimad. Foto: Kertu Rebane

14

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

August 2016.a.

Väike-Maarja vald 25. aastapäeva künnisel
Omavalitsusliku elukorralduse kujunemisest ja arengust
Aastad 1998 ja 1999 - noppeid ja meenutusi

Väike-Maarja Avalik Internetipunkt
on aastane!
Reet Kõiv, infotöötaja, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 12 (66), detsember
1998:
15. detsembril 1997 avati Avatud
Eesti Fondi toetusel ning Väike-Maarja
vallavalitsuse, õppekeskuse ja põllumeeste seltsi hoole ja abiga internetipunkt. AIP-i kasutajate arv on suur,
harva juhtub olema vaba arvuti. 15%-le
on kasvanud töötavate külastajate osa,
lisaks 200-le lähenev kursuste läbinute

arv. AIP on korraldanud lahtiste uste
päevi Pandivere päeval, vallavolikogule, pannud välja auhindu TIP-TÄPi lauluvõistlusel ja laste spordivõistlusel.
Jõuluks saab 35 erivajadusega õpilast
arvuti ja interneti kasutamise algõppe,
see programm jätkub ka uuel aastal.
Aastapäeva puhul kuuluvad meie
tänusõnad Urmas Reinartile, kelle töö,
loomingu ja hooleta oleks AIP olemata.

Eduard Leppik - 75
Juta Haasma, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 9 (75), oktoober 1999:
9. oktoobri keskpäeval koguneti Väike-Maarja rahvamajja tähistama Eduard Leppiku 75. sünnipäeva.
Eduard Leppik on isiksus, kelle tagasihoidlik esinemisviis rõhutab sisemist
rikkust ja väärikust. Auväärne õpetaja,
sportlane ja matkaja, suurepärase juKostümeeritud võistlejad Lili ja Alar Guitor pakkusid esimestel
Eesti esivõistlustel naisekandmises publikule toredaid elamusi. Foto: Avo Seidelberg

tustamisoskuse ja huumorimeelega
silmapaistev teaduse- ja kirjamees – nii
iseloomustasid juubilari tervitajad-õnnitlejad. Palju lilli. Kingitused.
Päeva väärikasse pidulikkusesse tõi
erilise soojuse Eduard Leppiku suure
pere ühe liikme Vello Jürna tervitus-õnnesoov. Vanas seltsimajas kõlasid tema
laulud hingestatult ja kaasaviivalt.

Vallaarst teatab …
Ene Kinks, vallaarst, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 5 (71), mai 1999:
19.-23 aprillini oli südamenädal.
Selle nädala raames külastas oma perearsti 126 inimest, neist 94 naist ja 32
meest. 70-aastaseid ja vanemaid oli külastajate seas 35, 60-70-aasta vanuseid
41, kuni 60-aastaseid 50.
63 inimesel (50%) täheldati ülemäärast kehakaalu; 71 inimesel (56%) oli

kõrgenenud vererõhk, 10 inimesel (6%)
oli kõrgenenud veresuhkur; 29 inimesel
(23%) oli kõrgenenud vere kolesterooli
sisaldus; 52 inimesel (41%) olid probleemid südamega.
Andmed näitavad, et tasub arsti külastada ka siis, kui end veel väga haigena ei tunnegi. Suvi on selleks sobiv aeg,
arstidel siis haigetega vähem tegemist.

Väike-Maarja pasunakoor käis
Soomes kontsertreisil

Vallavolikogu esimees Jaak Läänemets avamas 1998. aastal Jakob Liivi pargis XI Pandivere päevi. Foto: Ekke Võhandu

Tuudur Vettik –
100

Kuidas esimesed naisekandmise
esivõistlused teoks said?

Väike-Maarja Valla Infoleht nr 1 (55),
jaanuar 1998:
10. jaanuaril tähistasime Unikülas sündinud ja siit oma muusikuteed
alustanud tunnustatud helilooja ning
paljude laulukooride asutaja ja dirigendi Tuudur Vettiku 100. sünniaastapäeva.
Väike-Maarja rahvamajas kajas
meeldiv koorilaul Väike-Maarja ja Rakke ühendatud segakoori Helin ja Tartu
segakoori Vanemuine esituses. VäikeMaarja muuseumi juhataja Ellu Moisa ja Tartu koorijuht Valli Ilvik esitasid
põhjaliku ülevaate Tuudur Vettiku elukäigu kohta.
Mälestuskivi juures tema sünnikohas rääkis Lääne-Viru maakonna kultuuritalituse juht Valdur Liiv Tuudur
Vettiku isiksusest ning tema suurest
panusest Eesti koorimuusikasse, Erich
Meerja luuletuse „Tuudur Vettikule
mõeldes“ kandis ette kultuurinõunik
Ilve Tobreluts, segakoorid laulsid üheskoos Tuudur Vettiku „Nokturni“.

Sven Kesler, vallavanem, Väike-Maarja
Valla Infoleht nr 7 (61), juuni 1998:
Tänaseks on esimesed Eesti esivõistlused naisekandmises saanud ajalooks. Nende võistluste korraldamine
ei olnud lihtne, sest üritus toimus esmakordselt ja kuigi meil, kes me eelmisel aastal Sonkajärvil MM-il osalesime,
oli ettekujutus nendest võistlustest
olemas, tuli mitmed ja mitmed korrad
nõu pidada ja otsustada, kuidas seda
kõike meie oludes teha.
Otsustasime raja viia Müüriku krossirajale, kus pealtvaatajatele olid ümbritsevate vallide ja kallastega loodud
head tingimused võistluste jälgimiseks. Kõrval asuv pooleliolev kardirada
on igati sobiv parkla taoliste suurürituste korraldamiseks. Lisaks traditsioonilisele krossile näitas ka toimunud
naisekandmisvõistlus, et Müürikul asuv
krossirada ja pooleliolev kardirada on
meie valla jaoks olulised väärtused,
mida võiks veelgi paremini ära kasutada.

Vaatamata sajusele ilmale võib väita,
et võistlus õnnestus ja võitis nii võistlejate kui pealtvaatajate poolehoiu.
Pealtvaatajate rohkus ületas kõige julgemadki ootused, samuti ka võistluste tase, kus purustati mitteametlikult
MM-rekord. Suures osas võlgneme siin
tänu heale kostööle TV3-ga, kus vaadatavatel saateaegadel näidatud reklaam
inimesi üle Eesti kokku tõi.
Kindlasti aitas edule kaasa ka eelnevate Pandivere päevade korraldamise kogemus. Pandivere päevad on
kujunenud juba aastaid suurürituseks,
mille korraldamine nõuab tõsist ettevalmistust. Samuti ei ole vähem tähtis
hea koostöö ettevõtjatega vallast ja
kaugemalt. Aktiivselt aitasid võistlust
ette valmistada valla tehnikaosakond,
Väike-Maarja rahvamaja, õppekeskus ja
päästekool, võistlust kommenteerisid
Lembitu Kuuse ja Samuel Golomb.

Peeter Albi, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 5 (71), mai 1999:
Sonkajärvi piirkondlik ajaleht „Miilu“ (21.04.1999): Pasunad kõlavad ja
laul kaigub pühapäeval, 25. aprillil
Sonkajärvi põhikoolis, kus rahvaülikool
pühitseb oma traditsioonilist kevadpüha. Tänavune kevadpüha on aga eelnevatest erinev, sest Soome rahvaülikooli
liikumisel täitub 100 aastat. Tamperes
1899. aastal tehtud otsusest algas rahvaliikumine, mis 60 aastat hiljem jõudis Sonkajärvilegi.
Oma sähvatuse peole annab Sonkajärvi sõprusvald Väike-Maarja. Tänavu
täitub 10 aastat sellest kui Sonkajärvi ja

Väike-Maarja vastastikune külaskäimine alguse sai. Olulise osa rahvaülikooli
peoprogrammist moodustabki VäikeMaarja 25-liikmelise pasunakoori kontsert. See üle saja-aastase ajalooga orkester esitab nii traditsioonilist kui ka
kaasaegset ajaviite-puhkpillimuusikat.
Orkestrit juhatab Väike-Maarja muusikakooli direktor Vallo Taar. Sonkajärvi
pidustusi austab oma kohalolekuga
ka Väike-Maarja valla haridus-kultuuri
delegatsioon vallavanem Sven Kesleri
juhtimisel.
Peale Sonkajärvi esines orkester
veel kontsertidega Pielavesil ja Iisalmis
ning Hausjärvi vallas.

Teavet maa erastajatele
Diana Seepter, maakorraldusosakonna juhataja, Väike-Maarja Valla Infoleht
nr 2 (68), veebruar 1999:
Piirimärkidest
Hajaasustusega alal võib olla piirimärgiks:
• raudkivi kaaluga vähemalt 80 kg,
millesse on raiutud 5 mm sügavune
auk läbimõõduga 12 mm ja piiri suunad pikkusega 100 mm;
• 20-40 mm läbimõõduga ja vähemalt 800 mm pikkune metalltoru, mis
peab olema varustatud ankruga;
• vähemalt 1300 mm pikkune puitvõi betoonpost, mis peab olema varustatud väljatõmbamist takistava tõkkega.
Hajaasustusega aladel ümbritsetakse maastikule asetatud piirimärgid
kahemeetrise läbimõõduga kupitsaga.
Tiheasustusega aladel võib piirimärgina kasutada ankruga raudtoru või
asfaldinaelu või spetsiaalseid seina-

märke. Kui piirimärgi asukoht ühtib kapitaalse ehitise betoonist või kivist nurga või tsentriga, loetakse piiripunktiks
vastav nurk või tsenter ning piirimärki
ei asetata.
Piirimärk tuleb asetada selliselt, et
piiri kulgemine looduses oleks maaomanikule ja piirinaabritele üheselt
selge. Kui piirimärk kahjustab maa kasutamist, võib selle asetada maa alla.
Piirimärgi võib maaomaniku taotlusel
jätta paigaldamata, kui see ka maa alla
paigaldatuna segab haritava maa või
loodusliku rohumaa kasutamist. Sel
juhul määrab maamõõtja piiripunktile
ristkoorinaadid ning piiripunkti asukohta kirjeldatakse piiriprotokollis.
Piirimärgid tuleb paigaldada kohe
mõõdistamise käigus. Piirimärkide
alalhoiu eest vastutab maaomanik.
Hävinenud piirimärgid on maaomanik
kohustatud taastama oma kulul.
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Mõne lausega
1998. aasta
Väike-Maarja gümnaasium tähistas
kooli 125. aastapäeva, ilmus Eduard
Leppiku raamat “275 aastat üldhariduskooli Väike-Maarjas”. 125 aastat täitus koorilaulu traditsioonide algusest
Väike-Maarja mail. Möödus 60 aastat
Kiltsi rahvamaja ehitamisest. Kümnendat korda korraldati laste lauluvõistlust
Popp-Tipp-Täpp.

Pandivere päeva raames toimus
Pudivere mõisa õuel külaliikumise teemaline konverents. Väike-Maarja muuseum sai omale Vao tornlinnuse näol
filiaali, kus avati Vao mõisa ja küla tutvustav ekspositsioon.
PHARE-programmi raames koostati
Väike-Maarja turismi, puhke- ja spordipiirkonna arendamise projekt, valla
turismialane arengukava, projekteeriti

Teade
Guido Lõo, Lääne-Virumaa Elekter,
Väike-Maarja Valla Infoleht nr 9 (75),
oktoober, 1999:
Alates novembrikuust alustab Eesti Energia AS ettevõte Lääne-Virumaa
Elekter suuremahulisi elektriliinide rekonstrueerimistöid Väike-Maarja alevikus.

Tööde käigus vahetatakse välja
üle 100 puitmasti, õhuliini paljasjuhe
asendatakse Soome päritolu õhukaabliga AMKA. J. Liivi tänava algusesse
ehitatakse uus komplektalajaam HEKA.
Tööde maksumuseks hinnatakse 4 miljonit krooni ja ehitusajaks planeeritakse 2 kuud.

Liblikmann, aseesimeheks Mall Lepiksoo.
17.11.1999. a
Vallavanemaks valiti Sven Kesler.
Moodustati volikogu komisjonid,
valiti komisjonide esimehed ja kinnitati komisjonide koosseisud järgmiselt: revisjonikomisjon – esimees Aare
Prants, aseesimees Jüri Poolak, liige
Jaanus Kull; majanduskomisjon – esimees Mati Rüütel, aseesimees Elmu
Evestus, liikmed Valter Pugonen, Jüri
Vilgota, Anne Urm; sotsiaalkomisjon
– esimees Mall Võhandu, aseesimees
Pilvi Suviste, liikmed Mall Lepiksoo,
Marika Karron, Aino Midt, Koidu Bork,
Mulje Kaare; haridus- ja kultuurikomisjon – esimees Li-Ann Lehtmets, aseesimees Tauno Teder, liikmed Raimo Maasik, Vallo Taar, Anne Urm; maakomisjon
– esimees Endel Mäesepp, aseesimees
Jaak Läänemets, liige Raimo Beilmann.
24.11.1999. a
Kinnitati vallavalitsus järgmises
koosseisus: vallavanem Sven Kesler,
vallavanema asendaja Kaarel Moisa,
Helve Pugonen, Raili Sirgmets, Jüri Vilimaa, Lembitu Pihlak, Tiit Reistein.
Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks kinnitati Larissa Käbin,
Viire Kaevu ja Reet Luha.

Sündmusi
1998. aastal
24. veebruaril tähistati Eesti Vabariigi 80. aastapäeva. Pärast mälestushetki Väike-Maarja Vabadussamba
juures ja kontsert-jumalateenistust
kirikus koguneti aktusele Väike-Maarja
rahvamajja. Vallavolikogu esimees Jaak
Läänemets ja vallavanem Sven Kesler
andsid vabadusvõitlejaile üle Vabadussõja mälestusmedalid ning austasid vabariigi aastapäevaga samal kuupäeval sündinud vallakodanikke ning
kodutütreid ja naiskaitseliitlasi 1930.
ndaist aastaist.
22. aprillil teist aastat teatejooksuna toimunud Lurichi kevadjooksul osales 31 võistkonda, nende seas 5 täiskasvanute võistkonda.
23. juunil. Väike-Maarja Vabadussamba juures tähistati Võidupüha. Päevakohase kõne pidas volikogu esimees
Jaak Läänemets. Esinesid Väike-Maarja
pasunakoor ja lasteaia laululapsed.
Samal ajal oli Müürikul algamas Väike-Maarja suve suurüritus – esimesed
Eesti esivõistlused naisekandmises.
Võistlejaid ja meeleolukaid esinejaid
oli palju, abilisi, korraldajaid ja toetajaid samuti. Kogu võistluste aja sadas
lausvihma, kuid sellele vaatamata oli

1999. aasta
Väike-Maarja päästekool muudeti iseseisvaks õppeasutuseks. VäikeMaarja lasteaed tähistas oma maja 15.
sünnipäeva. Alguse sai rammumehevõistlus Georgi Kange. Korvpalli kõrval
hakati põhjalikumalt tegelema ka suusatamise ja kreeka-rooma maadlusega.
Kiltsis ja Vaos peeti Väike-Maarja kihelkonna mõisate päevi.
1999. aasta oli valimiste aasta, vallavolikogu esimeheks sai Olev Liblik-

mann, aseesimeheks Mall Lepiksoo,
vallavanemana jätkas Sven Kesler.
Tööd alustas Vao päevakeskus. Moodustati Väike-Maarja valla rahvaspordiklubi. Trükist ilmus Eduard Leppiku
raamat “Kultuurilooline Väike-Maarja”.
Sellesse aastasse jäi ka kurvemaid
sündmusi. Meie seast lahkusid kaks
valla aukodanikku – Boris Gavronski
(veebruaris) ja Arno Kasemaa (märtsis).

Suhetest sõprusvaldadega

Vallavolikogus
16.09.1998. a
Kinnitati Phare-projekti „Turismi
infrastruktuur – Väike-Maarja turismi-,
puhke- ja spordipiirkonna arendamine“
6-liikmeline juhatus: Olev Liblikmann,
Kaarel Moisa, Ilve Tobreluts, Mare Nirgi, Jüri Viimaa, Avo Part.
21.04.1999. a
Arutati haldusterritoriaalse korralduse muutmist. Läbirääkimised võimalike ühinejate vahel on Lääne-Viru
maakonnas hoogustunud, omavalitsusreformi toetab aktiivselt ka riik.
Otsustati teha ettepanek Avanduse,
Rakke ja Laekvere vallavolikogudele
uue omavalitsusüksuse moodustamiseks Avanduse, Rakke, Laekvere ja Väike-Maarja valla baasil.
17. oktoobril 1999. a toimusid
kohalike omavalitsuste volikogude valimised. 17-liikmelisse Väike-Maarja
vallavolikokku osutusid valituks: Mall
Lepiksoo, Peeter Albi, Olev Liblikmann,
Elmu Evestus, Raimo Beilmann, Jüri
Poolak, Jaak Läänemets, Marika Karron, Mall Võhandu, Endel Mäesepp,
Aare Prants, Jaanus Kull, Mati Rüütel,
Valter Pugonen, Li-Ann Lehtmets, Pilvi
Suviste, Tauno Teder.
22.10.1999. a
Vallavolikogu esimeheks valiti Olev

jalgratta- ja kõnniteed ning suusa- ja
jalgratta-matkarajad Ebavere mäele,
korraldati seminar turismi ja ettevõtluse arendamisest Väike-Maarjas.
Väike-Maarja gümnaasium sai uue
juhi – Marje Eelmaa. Väike-Maarjasse
tulid USA rahukorpuslased Anne Turner ja Tanya Kadesh. Suuremad investeeringud tehti Väike-Maarja rahvamaja katuse remondiks ja gümnaasiumi
algklasside hoone soojamajanduse
korrastamiseks.

rahvast väga palju, hinnanguliselt lausa mitu tuhat. Lembitu Kuuse ja Samuel Golombi juhitud päev läks fantastiliselt korda ja andis väikemaarjalastele
väga hea nii suurejoonelise suurvõistluse korraldamise kogemuse.
1999. aastal
26. veebruaril peeti Väike-Maarja lastepäevakodus sünnipäevapidu.
Praegune maja sai 15-aastaseks.
7. mail toimus emadepäeva puhul
vallavalitsuses vastuvõtt meie valla
tublidele emadele. Tervitussõnu laulusid volikogu esimees Jaak Läänemets ja
abivallavanem Olev Liblikmann.
12.-13. novembril toimusid Väike-Maarja rahvamajas maakondlikud
puhkpillipäevad. 12. november oli
Rakvere, Kadrina, Tapa ja Väike-Maarja
puhkpilliõpilaste päralt. 13. november
tõi kokku maakonna puhkpilliorkestrid:
Rakvere, Tapa, Uhtna, Aseri – Viru-Nigula ja Väike-Maarja. Külalisena oli
osalemas Tallinn Brass.
18. detsembril toimus Väike-Maarja rahvamajas aastatuhande ball. Balli
peremees-perenaine olid Vallo ja Mare
Taar, üllatuskülalisteks Eda-Ines ja Ivo
Etti ning Mairo Pajula, samuti jõuluvana – maavanem Marko Pomerants.

Hausjärvi vald
1998. aasta aprillis käisid Sven
Kesler, Raili Sirgmets, Peeter Albi, Jaak
Läänemets ja Ülle Kippel Hausjärvil
ette valmistamas Phare rahvusvahelist
haridusalast koostööprojekti. Augustis
oli Peeter Albi Phare-projekti edendamise asjus Hausjärvil. Septembris
toimusid Tamperes Eesti-Soome sõprusvaldade ja -linnade päevad. Väike-Maarjast osalesid Peeter Albi, Mall
Võhandu, Kaarel Moisa, Imbi Lumiste
ja Urmas Reinart. Peeter Albi ja Mall
Võhandu suundusid koos Hausjärvi
vallavanema Hannu Mäkelaga Hausjärvile, kus peeti läbirääkimisi sealse
meeskoori ja Väike-Maarja segakoori vaheliste sidemete loomiseks ning
arutleti ühises PHARE projektis osalemise võimalusi.
1999. aasta aprillis viibis Hausjärvi
vallas kontsertreisil Väike-Maarja pasunakoor. Koos orkestriga oli Hausjärvil
ka valla delegatsioon: vallavanem Sven
Kesler, volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Li-Ann Lehtmets,
Phare arengukava projektijuht Peeter
Albi, haridusosakonna juhataja Raili
Sirgmets, kultuuriosakonna juhataja
Ilve Tobreluts ja USA rahukorpuslane
Anne Turner. Kohtumisel Hausjärvi vallajuhtidega oli juttu Hausjärvi meeskoori külaskäigust Väike-Maarjasse
Pandivere päeval ja kultuurikonverentsist Väike-Maarjas üldlaulu- ja tantsupeo aegu. Vanamuusikaansambli Con
Affetto juhendaja Jussi Ruutuneniga
arutati nende osalemist Pandivere päeval. Mais viibisid Pandivere päevadel
Hausjärvi meeskoor, keda võõrustas
segakoor Helin, ja vanamuusikaansambel Con Affetto, keda võõrustas VäikeMaarja pasunakoor, ning vallavanem
Hannu Mäkelä. Hausjärvi kollektiivide
kontserdid olid fantastilised, eriti Con
Affetto kontsert Vao tornis. Juulis viibisid Väike-Maarjas kultuurikonverentsil
ja koos meie isetegevuslastega üldlaulu- ja tantsusupeol Hausjärvi kultuurija haridusnõunik Markku Torttila ning
muusikaõpetaja ja orkestrijuht Jukka
Palonen, kes asendas laulupeorongkäigus Väike-Maarja pasunakooris tuubamängijat.
Sonkajärvi vald
1998. aasta maikuus olid Sven
Kesler ja Peter Albi Sonkajärvil vallavanem Simo Mäkineniga läbirääkimisi
pidamas. Juunis külastas Väike-Maarjat Sonkajärvi õpetajate delegatsioon.
Kultuurinõunik Eero Pitkänen tuli aga
väikemaarjalastele appi esimesi naisekandmisvõistlusi läbi viima. Juulis
käisid väikemaarjalased koos Eesti
parimate naisekandjatega Sonkajärvil.
Valla võistkond osales naisekandmise
võistkonnavõistlusel. Peeti ka VäikeMaarja (Marika Maripuu, Heli Vettik,
Jüri Vilimaa, Kaarel Moisa, Gennadi
Luha) ja Sonkajärvi sõpruskohtumine puššpallis. Peeter Albi ja Olev Liblikmanni osalusel peeti läbirääkimisi
Phare mikroprojekti käivitamise asjus.

Augustis käis ligi 20 Väike-Maarja õpetajat koos kirikuõpetaja Tauno Tederiga
Sonkajärvil. Septembris Tamperes toimunud Eesti-Soome valdade linnade
päevade järel suundusid Kaarel Moisa,
Urmas Reinart ja Imbi Lumiste koos
rahvaülikooli rektori Eero Sillanpääga
Sonkajärvile. Eero Sillanpää tutvustas
Urmas Reinartile Sonkajärvi valla ITlahendusi. Sealne arvutisüsteem on
suuresti tema enda üles ehitatud. Kaarel Moisa tutvus valla tehnikapoolega,
Imbi Lumiste aga raamatukogu töökorraldusega.
1999. aasta aprillis viibis VäikeMaarja pasunakoor koos vallavolikogu
ja –valitsuse esindusega kontsertreisil
Sonkajärvil. Suure pidulikkusega tähistati Soome rahvaülikooli 100. sünnipäeva ja austati Sonkajärvi – Väike-Maarja
suhete ühte algatajat Eero Sillanpääd
tema pensionile siirdumise puhul. Pasunakoori kontserdid olid sealse rahva
jaoks suureks elamuseks, sest sealkandis pasunakoore ei tegutse. Eero Sillanpää korraldas Soome rahvaülikooli
kaudu meie pasunakoori reisikulude
osalise katmise, see oli reisi teokssaamisel suureks abiks. Juulis viibis VäikeMaarjas Sonkajärvi delegatsioon: Eero
Sillanpää, volikogu kultuurikomisjoni
liige Hannele Jauhiainen ning rahvapilliansambli Sonkajärven Pelimannit
juht Jorma Balk. Osaleti koos Sirdali,
Tommerupi ja Hausjärvi esindajatega
Väike-Maarja rahvamajas toimunud
kultuurikonverentsil, kus ettekandjad
Reeli Freiental, Mare Taar, Ingrid Olde
ja Ilve Tobreluts andsid ülevaate Väike-Maarja kultuuriloolisest minevikust,
rahvamajade tänastest tegemistest
ning Eesti üldlaulu ja -tantsupidude
traditsioonist ja selle kestmisest.
Tommerupi kommuun
1998. aasta juunis käis vallavolikogu esimees Jaak Läänemets maakonna
talumeeste delegatsiooni koosseisus
Taanis ja külastas ka Tommerupi kommuuni. Augustis käisid Tommerupi
kommuunis Sven Kesler, Peeter Albi,
Mall Lepiksoo ja USA-rahukorpuslane
Anne Turner. Sõidu eesmärgiks oli Phare-ühisprojekti edendamine ning demokraatia-alase koolituse läbiviimine.
1999. aasta juulis viibis VäikeMaarjas kultuurikonverentsil ning Tallinnas üldlaulu ja –tantsupeo pidustustel Tommerupi haridus- ja kultuurijuht Lokky Jørgensen koos abikaasa
Patriciaga.
Sirdali kommuun
1998. aasta märtsis külastasid Sirdali kommuuni taluturismi arendamisest huvitatud Priit Sõnum, Raivo Valmsen, Madis Niinemets, Indrek Tomingas
ning Kaarel Moisa, kelle peaeesmärk
oli luua sidemeid uue tehnikaosakonna juhataja Steinar Nessiga. Aprillis
külastas Väike-Maarja gümnaasiumi
suur Sinnese kooi õpilaste, õpetajate
ja lastevanemate delegatsioon. Juulis
käis Sirdali kommuunis vallavanem

Sven Kesler. Augustis läks nädalaks
Sirdalisse gümnaasiumi kunstiõpetaja
Eda Erras. Kes andis seal tunde mitmes erinevas koolis erinevas vanuses
õpilastele. Tagasi tuli koos gümnaasiumi õpilaste-õpetajate grupiga, kes
viibis Sirdalis Sinnese kooli kutsel ja
finantseerimisel. Oktoobris olid VäikeMaarjas Sirdali vallavanem Svein Tore
Åtland, haridusnõunik Steinar Tjomlid
ja tehnikaosakonna juhataja Steinar
Ness. Tutvuti õppekeskuse ja tehnikaosakonna töökorraldusega ja valmistati
ette Norra välisministeeriumile esitatavat projekti.
1999. aasta juunis oli Väike-Maarjas Sirdali vallavanem Svein Tore Åtland koos lasteaedade juhatajatega
tutvumas meie lasteaedade tegevusega ning osaleti ka naisekandmisvõistlustel. Juulis viibis kaks Sirdali esindajat Väike-Maarjas kultuurikonverentsil
ning osalesid ka üldlaulu ja –tantsupeo
pidustustel Tallinnas. Oktoobris külastasid kolm Sirdali haridustöötajat
Triigi lasteaed-algkooli ning tutvusid
valla haridus- ja kultuuriasutustega.
Oktoobris olid Sirdali kommuunis vallavanem Sven Kesler ja haridusnõunik
Raili Sirgmets ning Väike-Maarja õppekeskuse esindajad Ivar Alt, Helge
Pajula, Gerli Võrno ja Eeva Kaupmees.
Eesmärgiks oli Norra välisministeeriumi toetuse kasutamise täpsustamine.
Norralt saadud vahenditega paigaldati
õppekeskusesse invalift, uued õppekeskuse ja gümnaasiumi välisuksed,
korrastati õppekeskuse tualettruumid,
samuti õppeklasse. Detsembris tuli
Avispea kirikule suure bussiga külla
Olaf Heggdal ning tõi kaasa gümnaasiumile 30 paari suuski ja Kiltsi koolile
30 koolilauda ning Väike-Maarja valda
külastas Uksendali kooli delegatsioon.
Tutvuti gümnaasiumi, Kiltsi kooli ja
Triigi lasteaed-algkooli tööga.
Heikendorfi vald
31.10-7.11.1999 Lääne-Viru maakonna ja Plöni kreisi vaheliste sõprussuhete 10. aastapäeva tähistamisel
Plönis käinud maakonna delegatsiooni koosseisus oli ka Väike-Maarja valla esindus: vallavanem Sven Kesler,
volikogu aseesimees Mall Lepiksoo,
gümnaasiumi direktor Marje Eelmaa,
kultuurinõunik Ilve Tobreluts ja Mihkel Mänd, kes oli ka Lääne-Viru – Plöni
sõprusühingu esimene esimees. Tutvuti Heikendorfi valla ja valla allasutustega ning kohtuti seltside ja ühenduste
esindajatega. Saadi paju mõtteainet
suhete arendamiseks. Vestlusel sealse
puhkpilliorkestri dirigendi Ingo Carstensiga tekkis mõte meie pasunakoori
osalemisest 2000. aastal Heikendorfis
toimuvatel suurejoonelistel puhkpilliorkestrite euro-muusikapäevadel.

1998.-1999. a valla infolehti ja muid ülestähendusi sirvis Ilve Tobreluts
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

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
EELK Simuna ja Juuda koguduse arvelduskonto annetuste tarvis on: Swedbank IBAN: EE852200001120184054.

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

August 2016.a.
MÜÜA 5-toaline korter
Triigi külas,
üldpind 81,2 m²
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!
Kontakt: tel 5606 0151
Järva-Jaanis Kuksemal AVATUD
TEHNOÜLEVAATUSPUNKT
Baltic Timber Energy OÜ

E-R 9-18, lõuna 13-14
Info Margus Vellama tel 510 7698

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

Soovin osta
rabarberiistikuid.
Rabarberid peavad olema
jämedavarrelised.
Olen valmis ise kohale tulema!

Hind kokkuleppel!
Võta ühendust
telefonil 521 1278
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.

September
95 Selma Kalapüüdja – 4. septembril
95 Leida Raimla – 21. septembril
94 Ruti Laur – 22. septembril
92 Ermina Dikovitš – 15. septembril
88 Veera Kaldjärv – 13. septembril
88 Gerta Vesk – 22. septembril
87 Elfride Leiten – 9. septembril
87 Viktor Münter – 22. septembril
87 Erich Hunt – 28. septembril
87 Laine Konts – 30. septembril
86 Salme Beilmann – 4. septembril
86 Laine Õmmik – 30. septembril

85 Ina Naudi – 2. septembril
85 Linda Kaunis – 3. septembril
85 Linda Kirsipuu – 15. septembril
83 Ellenoore Vall – 8. septembril
83 Aadu Korjas – 14. septembril
81 Emmi Alber – 25. septembril
80 Laine Ambo – 16. septembril
75 Vaike Pärn – 14. septembril
75 Evi Nikker – 21. septembril
70 Voldemar Eikkinen – 15. septembril
70 Ivar-Eerik Komp – 22. septembril
70 Evi Selter – 24. septembril

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 …
Mikk Kundla – 7. mail
Elli Kruusamägi – 16. mail
Hele-Riin Maasikas – 20. mail
Kristjan Eesalu – 23. mail
Hendrik Liivak – 6. juunil
Johannes Saat – 8. juunil
Aron Lainevee – 16. juunil
Sofia Nurkma – 28. juunil
Airiin Vissak – 20. juulil
Adeline Sikk – 25. juulil
Eric Leist – 4. augustil

Mälestame

Neljalapseline pere Laekveres otsib koduabilist.
Peamised tööülesanded on kodumajapidamise korrastamine ning transpordi korraldamine lasteaeda, kooli ja huviringidesse.
Tööaeg on paindlik ajavahemikus 8.00-18.00. Töösuhe võiks alata augustis.
Kandidaadilt eeldame kohusetundlikkust ja usaldusväärsust ning B-kategooria juhilubade olemasolu.
CV palun saata meiliaadressile lili@neti.ee ja lisainfot saab telefoninumbrilt
516 4746.

3. korrus, pakettaknad, laminaatparkett, el.boiler, sahver,
garderoob. 8000.Tel 5841 7373

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

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Tööpakkumine koduabilisele

Müüa Triigi külas
2-toaline
korter 55,3 m².

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Relicos OÜ soovib

rentida
äripinda
Väike-Maarjas

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …

Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest: www.lipuvabrik.ee

20m² – 40m²
vajalik vesi, kanalistasioon
Kontakt: tel 5361 8322

OÜ Estest PR

ostab

metsa- ja põllumaad.
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.

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudust leinates sääl.
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Aleksandr Sindonen
Yaovi Amegavi
Valdek Esinurm
Alar Kobrusepa
Mati Markelov
Aivar Erapart
Evald Meidla
Vally Tätte
Ilme Vaht
Tõnu Silla
Ellen Koppas
Nikolai Širjakov
Alma Tammus
Illar Jaiu
Raivo Müürsepp
Helve Pugonen

08.05.1955 – 11.06.2016
18.01.1990 – 19.06.2016
05.12.1927 – 21.06.2016
20.06.1995 – 03.07.2016
04.09.1955 – 18.07.2016
18.05.1957 – 25.07.2016
06.11.1951 – 25.07.2016
12.04.1928 – 27.07.2016
21.06.1927 – 30.07.2016
08.03.1963 – 30.07.2016
06.10.1933 – 03.08.2016
01.01.1954 – 12.08.2016
14.03.1922 – 12.08.2016
10.06.1967 – 13.08.2016
04.05.1950 – 14.08.2016
01.11.1951 – 23.08.2016

Avaldame kaastunnet Kajari
Liiv`le vend

Väike-Maarja Hooldekodu

ALAR KOBRUSEPA

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

kaotuse puhul.
Töökaaslased Hyrles OÜ-st

(Ravi 1, I korrus)

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 12. septembril kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Simuna osavalla ruumides

saab tellitud tooted kätte 12. septembril kell 13.00
Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

