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Tähistati valla 25. aastapäeva

„Isaga on kergem“ laulsid isa-poeg Ermo ja Rasmus Lood
valla aastapäevapeol, klaveril Sirje Sõnum.

juba 25 – Heli Vettik, Virve Vaarik, Ilve
Tobreluts ja 20 – Urmas Reinart.
Tunnustati tänavust maakonna sädeinimest Anneli Mikiveri ja sädeinimese nimetuse nominenti Jane Kooli,
maakonna aasta noorsootöötaja nimetuse nominenti Helina Lükki ja Eesti
aasta parimaks sumotreeneriks tunnistatud Lembit Kalterit.
Avaldati tänu valla 25. aastapäeva
eel toimunud omaloomingu konkursist
osavõtnutele. Vaadati konkursile esitatud fotosid, animafilmi ja videoklippi
ning Terje Hiietamm kandis peokülalistele ette oma luuletuse „Legend Simunast“.
Tänukirja ja kinkekaardiga tunnustati valla Kauni Kodu konkursi paremaid. Tänavu tunnistati kauneimaiks:
Riina ja Vadim Raitšuki koduaed Ärina
külas, Marje ja Eldur Eelmaa koduaed
Pandivere külas, Key ja Teet Paju koduaed Väike-Maarja alevikus, Birgit Kopti
ja Peeter Ilvese koduaed Väike-Maarja
alevikus, Maris Kõrgmäe ja Hans Kruusamägi koduaed Äntu külas ning Tiiu
Kaselo ja Ain Vilderseni koduaed Pikevere külas.
Tantsuselts Tarapita tantsijad rõõmustasid Egne Liivalaidi juhendamisel pidulisi meeleolukate tantsudega.
Tantsuõhtu sisustas ansambel True D.
Tervitama olid tulnud maavanem

Ermo ja Rasums Lood (klaveril Sirje
12. detsembril 1991. aastal omistaSõnum) ning Lembit Kopso (laul ja
ti Väike-Maarja vallale omavalitsuslik
staatus.
9. detsembri õhtul kogunes
rohkesti rahvast Väike-Maarja
seltsimajja, tähistama valla veerandsajandat aastapäeva.
Ühiselt heideti pilk valla ajaloole – kõigile 25 aastale. Vallavanem Indrek Kesküla ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial olid ajaloost välja
noppinud huvitavamaid ja olulisemaid vallaeluga seotud fakte
ning üht-teist ka neil aastatel
Eestis laiemalt toimunu kohta.
Ajarongiga sõideti üheskoos läbi
vallaelu 25 aasta, vedurivile andis märku iga järgmise aastajaamani jõudmisest ja seal peatumisest. Olulist ja meenutamist
väärivat jätkus igasse aastasse.
Vanematele inimestele tuli nii
mõnigi seik kindlasti tuttavana
Indrek Kesküla ütles peoõhtul valla aukodanikule, pühendunud admiral A. J. von
ette, nooremad ja külalised aga
Krusensterni
mälestuse jäädvustajale Lembit Keerusele, et mõisakoolide ühenduses
said küllap mitme teadmise võrmäletatakse teda praeguseni admiral Lembituna.
ra rikkamaks ja paikkonnaga tutMarko Torm, Päästekooli direktor Vatavamaks.
saksofon) ja Raivo Narits (klaver).
dim Ivanov, Riigikogu liikmed Siret
Ajarongi peatuste vahele pakkusid
Tänati vallatöötajaid, kellel vallavaKotka ja Martin Repinski, PAIK-i juhalaulu ja muusikalisi vahepalu isa-poeg
litsuses töötamise aastaid kogunenud
taja Aivar Niinemägi ning häid soove
ja sünnipäevakinke tõid vallajuhid naabervaldadest Rakkest, Laekverest, Vinnist, Järva-Jaanist ja Koerust.
Peokülaliste seas olid ka sõprusvaldade esindajad: Sonkajärvi vallavanem
Simo Mäkinen, Hausjärvi vallavanem
Pekka Määtänen, vallavalitsuse asejuhataja Pekka Lokinperä ja ettevõtja
Timo Kulonen. Mõlemate valdade esindajad rõõmustasid pikka aega kestnud
sõprussuhete üle ja soovisid piirkondadevahelisele koostööle jätku.
Oli meeldivaid taaskohtumisi, jällenägemisi ja ühiseid meenutusi.
Aitäh kõigile osalistele toreda valla
juubelipeo eest!
Tantsselts Tarapita esinemas aastapäevapeol. Foto: 3 x Ilve Tobreluts

Ilve Tobreluts

Kord aastas jõulukella kauges kajas
saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtu küünlasäras
taas heledam näib tulevik.
Jääb ajalugu uue põlve lätteks,
kuid uue aasta teod
on olevate kätes…

Ilusat jõuluaega!
Õnne, jõudu
ja tegusat uut aastat!
Vallavolikogu ja vallavalitsus

Omaloomingu kogumise tulemustest
Aprillis kutsusime vallaelanikke kaasa lööma ettevõtmises, mille eesmärgiks on
kajastada ja jäädvustada nii
kahtkümmend viit aastat
valla elus. Kuulutasime välja kaks valdkonda – luulekeeles koduvallast ja fotod
koduvallast.
Tähtajaks laekus töid
kuuelt autorilt ja kahelt autorite kollektiivilt.
Suur tänu Vabaaja Seltsile Toredad Teod, Anu Looritsale ja Liivika Harjole, kes
õhutasid noori fotode ja videoklippide tegemisele. Vabaaja seltsile on auhinnaks
osalemine töötoas Rakvere
Reaalgümnaasiumi
meediaklassis.
Hanna Mälton, Maris Nõmmiste,
Martin Anton ja Kelli Loorits koostasid animalõigu isetehtud joonistustega
valla sünnipäevaks.
Karel Nõmmiste, Kustav Kundla,
Joonas Palmisto ja Rasmus Kaasik
filmisid valla sünnipäeva teemal vahva
klipi „Kas peole tulete?“
Maret Alber saatis neli hästi lahendatud kompositsiooniga loodusfotot.
Neis leidus salapära, sügise ilu, kontraste …
Kalev Viiksaare fotod motovõistlustest: ühel väga dünaamiline võistlusmoment, teisel ilus tabamus õhus
olevast tsiklist.
Katri-Miili Järvesaar esitas hea tehnilise teostusega foto – poiss sügiseste
värviliste lehtedega vaatab kaugusesse.
Teisel fotol kirikutorn, puud, pilvede
vahelt paistmas sinine taevas, päev on

Foto: Kristella Luht
helge.
Kristella Luht (vaata fotot). Kas tekib küsimus: „Miks tüdruk teel istub?“
Hea lavastatud foto, millest õhkub salapära.
Olavi Lossi fotokogus on jäädvustatud ehedad hetked valla algusaastatest
ja ka hilisematest sündmustest.
Artikli koostamisel kasutasin Ain
Aasa hinnanguid videoklippidele ja fotodele.
Luuletuse „Legend Simunast“ esitas
Terje Hiietamm. Üheksa salmi heas
rütmis ja riimis annavad selgituse:
„Nüüd peame üha tõdema, et tähtis
koht on Simuna“.
Suur tänu kõigile autoritele! Inspireerivaid hetki kogukonna elu väärtustamisel järgnevatel aastatel.
Aare Treial
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Vallavanema jõulukuu
Lõppev aasta on mereaasta. Meie valla
vapil on pisike tilk vett ja me moodustame ühe väikse piisa Eestist. Kui seda
piiska Eesti pindala osakaaluna väljendada, siis moodustame täpselt 1% kogu
Eestist. Elanike suhe rahvastikuregistri
andmetel on meil omavalitsusel veelgi
väiksem tilk ehk ainult 0,35%. Isegi koos
naabritega ehk Rakke valla elanikega moodustaksime Eesti rahvastikust
0,46%. Samas on Väike-Maarja vald
Eestis suhteliselt suur omavalitsus, olles elanike arvult Eesti omavalitsustest
esimese veerandi seas ning ¾ tänastest
omavalitsustest on meist väiksemad.
Kui suurtes omavalitsuses süüdatakse
advendiküünlad järgmisel aastal ehk
mis saab haldusreformist? Üks oluline
verstapost saabub juba enne jõule. 20.
detsembril teeb Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsuse haldusreformi seaduse sätete põhiseadusele vastavuse osas. Riigikohtusse pöördunud 26 kohalikku omavalitsust on vaidlustanud haldusreformi
seaduse sundühendamist puudutavate
sätete kooskõla kohaliku omavalitsuse
enesekorraldusõiguse,
omavalitsusüksuste võrdse kohtlemise nõudega,
samuti demokraatia ning õigusselguse
põhimõtetega. Küllalt teistsugune olukord on Saaremaal. Saarlased oskasid
haldusreformi valguses leida ülesse vajaliku koosmeele. Detsembri esimesel
päeval kirjutasid Kuressaare raekojas
Saare maakonna 11 valla vanemad ja
volikogu esimehed uue Saaremaa valla
ühinemislepingule oma allkirjad ning
alates 2018.aastast soovitakse vabatahtlikult nö ühise katuse all omavalitsuse ülesannete korraldamisega hoopis uue tasemel alustada. Vabatahtlikul
ühinemisel on mitmeid eeliseid sunniviisilise ees. Esiteks saab ühinemiseks
sobivad partnerid ja piirkonna ise määrata, teiseks saab kokku leppida, milliseid seniseid traditsioone jätkatakse
või milliseid erisusi arvestatakse ehk

ühinemislepingus määratakse edasine
tegevuskava, kolmandaks kaasneb märkimisväärne abi keskvalitsuselt vajalikeks investeeringuteks ning neljandaks
on suuremad pikaaegsetele ametnikele
mõeldud hüvitised. Sundliitmise korral
määrab ühinejad keskvalitsus, senised
põhimõtted jäävad uue volikogu otsustada ning ka aastaid kohaliku omavalitsuse teenistusse panustanud töötajad
võivad jääda sundliitmise korral mõistlike tagatisteta.
Meie uus teotahteline keskvalitsus,
kes lubab teha suuri otsuseid õnnelikuma Eesti suunas, on mingil määral
haldusreformi kulgemisega „kahvlis“.
Haldusreformi elluviimise täiendav pidurdamine võib luua valitsuse iseloomustamiseks loosungi: „seisvast valitsusest sai istuv valitsus“. Haldusreformiga jätkamine sellisel kujul kahandab
aga tänase peaministri partei mainet.
Aktiivse presidendikampaania ajal oli
meil võimalus lugeda Mailis Repsi arvamuslugu: sisutu haldusreform kustutab tule paljudes külades. Loomulikult
mõistame kõik, et paari nädalaga ei
olegi võimalik uut sisu luua, kuid kehtiva haldusreformi seaduses on juba
järgmine tähtaeg uksele koputamas. 15.
veebruariks 2017 teeb Vabariigi Valitsus
kõigil alla 5000 elanikuga omavalitsustele ettepanekud ühinemiseks. Kas
uuel valitsuskoalitsioonil on haldusreformiga edasine tegevuskava, on seni
mulle teadmata. Vaadates elanike huvi
ühinemisteemaliste küsitluste vastu
nii meie vallas kui terves Eestis, siis on
osavõtt pehmelt öeldes tagasihoidlik.
Väike-Maarja vallas osales 2,1% valimisõiguslikest elanikest ehk 78 inimest.
Me ei korraldanud lisaks elektroonilist
hääletust, sest selle korraldamine oli
ebamõistlikult kallis. Ühinemist toetas 90,1 % ja vastu oli 9,9% hääletusel
osalenutest. Aitäh Teile selle tagasiside
eest. Rakke vallas oli elanike osalemise osakaal suurem ning seal oli valdav

Väike-Maarja suur mees
Georg Lurich – 140
Eks räägi tema lugu sellest, kuidas
väikesest võib saada suur, kõige suurem.
Loeme aastasaja tagust Vene lehte: „Venemaal, kus eelistati prantsuse
maadlust, nautisid maadlejad suurt
populaarsust ning suurimat – Georg
Lurich. Polnud ühtki vähegi suuremat
linna, kus ta poleks esinenud ning kus
teda poleks tuntud. Kõikjal olid tal oma
poolehoidjad, kes eelistasid teda kõigile teistele…”
Loeme sama aja Saksa lehte: „Veel
kunagi pole ükski elukutseline atleet
Müncheni laval esinenud selliste jõunumbritega nagu Lurich. Ka pole ükski
teine saanud sellist kestvat, otse tormilist aplausi.”
Loeme veel üht Vene lehte: „Selles
sumbunud õhustikus sai legendaarseks
sümboliks Lurichi sild.”
Olla ajastu võrdpildi looja – mida
enamat võiks inimene suuta või tahta?
Vaevalt oskas enamat tahta see kunagine poisike isegi, kes ta nüüd elab kordasaadetus kõigi teatmeteoste lehe-

külgedel ja ennekõike ühe väikerahva
hinges. Teile aga jääb see au, et mingil
ajal oli teie oma mees ilmas kõige tuntuim eestlane, kellele te nüüd püstitate
tänus ausamba. Tegu, mis on jäänud
piinlikult tegemata pealinnal, saab kiiduväärselt ära tehtud ühel vallal.
Kirjasõnaski peetakse Lurichit meeles. Kunagisel Lurichi-filmi stsenaristil,
filosoofiadoktor Eduard Tinnil ilmub
lähematel kuudel põhjalik teos „Lurichi
jälgedes”. Siinkirjutaja loodab täiendatud kujul ilmutada koguteose „Lurich”.
Kavandatakse veel üht kunstilist filmi
temast. Lurichi sõbra ja kaaslase Georg
Hackenschmidti elukäigu jäädvustamise on aga ette võtnud üks noor doktorant.
Spordis on vaimustus see tuli, mis
kannab sütitavaid sädemeid põlvest
põlve. Kunagi äratasid just Lurichi teod
sportima Kristjan Palusalu ning rahvuskangelaseks sai temagi.
Lurich, Palusalu, Keres olid need,
kes aitasid Eestit luua ja rasketel aegadel alles hoida.
Oma suurimate meelespidamine on

enamus meie valdade ühinemise vastu. Isiklikult
mina toetan Rakke vallaga
ühinemist ning leian, et
see võib aidata piirkonnas tervikuna vähendada
juhtimiskulude osakaalu
ning ka sarnaste ametiülesannete hulka ehk meil
oleks võimalik rohkem rahalisi vahendeid suunata
teistesse valdkondadesse:
näiteks vabaaja tegevustesse või kohalike teede
korrashoidu. Kuid ühinemislepingul on 2 osapoolt
ning leping saab allkirjad
ikkagi ainult juhul ehk kui
mõlemad vallavolikogud
seda soovivad. Kahju on
sellest, et Porkuni kogukond mängiti Tapa valla
Vallavolikogu esimees Ene Preem ja vallavanem Indrek Kesküla valla 25. aastapäeval
poolt sedapuhku lihtsalt
koos külalistega sõprusvaldadest Hausjärvilt ja Sonkajärvilt.
üle, sest oluline oli saaFoto: Ilve Tobreluts
vutada 11 000 elanikku.
helvestega meie tänavapilti jõulumeekelle energia sütitab, kelle teod ja tePorkuni, Loksa ja Assamalla rahvale
leolu lisada. Järgmisel aastal peab seda
gemised suunurki kergitavad, on meil
saab öelda: olite vahvalt aktiivsed ning
jätkama Simunas. Loodan, et me kõik
õnneks piisavalt. Üks sädeinimene võib
koguni 41% elanikest ei soovinud jääda
oleme oma mõtetes jõulusoovid jõuteha kogukonnas imesid., panna „põTamsalu valda. Ka Tapa valla elanikud
lumehele läkitanud ning kui juba mõtlema“ aastatepikkusi traditsioone või
ise ei toetanud Tamsalu vallaga liituted on teel, küll need ka täide lähevad.
tõmmata kaasa suure hulga inimesi.
mist, kuid demokraatia on mõnikord
Soovin, et jõuluvana kingikotis on ruuKuigi alati ei ole kõigi hääled ühise orsoovituslik.
mi ka täiesti lihtsatele asjadele, mida
kestrina kõlamas, on siiski need meie
9.detsembril tähistasime üheskoos
vahel märkad alles siis, kuid seda enam
enda inimeste mõtted ning meie valla
koduvalla 25-ndat aastapäeva. Just,
ei ole: hea tervis meie kõigile elanikele
homne nägu on just selliste kumerus12.detsembril täitus juba 25 aastat
või lihtsalt veidi vaba aega, et oma lätega, milliseks me ta ise kujundame.
meie kõigi ühist lugu, kus ühtegi inihedastega koos olla.
Koduvallas ringi käies võib leida mitmest või sündmust ei saa varju jätta.
Mõnusaid jõulupühi kõigile.
metes kohtades jõulutulukesi, seda
See on meie kõigi lugu, lugu rõõmsanii koduaedades kui korterite akendel.
test või veidi vähem rõõmsatest olukorIndrek Kesküla
Kiltsis ja Väike-Maarjas oli võimalus
dadest, lugu naistest ja meestest, lugu
sellel aastal kaunilt helendavate lumenoortest ja vanadest, lugu ettevõtjatest ja töötajatest, lugu õpetajatest ja
lugu õppijatest. Lugu, mida loodan, et
jätkub veel pikaks ajaks, lugu, kus on
enam ületamist kui allaandmist, lugu,
kus on enam mõistmist ja vähem hukka
mõistmist, rohkem tuliseid debatte kui
Kaasa palun võtta laste isikut
Väike-Maarja vallavalitsus kingib valükskõikset vaikivat enamust. Inimesi,
tõendav dokument, puuetega lastel
la suurtele peredele (kolm ja enam
ka puuet tõendav dokument.
last peres) ja puuetega lastega peredele jõuludeks kinkekaardid.
Info: Tiia Kaselo
Kinkekaardi saab kätte vallamajast
lastekaitsespetsialist
lastekaitsespetsialistilt (kabinet 102)
tel 329 5762
kuni 30. detsembrini.

Info suurte perede ja puuetega
laste vanematele

Paavo Kivine valla aasta tegija auhinnaga Väike-Maarja seltsimajas.
Foto: Ilve Tobreluts
vähim, mida me võime ja teeme.
Jõudu ja indu selleks kõigile!
Paavo Kivine
Koguteose Lurich autor
Väike-Maarja valla Aasta tegija 2011

Vallavolikogu ootab ettepanekuid valla Aasta tegija 2016 selgitamiseks
Ettepanekuid valla Aasta tegija 2016
väljaselgitamiseks ootab Väike-Maarja
vallavolikogu 31. detsembriks.
Valla Aasta tegija nimetus antakse
tunnustusena üksikisikule, kelle töö,
tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-,
kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaalvõi mõnes muus valdkonnas on aasta
jooksul eriliselt silma paistnud ja aidanud kaasa valla arengule.
Ettepanekud koos põhjendusega
esitatakse kirjalikult valla kantseleisse

vallavolikogu esimehe nimele märgusõna all “Aasta tegija auhind” hiljemalt
31. detsembriks. Ettepanekuid võivad
teha kõik: iga vallas elav isik, iga vallas
tegutsev asutus, ettevõte, mittetulundusühing jne.
Valla Aasta tegija auhinda antakse välja 2003. aastast alates. Seni
on selle tunnustuse osaliseks saanud
Lembit Keerus, Avo Part, Endel Mäesepp, Egne Liivalaid, Jaanus Kull,
Ene Preem, Vallo Taar, Lembit Kalter,

Paavo Kivine, Marju Metsman, Vaido
Rego, Kadri Kopso ja Kaja Laar.
Kes pälvib tunnustuse tänavu? Vaadakem endi ümber, mõelgem aasta
jooksul toimunule ja tehtule, märgakem tegusamaid ja andkem neist märku!
Aasta tegija tunnistus ja auhind antakse üle veebruarikuus vabariigi aastapäeva aktusel.

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2016. aastal
1. novembril – 4458
Novembrikuus oli saabunuid 8 ja lahkunuid 14.
30. novembril – 4452
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Volikogu materjalid
Kokkuvõte 30. novembri vallavolikogu istungil arutatust
Istungil osales 16 volikogu liiget.
Puudusid: Hans Kruusamägi, Avo
Part, Teet Paju
1. Peremehetu ehitise arvelevõtmine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati võtta peremehetu ehitisena arvele Müüriku külas asuv korterelamu.
2. Küsimuste lahendamise delegeerimine
Ette kandis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial.
01.01.2017 jõustuvad erakooliseaduse muudatused, mille kohaselt muutub
omavalitsustele eraüldhariduskoolide
tegevuskulude katmine taas vabatahtlikuks nagu enne 2011. aastat. Linn või
vald võib võimalusel erakoole toetada,
kui ta leiab, et vastav kool on kogukonnale vajalik hariduse kättesaadavuse ja
mitmekesisuse tagamiseks.
Otsustati delegeerida erakooliseaduse § 222 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine
Väike-Maarja Vallavalitsusele.
3. Sotsiaalkomisjoni koosseisu
muutmine
Ette kandis sotsiaalkomisjoni esimees Luule Matrov.
Otsustati vabastada Virge Lepa sotsiaalkomisjoni liikme kohustustest.
4. Väike-Maarja valla 2017. aasta
eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine
Ette kandis rahandusosakonna juhataja Maie Tiits.
Otsustati lõpetada Väike-Maarja
valla 2017. aasta eelarve I lugemine ja
suunata eelarve eelnõu avalikustamisele.
5. Väike-Maarja valla arengukava
ja eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla, kes selgitas arengukava tegevus-

kava muutmist tingivaid asjaolusid.
Otsustati kinnitada Väike-Maarja
valla arengukava ja eelarvestrateegia
2017-2020.
6. Rakke valla ja Väike-Maarja
valla ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete
läbivaatamise tulemuste kinnitamine
Ette kandis ette kandis volikogu esimees Ene Preem.
31. oktoobrist 20. novembrini toimus Rakke valla ja Väike-Maarja valla
ühinemislepingu projekti avalik väljapanek omavalitsuste veebilehtedel,
vallamajades ja raamatukogudes ning
avalikud arutelud rahvakoosolekutel.
Väike-Maarja vallas toimus 4 koosolekut (Väike-Maarjas, Kiltsis, Simunas ja
lisaks külade ümarlaud). Rakkes toimus
üks koosolek.
Ühinevate omavalitsuse elanikel ja
kõikidel teistel huvilistel oli võimalik
esitada lepingu ja selle lisade kohta
ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud vaadati läbi 23. novembril toimunud ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolekul. Komisjon kujundas
seisukohad ettepanekutele.
Otsustati kinnitada Rakke valla ja
Väike-Maarja valla ühinemislepingu
projektile esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemused.
Info
Volikogu esimehe info:
- Ene Preem andis infot volikogu
töökorralduse kohta detsembrikuus.
Volikogu juhatuse koosolek on planeeritud 21.12 ja volikogu istung 29.12.
Vallavanema info:
- Indrek Kesküla andis infot suuremate käimasolevate projektide kohta
(tervisekeskus ning keskväljak ja avalik
ruum) ja tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti kohta.
- Pikk tn 12 kohtuvaidluste seisust.

Vallavalitsuse materjalid
(16.11, 23.11, 30.11, 7.12 vallavalitsuse istungid)
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba OÜ-le Keskkonnaekspert puurkaevu rajamiseks
Avispea külla Niineoru kinnistule ja Orguse külla Kuvera kinnistule.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba vallavalitsusele Puidutööstuse tee ja riigimaantee
nr 22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva
km 28,21 ristmiku kasutamiseks asukohaga Ebavere küla, Otsa.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
riigihange „Triigi küla kaugkütte soojusvõrgu rekonstrueerimine“, kinnitati
hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest seitsmele taotlejale kokku summas
776.03 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kahele taotlejale.
Kinkekaardi maksumus
- Kinnitati paljulapseliste ja puuetega laste perede jõulu kinkekaardi maksumuseks 40 eurot.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Otsustati anda taotlejale üürile
sotsiaalkorter Kiltsi alevikus.
- Otsustati anda taotlejale üürile
sotsiaalkorter Väike-Maarja alevikus
Aasa tänaval.
Vallavara müümine
- Otsustati müüa kirjaliku enampakkumise korras vallale kuuluv korter
Koonu külas, moodustati enampakku-

mise läbiviimiseks komisjon ja kinnitati müügi alghind.
Hajaasustuse programm
- Kiideti heaks veesüsteemi rajamise
projekti aruanne Pikevere külas Hansu
kinnistul, kinnitati projekti kogumaksumus, toetus ja omafinantseering.
- Kiideti heaks veesüsteemi rajamise projekti aruanne Sandimetsa külas
Lilleoru kinnistul, kinnitati projekti kogumaksumus, toetus ja omafinantseering.
Vee erikasutusluba
- Nõustuti vee erikasutusloa andmisega OÜ-le Diner.
Õpilaskoha maksumus
- Kinnitati õppekoha arvestuslikud
maksumused valla munitsipaalõppeasutustes.
Raha eraldamine reservfondist
Eraldati reservfondist 1058 eurot Simuna kooli katuse lumetõkete paigaldamiseks.
Küsitluse korraldamine
- Määrati Väike-Maarja valla haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse
toimumise kohad ja ajad, kinnitati
küsitluslehele kantavad küsimused ja
moodustati elanike arvamuse küsitluse
läbiviimise korraldamiseks 6-liikmeline
komisjon.
Ettevõtlustoetus
- Eraldati Relicos OÜ projektile „Ilusalongi avamine Väike-Maarja alevikus“
ettevõtlustoetust summas 2000 eurot.
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OÜ Äntu Mõis pälvis mahekanakasvatuse eest tunnustuse
Va b a õ h u m u u s e u m i s
toimunud leivapäeval
anti välja tiitlid „Parim
mahetootja 2016“ ja „Parim mahetoode 2016“.
Tootjakonkursile
kandideeris seitse mahetootjat üle Eesti, parima
mahetoote konkursile esitati kokku 45
toodet 23 töötlejalt.
Parima mahetootja nimetusele
kandideerinud OÜ Äntu Mõis pälvis
konkursil tunnustuse väga heal tasemel mahekanakasvatuse eest.
OÜ Äntu Mõis tegeleb mahepõllumajandusega alates 2008. aastast, mahelinnukasvatusega alates 2012. aasta
juulikuust.
Firma kasvatab Lohmann Brown
kanu. On katsetatud erinevaid kanu,
lõplikult on jäädud Lohmann Brown
kanade kasvatajaks. Hea kana kasvatamisel on oluline ka mahesööt ja kanade
mahepidamistingimustes kasvatamine.
OÜ Äntu Mõis juhataja Jüri Sild:
„Meie tooted on mahekanamuna, mahe
noorlinnud, täistera rukki- ja nisujahu.

Meie
toodete hulk laieneb
kaerahelveste,
s.h mitmevilja
helvesteni. Mahevilja me kasvatame ise, sealhulgas
rukist,
nisu, kaera, ristikut,
õli-kanepit, rüpsi jne.“
Äntu Mõis realiseerib
mahekanamune Eestis ja Lätis
kaubanduskettidesse
ja väiksematesse ökopoodidesse. Suurematest kaubanduskettidest on partneriteks
Selver, Prisma, Rimi,
Tallinna
Kaubamaja, Tartu Kaubamaja,
Tallinna ja Riia Stoc- Hiljuti 75. juubelit tähistanud
kmann.
OÜ Äntu Mõis juhataja Jüri Sild
OÜ Äntu Mõis
soovib veel nii mõnegi aasta
peab tootmise laienmaheviljelusele pühendada.
damise plaane. Jüri
Foto: Ilve Tobreluts
Sild: „Alates 2017.

aastast
laiendame
tootmist
liitumise
teel kaks korda. Võtame mahepõllumaana
rendile 250 ha kohapealsetelt põllumeestelt. Mahepõllumaa
kasutamine tähendab
loobumist väetistest
ja mürkkemikaalidest.
Mahepõllumaana
kasutatavate põldude viljakus suureneb
tänu laialdasele ristikukasvatusele.
Maaomanik,
kui
tahad oma põldusid
järeltulevatele
põlvedele üle anda
heas seisukorras ja
surnuksmürgitamata
mullaga, siis loobu
tavaviljelusest ja tee
koostööd maheviljelejatega!“
Ilve Tobreluts

Viru Maleva Kodutütarde tegemised
Kuidas möödus Viru ringkonna Kodutütarde aasta 2016. Ringkonnavanemana ütlen, et väga hästi.
Lühike ülevaade meie traditsioonilistest üritustest.
Aasta algas Kodutütarde aastapäeva
tähistamisega, mille korraldas Rakvere
rühm, kus tunnustame ja täname Kodutütreid ja vabatahtlikke juhte. Meie
ridadesse võeti vastu 13 uut Kodutütart.
Kevadlaager toimus maleva staabis,
kus tüdrukud õppisid ajalehtedest korve punuma, meditsiinis sidumist ning
nuku peal kunstlikku hingamist tegema.
Sportlik matkamäng „Ernake“ toimus Türi vallas, mille korraldas Sakala
ringkond. Viru tüdrukud küll ei võitnud,
kuid tähtis on osavõtt, nagu nad alati
ütlevad.
Maakaitsepäev, kus Kodutütred igal
aastal osalevad, on igal aastal erinevas
vallas, sellel aastal toimus Rakvere vallas Tõrremäel.
Võimlemispidu Tallinnas Kalevi
staadionil toimub iga nelja aasta tagant. Sellel aastal kandis nime „Hingelind“, kus osalesid ka Viru Kodutütred.

Vabariiklik suurlaager toimus Raplamaal. Ööbiti suurtes sõjaväe telkides,
lahendati erinevaid ülesandeid, karussell-tüüpi mängud; õhtu lõppes retrostiilis vahupeoga.
Igal aastal käime Porkuni Kooli laste
suvelaagris, kus õpetame õhupüssist
laskma; teeme huvitavaid mänge, õpetame, kuidas telki üles panna, mismoodi tulekiviga lõket süüdata, millised taimed kasvavad meie metsades ja palju
muud õpetlikku.
Pealinna preemialaager, kus osalevad igast ringkonnast viis parimat
Kodutütart. Käiakse Presidendi kantseleis, riigikogus, Stenboki majas, botaanikaaias, teletornis, politseimajas,
loomaaias.
Vabariiklik nooremate Kodutütarde
matkamäng toimus Võrumaal Vartsu
vallas; võistlesid Rakvere rühma noorimad.
Kodutütarde ja Noorkotkaste suur
maleva suvelaager toimus Pariisis, kus
lapsed sportisid, õppisid raadiosidet,
lahendasid erinevaid ülesandeid, panid
teadmisi proovile ja esinesid omatehtud isetegevuskavaga. Magati suurtes
sõjaväe telkides.

Igal aastal Jõuludeks teevad Kodutütred kaarte, kuhu kirjutavad ilusa
soovi meie sõduritele, kes on kaugel
kodumaast.
Peale igaaastaste traditsiooniliste
ürituste toimuvad igas rühmas omad
tegemised; õpitakse järgukatseid, tehakse koonduseid, korraldatakse rühmalaagreid, tehakse käsitööd, käiakse
väljasõitudel, õpitakse palju uut ja huvitavat.
Tüdrukud on väga väga tublid, valmis õppima ja tegutsema. Tänan teid
kõiki, kullakesed.
Kõige suurem tänu on meie ringkonna vabatahtlikele juhtidele, kes perede
ja põhitöö kõrvalt jaksavad ja tahavad
tegeleda meie noortega.
Soovin Uuel Aastal kõikidele tegusaid tegemisi, palju rõõmu, armastust,
soojust, tahet. Suur suur tänu, et Te
olemas olete.
HOIAME KOKKU!
Viru Maleva Kodutütarde ringkonnavanem
Ellen Sepp

Viru Maleva Kodutütred. Foto: Erakogu

Teade NOORTE KOTKASTE organisatsioonilt
Seoses muutustega taastatakse Väike-Maarja noorkotkaste rühm vanuses 7-18 aastat.
Kellel huvi või soovi, saab ühendust võtta kooliaasta lõpuni E-R kell 17.00-20.00 telefonil 5639 4201.
Oleks hea ja tore, kui ka praegused Noorkotkad, kes Rakvere Noorkotkaste all tegutsevad, ühendust võtaksid.
Täname!
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Detsember 2016.a.

Väike-Maarja, täis jõudu ja häid tegusid

Väike-Maarja vallas on suur kontsentratsioon värskete mõtetega inimesi,
kes tahavad elada kaasaegses ja huvitegevust väärtustavas omavalitsuses
ning kellel on pideva arengu elluviimiseks hoogu ja energiat.
Lõppema hakkava aasta sees tahan
märkida Pandivere Peretalude Päeva,
kus inimesed saavad väljendada uhkust oma kodukoha üle, soovivad jaga-

da maaelu rõõme, avavad oma
väravad kõigile
ja seda mitte ainult üheks konkreetseks
päevaks. Sarnaselt
on tunnustamist
vääriv ka külade
päev Eipris, mis
tõi
esmakordselt kokku Väike-Maarja vallas
kuus naaberküla
– Eipri, Pandivere,
Raeküla,
Triigi,
Avispea
ja Rastla. See
on ere näide
koondumisest,
tahtest jagada
ühiseid väärtuseid ja kunagisi muljeid,
tugevdada meenutuste ning ajaloolise mälu varal ühtekuuluvustunnet ja
minna üheskoos edasi. Hea on näha,
et jätkuvalt on menukad Pandivere
päevad ning talutoidupäev ja hoidiste
konkurss.
Ka Väike-Maarja kultuurielu süda,
seltsimaja, toob kokku hulga inimesi
ning pakub rohkelt lusti isetegevuslas-

tele ja külalistele. Meenutan ikka veel
sooja südamega õpilasesinduse korraldatud paroodiashowd Playback, kuhu
kogunes 129 noort üle kogu maakonna.
Väga lustlikud kavad ja tublid eestvedajad.
Just aktiivne seltsielu ja aegumatud väärtused seovad inimesi üksteise ja kodupaigaga ning annavad jõu
Eesti maakohtadele. Heaks tõestuseks
eestlaste rahvuskultuuri hoidmise ja
väärtustamise oskusest on sel aastal
täitunud tähtpäevad: 20 aastat muusikakooli Väike-Maarjas, Simuna rahvamaja 55. ja Väike-Maarja raamatukogu
110. sünnipäev. Oktoobris tähistasid
ka Väike-Maarja Põllumeeste Selts ja
Väike-Maarja Pasunakoor ühise kogukonnapeona põllumeeste seltsi ja esimese puhkpilliorkestri asutamise 120.
aastapäeva. Aga märkimisväärsed on
ka Väike-Maarja kooli 143. aastapäev,
Väike-Maarja lasteaia 65 aasta täitumine, Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna 90. juubel, Simuna Naisteklubi
20 aasta täitumine, Georg Lurich kevadjooksu 40. juubel ning ka vägevaima
jõumehe ja rahvusliku legendi Georg
Lurichi sünnist möödus 140 aastat. Samuti kuues matk Struve kaarel, millega
tähistati 200 aasta möödumist kaare

mõõdistamise algusest. Loomulikult ka
Väike-Maarja valla 25. sünnipäev. Palju
õnne ja jõudu jätkamiseks, kõigile!
Tublid harrastus- ja tervisesportlased ning rohked võimalused trenni
tegemiseks näitavad inimeste ambitsioonikust ja enda tervise ning tuleviku
eest seismist. Spordirahvas naasis valdade suvemängudelt seitsmenda kohaga, Reinpauli sügisjooks tõi rajale üle
saja võistleja, liikumissari „Seriaalivaba
õhtu“ vältab Jane Kooli eestvedamisel
juba teist hooaega. Ka Ebavere Kange
võistlus, mis tänavu XVI korda toimus
ja kaasas rekordarvu triatloniste, kannab juba traditsiooni mõõtmeid ning
annab kinnitust, et Väike-Maarja valla rahvas on spordipisik ja sitkus juba
ammustest aegadest sees.
Hea on näha, et Pandivere kõrgustiku võlvi keskel asuva valla eestvedajad
loovad motivatsiooni ja elamisväärset
keskkonda, et inimesed Väike-Maarja
vallas elaksid. Mul on väga hea meel,
et Georg Lurichi ausamba püstitamise mõte Väike-Maarja keskväljakule
hakkab teoks saama ning et oodatud
Ebavere-Kiltsi kergliiklustee võeti kasutusse.
See on olnud eriline aasta, mis tõi
vallale tunnustusi: Lääne-Virumaa aas-

ta hariduspereks tunnistati õde-venda
Merje ja Tiit Leemets. Ka ilumessilt
toodi võidukarikas Väike-Maarja valda. Mall Lepiksoo perearstipraksis on
Eesti parimate seas, Vaido Rego sai
korvpalliliidu eripreemia, Väike-Maarja gümnasisti Heiki Sädemi võidupilt
jõudis postkaardile ja Jäneda Talupäevadel tunnustas Eestimaa Talupidajate
Keskliit konkursi “Parim Talutoit 2016”
pagaritoote alagrupis parimaks Kaarli talu seemnekrõpsu. Jaak Läänemets
pärjati põllumajanduse tippjuhiks, valla tüdrukud tõid rahvusvaheliselt koorikonkursilt Gdanskis hõbediplomi, Ants
Rikberg ja Mart Pruul pälvisid päästeteenistuse aumärgid ning aasta sädeinimene on just Väike-Maarja vallast.
Need on märgilised saavutused kogu
maakonnale.
Soovin teile rahulikku jõuluaega!
Las jõuluvalgus soojendab kõikide südameid ja juhib tegema häid tegusid.
Palju värskeid ja julgeid mõtteid, energiat uude aastasse!
Hoiame koos oma maakonda!

läbi kõik oksaraodki ning nokka
jäävad kõik kahjurid. Sügisjooniku
talvised koostööpartnerid on rasva-, sini- ja salutihased, rohevindid, varblased, leevikesed. Mõnikord täristab võras suur-kirjurähngi. Sel aastal on toiduhuviliste
meeskonnaga liitunud ka puukoristaja, kelle liikumisviis puutüvel
on omaette vaatamisväärsus.
Tõstes pilgu arvutiekraanilt
näen, et „Sügisjooniku“ võras ja
tipus keerleb elu, nagu meiegi
ümber. 6. detsembril said eestimaalased tõelise jõulukingituse.
Mõelgem, me oleme tipus! PISA
2015. aasta tulemused näitavad,
et Eesti põhiharidussüsteemi
peetakse maailma parimaks koos
Kanada, Taani, Hongkongi ja
Macauga (Hiina). Need on riigid ja
piirkonnad, kus haridussüsteem kindlustab õpilastele head teadmised ja oskused ning võrdse juurdepääsu haridusele. Minu hinnangul on see erakordne
saavutus. Uuringust tulevad välja ka
kitsaskohad ning nendega tegeledes on
meil võimalus veelgi paremaks saada.
Ma ei hakka siinjuures PISA testi tulemusi vaagima, sest meedia vahendusel on seda kajastatud piisavalt. Kogu
PISA 2015 tulemuste info on kättesaadav haridus- ja teadusministeeriumi
koduleheküljel. Haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmetsa sõnul on meie

haridussüsteemi üheks tugevuseks
järjepidev õppekava arendus, mida
koolirahvas ikka „kisa-käraga“ vastu võtab. Mõnes mõttes on tal õiguski. Tean
omast kogemusest, et uuenduste sisse
viimine on väga töömahukas. Mõistan
ka õpetajaskonda. Pingutame ja arendame, juba on tunne, et on valmis ja
tuleb seaduse muudatus. Suurt pilti
vaadates me kõik näeme ja saame aru,
et elame ajastul, mil arengud on väga
kiired. Ja koolis me peame seda arvestama ning sellega ka toime tulema.
Kui rääkida tipus olemisest Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse tasandil, siis toon 2016. aastast välja
olulisemad tulemused, mis on saavutatud järjepideva koostöö tulemusena.
16. märtsil toimus Väike-Maarja õppekeskuse kaubanduse õppekavarühma akrediteerimine. Saavutasime maksimumtulemuse ehk akrediteeringu
kuueks aastaks. Eriti märkimisväärne
on, et nelja juhtimisvaldkonda viiest
hinnati maksimumpunktidega. Ainult
ressursside osas saime palli võrra
madalama hinde. Õppekavarühma tugevuseks on läbi aastate olnud suurepärased tulemused kutsevõistlustel ja
-eksamitel. Faktid näitavad tulemust,
kuid selle taga on õppekavarühma juhtõpetaja pühendunud eestvedamine ja
koostöö.
21. septembrist 4. oktoobrini toimus
Väike-Maarja gümnaasiumis temaatiline haldusjärelevalve, kus peateemaks

oli õpilaste individuaalsusega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses.
Kuna õppe ja kasvatuse alusdokument
on kooli õppekava, siis vaadeldi koolis
toimuvat läbi õppekava. Hea meel on
tõdeda, et järelevalve inspektori poolt
antud tagasiside meie kooli õppe- ja
kasvatustegevusele on positiivne. Esile
toodi süsteemset ja järjepidevat õppekava arendamist. Eriti märkimisväärseks peeti meie kooli uut valikainete
süsteemi põhikoolis, mis rakendus alates 1. septembrist. Positiivsena toodi
välja õpetajate koostööd lõimingu- ja
üldpädevuste välja töötamisel. Märgin,
et see oli 2016. a esimese poole mahukaim töölõik gümnaasiumis. Lisaks
toodi õiendis välja erinevate koostööpartnerite kaasamine õppekava arendusse. Positiivne tulemus on saavutatud koostöös kolleegide, õpilaste,
vanemate ja kooliväliste koostööpartneritega. Julgen arvata, et samaväärne
õppekava arendus, kus kesksel kohal
on õpilane, toimub paljudes koolides.
Vastasel juhul ei oleks Eesti põhihari-

dus tipus.
Töö koolide õppekavadega on vahel nagu tants ümber aurukatla. Millal
panna puid katla alla? Kuidas tekkinud
auru ära kasutada? Miks katelt üldse
vaja on? Vastuseid otsides astume edasi.
Uude homsesse, uude aastasse.
Loodame, et uus tuleb parem. Tulebki
parem, kui mõelda, kuidas endast parim anda iseenda jaoks.
Vaikselt hakkab hämarduma. Proua
Jooniku seemnerestoranis jääb elu
vaiksemaks. Aga homme on sulelised
varakult kohal, võras ja tipus. Joonik
noogutab rõõmsalt kõikidele ning on
tänulik oma koostööpartneritele. Mõtteis vormib järgmiseks aastaks punapõskseid mahlakaid õunu.
Tänan minagi kõiki, kellega oma
töös kokku puutun. Teiega on hea maailma tipus olla ja kindel edasi minna.

Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

Tipus

Minu köögiakna all kasvab „Sügisjoonik“. Ta on väga eakas, talle on külge
poogitud „Sõstraroosa“ oks, talvel kiigub tema oksal seemnerestoran sulelistele. Külmal aastaajal võib õunapuu
tipus märgata pidevat askeldamist,
kevadel kostab tipust loodusesümfooniaid, suveroheluses on raske märgata tipus toimuvat, kuid igal sügisel on
Proua Jooniku tipus, mulle tundub, et
ta on proua, mitte härra, meie aia kõige
suuremad ja punasemad õunad. Arvan,
et üheks põhjuseks on tiivuliste järjepidev töö. Seemnegurmee meelitab
õunapuud külastama, samas sibatakse

Aasta hakkab läbi saama
Ajaratas teeb ringe päevast päeva. Kevadele järgneb suvi, suvele sügis, sügisele talv. Ja ongi käes jõulud, läheneb
uus aasta, uus peatükk aegade raamatus.
Lydia Koidula on öelnud oma luuletuses: „Ärgu iial kehitagu vale meie
lipulla, puhtad pihud ehitagu, Sinu altart, isamaa.“
Ärme siis valeta ega vassi. Sõnal
on suur jõud, ta võib tulla toime võimatuga, pöörab musta valgeks, valge
mustaks. Ta võib muuta kõik pihuks ja
põrmuks.
Hoiame oma pihud puhtana. Pöörame pilgud uude aastasse ja võtame

vanast aastast uude aastasse kaasa
üksnes tarkust, jõudu ja lootust.
Uus aasta olgu teguderohke, stressivaba, õnnelik ja täitugu kõik soovid.
Uueks aastaks soovin oma lugejatele ja kõigile teistele – AEGA! Et meil
oleks aega ka lugeda raamatuid. Mida
rohkem me loeme, seda rohkem mõistame loetut ja seda rohkem me loetust
aru saame ning hoiame eesti keeles
mõtlemise ja suhtlemise võimet.
Kohtumiseni uuel aastal raamatukogus!
Riina Tülli
Simuna raamatukoguhoidja

Marje Eelmaa
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse direktor

Anda üürile

ühetoaline ahiküttega
korter
Väike-Maarjas Jaama tn 19.
Lisainfo: mööbel jääb sisse,
korteris on parkettpõrandad,
pakettaknad, dušinurk, boiler,
uus torustik, pesumasin ja
külmkapp.
Side ja turvalisus: kaabel-TV;
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44. jõulukuul Väike-Maarjas

Siis jälle käes see kauneim, meelelisem, valguse, soojuse ja küünalde aeg,
headuse aeg, Inglite aeg, Päkapikkude
ootamise aeg, Jõuluvanade tuleku aeg,
Jeesuse Kristuse sünnikuu.
Kui mu 8-aastane tütrepoeg õhtuti
maal olles Meie Isa palvet loeb, mida
tema 4-aastased õed soovivad sageli
tal korrata, küsib ta vahel minult: kas
Jumal on ikka tegelikult olemas? Vastan, et seda ei tea keegi, keegi pole
teda näinud, see on üks suur maailma
kultuurilugu, uskumus, ime. Ja ka see
inimene, kes ei käigi vahel enam kui
kord aastas kirikus, võib uskuda ja olla
osaduses taevalike jõududega kuskil

kaugel ja kõrgel, mis võivad ometigi
olla tema elus olulised. Uskudes eksib
inimene alati vähem, kui mitte uskudes. Nii ka arst ja arstina ma ju tean,
kui võimas jõud on usul.
Mulle avaldab alati suurt rõõmu tütrepoja tänupalve möödunud päevale:
milliste pisiasjade eest ta päeva tänab
ja kui tänulik on ta nende pisikeste päevaste sündmuste eest ja inimeste eest
oma elus. Vahel räägib ta ka nendest
asjadest, mis poleks pidanud tol päeval juhtuma, ise kommenteerides: aga
pole hullu!
Ehk siis tagasivaates möödunud
aastale: kust see rõõm – igal hommikul
tööle naasta, patsientide murede keskel olla, neid püüda oma parimate võimaluste ja teadmiste piires lahendada – tuleb? Ikka eelkõige perekonnast,
koduse elu suures osas oma õlgadele
võtnud abikaasast, minu isakodust kaasaantud elutõdedest, nendest jäägitult
siirastest, säravatest, armastust täis
väikestest silmapaaridest minu laste
peredes ja minu väga tublidest lastest.
Et olen siin saanud täiega nautida
minu arsti-elu juba 44. aastat, on omaette suur väärtus. Töö on aga olnud eriti pingeline viimastel aastatel, sel aastal on lahkunud töölt ka minu abiarst.
Aga sellist läbipõlemist, puhkust
saamata, mis minuga toimus 2015.
aasta suveks, millest eelmisel aastal
ka kirjutasin, pole olnud. Olen olnud
kogu see aeg õhinal tööl ning püüdnud
pidevalt õppida, sest meditsiin areneb

ülikiiresti. Sel kevadel ja suvel viisid
mu lapsed meid kahel korral koos kõigi
lasteperedega puhkusele Eestist ära ja
see oli lõpmata tore aeg. Suurepäraselt möödus ka meil Kajaga teineteise
asendamine suvel.
Olen ülimalt tänulik oma väga tublidele pereõdedele Ernale, Maiele ja
Mallele, kes on püüdnud igapäevases
tööpinges vastu pidada ja nagu patsientide tagasiside läbiviimine 2015. ja
2016. aastal näitas, oli meie patsientide rahulolu tunduvalt suurem kui Eestis üldiselt.
Suuresti rõõmu tõi mulle sel aastal
ka asjaolu, et saime endale uue perearsti Piret Metsa, kes on küll perearstina astumas alles esimesi samme, kuid
on väga õpihimuline. Püüan teda kõiges toetada ja usun, et vallaelanikud
on samuti õnnelikud. Nii et perearstinduses on meie vallas kaks järjestikust
õnnelikku aastat: 2015. aastal asus oma
nimistuga tööle Kaja ja nüüd Piret. Selles teos on suur roll olnud ka vallal, eelkõige vallavanemal. Pole liiast meenutada, et Eestis on umbes 2600 inimest
perearstita, eelkõige maal.
Nii et kui ka tervisekeskus peaks
plaanitult valmima, on ühes vallas jälle
midagi paremaks muutunud. Muidugi
tahaksime kõik juba täna, et töö perearstipraksises ei oleks nii pingeline
nagu ta tavapäraselt on, aga praegu
tuleb sellega nii meil kui patsientidel
leppida. Ja igas tööpäevas on ka täna
alati rõõme.

Kui tööst ja tervisest veel midagi
tähtsat öelda, siis on see igasugune
LIIKUMINE! Teadlased on uurinud
hooldekodude patsiente ja leidnud, et
kui üks uuringugrupp 10 päeva ei liikunud, siis nende verevarustus ajus,
Hippocampuse piirkonnas, mis vastutab mälu ja kognitiivse võimekuse eest,
oli tunduvalt halvem kui liikujatel. Teine uuring selgitab, et ka raskete südamehaigete puhul liikujate südamepuudulikkus vähenes oluliselt. Liikumine
annab igal juhul endale ka positiivse
emotsiooni, mis on aga tervisele suur
hüve.
Mina usun ikka, et Ebavere mäel on
väge, mida inimesele anda. Kutsun endiselt kõiki igapäevaselt midagi oma
tervise heaks tegema: eelkõige tervislikult toituma ja liikuma. Ja uskuge seda,
sest usul on suur jõud.
Kordan jälle suure filosoofi Artur
Schopenhaueri öeldut: kõige suurem hüve, mis inimesele on antud, on
rõõmsameelsus. Ja et maailm on veel
rahutum kui varem, siis püüdke leida rõõmu väikestest asjadest, suured
asjad tekitavad tänasel päeval pigem
muret.
Eelkõige peame olema aga ülimalt
õnnelikud ja tänulikud, et meie maal
on RAHU, ükskõik, kui piskuga me ka
peame tänases päevas toime tulema.
Meie koduõue kuusk on juba küünaldes, esimesed laste tehtud piparkoogidki söödud, alanud on meie
lastelaste tihe sünnipäevakuu: Anna

Sophia just sai neljaseks, Marta Johanna sai neljaseks juba suvel, Vivienne ja
Victoria saavad jõulude ajal aga juba
viiesteks, Aleksander Martin üheksaseks ja Marie Elisabeth 11-aastaseks
ja Martina Aleksandra 14-ks: meie peres siis hetkel 4 neljaaastast musirulli.
Kaheksast lapselapsest vanim Christopher Kevin aga astus juba ülikooli geeniteadust uurima.
Võimalik, et Teil on meeles eelmise
aasta Jõululuuletus, mille Teile kinkisin, aga pistan ta Teie kingikotti uuesti:
Aisakellade helinat kuulen, Jõulukirikut näen ja talve,
siidpehmes lumerüüs, liigvalus valget.
Linnutee kõlinat kuulen, tähesadu
näen ja parve,
siidsametöös küütlevaid värve ja
helkava valguse värelust näen –
ja headust Su südames, see ongi Su
hääl.
Temas heliseb Usk, Lootus, Armastus hell…
kristallpuhas Jõulukell, õrn habras
hingekell.
Soovin, et kõik hea, soojus ja armastus, millest rääkisin, oleks koos Teiega,
et Te leiaksite rõõmu ja Jõuluime tuleks
Teie juurde!
Teie
Mall Lepiksoo

Naiskodukaitsjate vaba tahe ja koostegemise jõud

Foto: Kristel Kitsing
Et uuel aastal enne uusi ajalukku
raiutavaid tegusid saaks vana aastaga lood klaariks, olgu siinkohal ära

toodud ülevaade Väike-Maarja naiskodukaitsjate tegemistest.
Väike-Maarja
naiskodukaitsjatel

on olnud huvitav aasta. Koos
käisime kergetel
matkadel ja ränkadel rännakutel,
koos lasime püssi ja tantsisime,
koos tegelesime
noorte ja heategevusega, koos
toetasime Kaitseliitu ja tegime
sporti, koos keetsime tõrvaseepi
ja
tähistasime
riigile olulisi päevi, koos rassisime
välitoitlustuse
erialavõistlusel
kuumade katelde
taga ja korraldasime vabariikliku
esmaabivõistluse. Üritame tegeleda
võimalikult palju ka enese näitamisega,
nii pildis, kirjas kui kohaloluga. Kõike

selleks, et kui öeldakse „Naiskodukaitse”, siis teab igaüks, millest või kellest
jutt.
Aasta vältel oleme kohanud uusi inimesi, häid mõtteid, erinevaid väljakutseid. Kõik need vabariiklikud võistlused, koormusmatkad, vihma trotsides
ellujäämislaagrid, sügismatk, talgud,
spordivõistlused, heategevusmatk, helkuripuu ehtimised jne jne on toonud
meid tavaelu rutiinist välja. Ja ega me
Naiskodukaitses ei ootagi materiaalset kasu, vaid väärtuslikku aega, mis
rikastaks me elu siin ilmas. Rikkuseks
saab siin lugeda neidsamu kauneid,
toredaid ja rõõmsaid inimesi, kes leiavad üksteise jaoks aega. Kes teavad, et
koostöö on edukuse võti. Kes teavad,
et iga tund, mille naiskodukaitsele annad, toob mingil moel su ellu uusi kogemusi, mida oma elus kasutada saad
ja palju muljeid, mida rääkida perele,
sõpradele, lastelastele.
Aasta tahaks kokku võtta lihtsalt tänades kõiki liikmeid, toetajaid, kaasa-

lööjaid. Meil on hea meel liikmete üle,
kes on südamega asja juures – tahavad
areneda ja arendada ning mõtlevad ja
suhtuvad seejuures oma kaaslastesse
positiivselt. Nende inimeste üle, kelle jaoks on olulisem ise panustada,
mitte saada. Nende üle, kes ei anna
vabatahtlikuna oma panust mitte tasu
saamiseks, vaid ikkagi vabast tahtest. Ja
eriti nende üle, kes enne hukkamõistu
soovivad mõista, ja nõu ning jõuga üksteisele toeks olla. Me kõik oleme ühe
eesmärgi eest väljas. See eesmärk on
alles hoida meie keel, meie meel, meie
kodu.
Me kõik oleme kaunid, toredad ja
tublid inimesed. Koos on seda aga veel
kordades rohkem. Hoidkem iseennast
ja üksteist. Nagu musketärid: Üks kõigi
ja kõik ühe eest!“. Kaunist jõuluaega!

sialistid ning koos perega leitakse võimalused, kuidas aidata.
Põhiline märksõna on siinjuures ikkagi hoolimine ja märkamine, sest kui
hoolitakse, siis ka märgatakse.
Lisaks tähelepanelikkusele abivajajate suhtes on veel võimalusi, kuidas
kogukonda turvalisemaks muuta. Peame käituma teisi arvestavalt, käituma
seadusekuulekalt, mõistma konflikti
kannatajapoolt ja ta ära kuulama ning
seaduserikkumistest teatama ning
võimaluse korral ka sekkuma. Näiteid
saaks tuua veelgi, kuid need on kõige
lihtsamad viisid, mis aitavad kogukonnas luua usalduslikuma ja turvalise
suhte. Igaüheni peab jõudma teadmine, et läbi enda tegevuse sünnibki turvalisus.
Kuna saabumas on pühad, siis koputan lapsevanematele veel kord südamele, et pühade meeleolus ei jääks

laps hooleta. Laste tegemistel tuleb
pilk peal hoida. Kui laps soovib kuhugi
ööbima jääda, siis tuleb nii lapse, kui
ka majutajaga tegevused läbi arutada.
Hoolitsege, et liikluses oleks Teie lähedastel olemas vajalik turvavarustus.
Ärge tarvitage liigselt alkoholi ja liigelge ohutult, sest kõik me ju soovime, et
pühad oleksid rahulikud ja toredad.
Siinkohal on hea võimalus tänada
kõiki koostööpartnereid sisuka aasta
eest.
Soovime Teile ja Teie lähedastele
ilusaid valgeid jõule ning turvalist Uut
Aastat!

Anneli Mikiver
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine

Kaksteist kuud ja peagi Uus Aasta

Aasta saab peagi läbi ning sel puhul on
hea võimalus tagasi vaadata, tähtsad
teemad kokku võtta ja uue hooga uude

aastasse astuda.
Oleme teinud tublit tööd meie kogukonna turvalisuse hoidmisel. On mär-

gata, et erinevad organisatsioonid, kohalik omavalitsus, ametid, äriühingud,
meie kogukonna inimesed ja politsei
on tegemas järjest paremat koostööd.
Politsei koostöö lasteaedade ja
koolidega on paranenud. Oleme omalt
poolt läbi viinud koolitusi ja rääkinud
detailidest, mis reageerimist vajavad.
Õpetajad märkavad probleemseid olukordi ning info murekohtadest jõuab
aina julgemalt ja kiiremalt politseisse.
Oluline on võimalikult vara hädasolevat last märgata. Lapsi tuleb kaitsta
võimaliku trauma eest, mis tulevikus
võib nende eluteed oluliselt mõjutada.
Politsei reageerib igale saabunud teatele ja eesmärk on võimalikult kiiresti
ohtu sattunud lapsele appi jõuda ning
ohuolukord eemaldada. Abi osutamisel
rakendab politsei võrgustikutööd.
Kas ja kui palju on põhjust sekkuda,
otsustavad ohvriabi ja lastekaitse spet-

Riina Kaur
Noorsoopolitseinik
Jaanus Mätas
Piirkonnapolitseinik
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Aastavahetuse mõtisklus
Ei taha nagu
uskudagi, et
üks aasta on
jälle seljataha
jäänud. Mida
vanemaks
me
saame,
seda kiiremini
möödub
aeg. Just sellepärast peab
hindama aega
teiste asjade
kõrval,
mis
inimesele antud. Pole ju
meil kellelegi
antud lõpmatuseni aega

elada. Kasutame seda võimalust siis
nii, et saaksime ise õnnelikud olla ja
võimalusel ka teistele rõõmu pakkuda.
Tihti aitab lihtsalt hea sõnaga toetada, kuulata ära mure ja omavahel
suheldes pidada meeles seda, et mitte
alati pole oma tõde õige. Kui on tehtud
viga, siis julge seda tunnistada.
Mida andis mulle aasta 2016? Aasta tõi meile uue presidendi. Presidendi
valimine kujunes poliitiliseks liivakastimänguks, kus parteid ei püüdnudki
esimeses voorus ühise kandidaadi taha
koguneda ning igaüks ajas lõpuni oma
jonni. Riigipea valiti kolmandal katsel!
Vahetus valitsus. Valitsusvahetusi
on Eestis ikka ette tulnud, aga seekord
on eriline, sest uue valitsusliidu moodustasid erakonnad, kes siiani riigi ta-

sandil koostööd teinud ei ole. Loodan
väga, et edaspidi saab poliitika muutust nimetada Eesti demokraatia küpsuseksamiks.
Tähtis sündmus uuel aastal on kohalike omavalitsuste valimised. Varsti
on oodata valimiskampaaniaid ja lubadusi. Tulevad tuttavad ja uued kandidaadid. Loodan, et Te neid ära ei ole
unustanud, on ju iga nelja aasta tagant
meid meeles peetud. Ja seda tutvust
tuleb nüüd ära kasutada ja mitte ainult küsida, vaid nõuda ka lahendusi
Teid vaevavatele küsimustele. Tuletan
meelde, et meie Eesti Vabariigis on
kõrgeima riigivõimu kandja rahvas. See
tähendab seda, et Teie otsustate, kes
hakkab neli aastat meie heaolu eest
seisma.

Sellepärast tahan Sulle soovitada
kõike seda, mida raha eest ei saa - tervist, rõõmu ja õnne, hinge- ja meelerahu, oskust muuta asju, mis muutmist
vajavad ja tarkust leppida sellega, mida
muuta ei saa. Ja aega – aega iseenda ja
oma lähedaste jaoks, aega tegelemiseks asjadega, mis pakuvad rahuldust.
Lõpetan oma lühimõtiskluse Helle-Maia Sonni luuleridadega:
“Sestap süüdakem advendiküünal
ja vaadakem tulle,
leidkem iseend,
saagem sooja,
nähkem valgust ja andestagem –
mina sulle, sina mulle.”

korraga väga palju erinevaid üritusi.
Kõik vajavad eriilmelisi kujundusi.
Aastast kokkuvõtet teen tavaliselt
jaanuaris. Siis on aega mõtiskleda ja
tegeleda aastalõpuajapuuduses edasilükatud toimetustega. 2016 jaanuar
selline rahulik oligi.
Veebruari algus aga tõi kaasa
kahe väga lähedase inimese lahkumise manalateele. Need sündmused
muutsid oluliselt ka minu senist tööja elurütmi. Juba märtsis leidsin end
uues rollis, juhatajana, korraldamas
Simuna Naisteklubi keskpäevakohvikut. Meenub, et lubasin mitte hakata
kõnesid pidama ja projekte kirjutama
nagu Reet seda tegi, aga juba aprillis
tuli mul just sellega alustada. Suvel
käisime naisteklubiga külastamas
Tartu kauneid koduaedu, sügisest
alustasime taas keskpäevakohvikutega, simunapäeval sai teoks esimene
projekt fotonäituse näol ja detsembris alustame toidukoolituste sarjaga.
Sujuvalt on lisandunud töö hindamiskomisjonis ja Kauni Kodu komisjonis,
ümarlaudades ja koosolekutel... On
tulnud õppida sõnaseadmise kunsti

nii kõnes kui kirjas. Kokkuvõttes on see
aasta naisteklubi tegevusi korraldades
toonud palju uusi kohustusi, suhtlemist uute inimestega, õnnestumisi, ka
õppetunde.
Jälle on päevakorras valdade ühinemine. Elades väikeses maakohas, olen
tänu tööle juba 2008. aastast ühinenud
Rakke ja Laekvere vallaga. Selline ühinemine on võimalik tänu isikliku sõiduvahendi olemasolule. Rakkes juhendan
laste loovusringi ja sel aastal ka täiskasvanute töötuba. Laekveres käivad
loovust arendamas eakamad daamid.
See on mulle päris suur väljakutse,
kuna üheksandat aastat käivad samad
inimesed ja neile tuleb iga nädal midagi uut välja mõelda, mida meisterdada.
See töö pakub väga palju rõõmu nii
mulle kui meisterdajatele. Lastega on
samuti väga huvitav. Vahel on tunne, et
õpin ise rohkem kui need, keda juhendan. Ja kui noored kahetunnise loovtegevuse käigus pole hakanud telefone
näppima, võib järeldada, et on olnud
huvitav tegevus.
Sügisel alustasin kuuendat aastat
maaliõpinguid. Igasugune õppimine

on väga vajalik. Eriti, kui on soov teisi
inimesi juhendada. Tuleb olla pidevas
õppimisseisundis. Kõike omandatut
püüan edasi anda ja oma töös kasutada. Tänu neile õpingutele tekkis ka
soov tuua Simunasse erinevate kunstnike näitusi ja korraldada autoritega
kohtumisi. Sel aastal tutvusime kolme
inimese loominguga. Seda traditsiooni
jätkame ka uuel aastal.
Rahvamajades kujundusi tehes on
aasta 2016 mul neljateistkümnes. Sel
aastal on kujundada kolme valla neli
maja. Saalid on väga erinevad, üritused ja ka juhatajad on erinevad. Töö
on väga vaheldusrikas. Detsembris
ja veebruaris, kui kõigis majades on
üritused korraga, tuleb aega väga täpselt planeerida ja palju ette valmis
mõelda-meisterdada. Olen pidevalt
materjaliotsingul. Mida kasutada lavakujunduses ja loovuskoolitusel või
kus kasvavad taimed, mis sobivad seadetesse, kimpudesse. Üritan alati anda
endast parima. Aastat võib pidada kordaläinuks, kui suvel õnnestub teha ka
pruudikimpe, kujundada pulmasaale ja
maalida pulmalippe. Leinakimpude te-

gemine on paraku aastaringne töö.
Rõõmu teeb, et minu täiskasvanud
lapsed on leidnud oma tee. Vanem tütar õpetab sel aastal Bratislavas inglise
keelt, noorem tütar on maastikuarhitekt ja toimetab Tartus, kaks vanemat
poega arendavad koos isaga põllumajandust ja kolmas poeg õpib Rakvere
gümnaasiumi lõpuklassis.
Sel aastal olen saanud õnneliku vanaemana oma kolmeaastase lapselapsega palju mängida. See on suurepärane tegevus töömõtetest ja muremõtetest vabanemiseks.
Soovin kõigile rahulikku jõuluaega.
Unustage mõneks päevaks ära arvutid
ja mobiiltelefonid. Minge loodusesse,
suhelge inimestega, mängige laste- ja
lastelastega. Küpsetage ise leiba ja
tehke piparkooke, et elus oleks lõhnu ja
värve. Ja et uus aasta tuleks just selline,
nagu olete unistanud.

Tarmo Terav
AS Vireen juhataja

Aastalõpumõtisklus

Detsember, see kõige pimedam aeg
aastas, valguse ootuse aeg, on mulle
dekoraatorina kõige töisem periood.
Kolme valla rahvamajades toimub

Mary Tammet
kunstnik-dekoraator, loovus- ja käsitööringi juhendaja, florist,
MTÜ Simuna Naisteklubi juhataja

Olgu aastalõpp meile kõigile valguskiir pimedas!
Jõulud tulevad alati nii õigel
ajal: kõige pimedamal, külmemal ja lootusvaesemal hetkel.
Jõuludele eelneb aeg, kui sügisel manustatud vitamiinivarud on otsa saanud, päevad
on lühikesed ja kõik koolirahva
uueaastalubadused on ununenud. Õpilased ja õpetajad, kes
septembris olid õhinat täis ja
lootusrikkad, on väsinud ning
isegi meedias räägitakse koolistressist.
Jõulud tulevad ja jõule oodatakse, need paistavad nagu valguskiir tunneli lõpus. Nad saabuvad koos igatsetud vaheaja,
hingetõmbepausiga, ent nad
isegi on ootamist väärt.

Jõulupidu on Kiltsi koolis kõige ilusam ja erilisem päev aastas: terve koolipere mängib näitemängus, jagatakse
kinke ja osteldakse kohvikus. Koolimaja saal on rahvast pilgeni täis ja järsku
tundub kõik palju ilusam. Isegi köstrid
ja Tootsid, kui neid seal oleks, tunduksid sel päeval armsad.
Väga õigel ajal tuleb ka uusaasta.
Keset pimedat aega, kui loodus on surnud, algab miski uus. Selles hämaras
ajas on paslik vaadata tagasi möödunule, olla tänulik hea eest ning rõõmus
selle üle, et kõik läinud aasta raskused
jäävad seljataha.
Koolielus tuleb ikka ette keerulisi
hetki. Üha enam näeme õpetajatena,
kui oluline on lapse õppimises ja arengus kodune tugi ning kooli ja kodu va-

heline koostöö. Laps vajab edukaks ja
õnnelikuks tulevikuks paljude täiskasvanute tuge. Ilma hea koduse toetuseta
on raske jõuda kaugele ning ka jõudes
võib minevik saada takistuseks, nagu
oleme näinud värske maaeluministri
näitel.
Eestis poliitikas on olnud pöördeid
täis aasta: president võttis uue naise
ja siis sai pärast ärevat valimisperioodi
üks tundmatu naine uueks presidendiks, peagi vahetus ootamatult valitsus. Kiltsi koolielu on olnud sellega
võrreldes üsna rahulik. Hea on tõdeda,
et meie kollektiiv püsib ühtehoidva ja
stabiilsena.
Mõni muutus on aga suisa rõõmustav: aastal 2016 pidas neli Kiltsi kooli
õpetajat maha kokku kolm pulma ning

peagi läheb dekreeti kolmas õpetaja.
Nii on meie aasta olnud üsnagi peredekeskne.
Jõulud on perede aeg ja pered ongi
need, mis on ja peaksid olema meile kõige tähtsamad. Läheneval aastal
soovin jätkuvalt isiklikult panustada
omaenda perekonda ning näha häid
muutusi paljude teiste perede elus,
näha jõule, valguskiirt pimeduses. Millised on sinu suhted oma perekonnaga
ja mida tahaksid muuta?

proovida kõike – ainult sinu olemus
teab sinu tervenemise lugu ja elukäiku.
Olen siiralt tänulik Teile, dr MALL
LEPIKSOO perearstikeskus ja praksise
töötajad, hoolivuse eest, mida olete
andnud oma patsientidele. Organiseerida oma praksises kord kuus võimalus
tuua tipptasemel füsioteraapiateenus
otse koju kätte, see on tähelepanuväärt
tegu. Patsiendid, kel pole võimalik sõi-

ta abi saamiseks kaugemale, on siiralt
tänulikud, et spetsialisti vastuvõtt on
kohapeal kättesaadav, see on mainimist väärt! Füsioteraapia võib kesta vahest mitu kuud, teinekord venib selline
ravi aastaid pikaks, ja on väga oluline et
seda saab kätte oma kodukohas.
Dr Mall Lepiksoo ja Teie praksise
pereõed: Erna Pärnamägi, Malle Kask,
Maie Loo – see on Teie poolt suur õil-

sus, austus oma patsientide suhtes ja
hoolivus nende tervenemise teel.
Soovin Teile kõigile rahulikku jõuluaega, ilusat aastalõppu ja kaunist 2017.
aastat!

Mari-Vivian Ellam
Kiltsi kooli eesti keele ja kirjanduse
õpetaja

Suuremeelsus ja hoolivus
Suuremeelsus kätkeb endas püsivust
ning võimet esitada väljakutseid nii
endale kui ka mõistlikkuse ja hoolivuse läbi teistele. Goethe on öelnud: “Kui
võtame inimesi sellistena, nagu nad
on, teeme nad halvemaks. Kui võtame neid sellistena, nagu nad peaksid
olema, juhime me neid sinna, kus nad
peaksid olema“.
Tuntud kirjanik ja mõtleja G. K.

Chesterton on öelnud “Ma ei usu saatusesse, mis tabab inimesi hoolimata
sellest, kuidas nad tegutsevad; küll aga
tean, milline saatus tabab neid, kes ei
tegutse.“
Kui oleme teatud hulga ravimeid
neelanud, uuringute virvarris tõde otsinud, ning kui valu põhjuse algus ja
olemus on lõputud, haaramatud, siis
lausub keegi kuldsed sõnad: tuleb

Heli Komp
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Spordiaasta seitse säravat pärli
Käes on taas aeg, kus üks järjekordne märkmik hakkab täis saama. Ühel
imelisel varahommikul verandatrepil
auravat kohvi limpsides ja langevaid
lumehelbeid nautides keerutas kuskilt
üles mõte, et aasta on nagu kruus ja
päevad nagu pärlid, mis kruusi täidavad. Mõni on väike ja libiseb saabudes
mööda kruusiserva laisalt alla, teine on
oluliselt suurem ja kruusi tabades korraldab seal korraliku kõmina. 365 pärli.
Erinevat värvi, erineva suurusega, mõni
paistab lausa läbi. Mõnda neist näpu
vahel veeretades tuleb naeratus justkui
iseenesest näole ja ainult nähtamatu
kiri pärlil reedab, kui palju selle saamiseks aega ja jõudu kulus.

Kogu see helklev kruusitäis ei ole
aga sugugi ainult minu enda meisterdatud, sellele on oma panuse andnud
väga paljud erinevad inimesed. Oma
lapsed, kelle edusammud ja hea käekäik rõõmu teevad. Kodused tegemised, kui majas miski jälle valmis saab ja
viib lähemale mõttele, et remont võib
kunagi ka päriselt lõppeda. Kultuuri- ja
spordisündmuste edukas korraldamine, mis sest, et lõpliku lahenduseni on
jõutud pärast tunde kestnud sõnarikkaid arutelusid. Mõned pärlitest on aga
lihtsalt rõõmupärlid, need on need, kui
kellelgi teisel läheb väga hästi.
Ilus aasta on olnud. Valik pärle.
Kerge kullasäraga pärl. Maikuus
lõppes „Seriaalivaba õhtu“ 1. hooaeg.
Enamusel etappidest rakendus vahetult enne toimumist plaan „B“, sest me
ei suutnud kuidagi ilmataadiga vettpidavat kokkulepet sõlmida. Närvikõdi oli
piisavalt kogu aeg, seda suurem oli aga
rõõm, kui vaatamata kestvalt kehvale
suusailmale osavõtjate arv ei langenud
ja kokku osales kogu seriaalil üle 140

inimese.
Hõbedane pärl. Maadlejad ja nende supertreener Lembit, kes valiti
sumo alaliidu poolt 2016. aasta parimaks treeneriks. Seitse medalit Euroopa meistrivõistlustelt sumos ja 48
medalit Eesti meistrivõistlustelt sumos, vabamaadluses ja kreeka-rooma
maadluses – korralik saak. Nende tegemisi on hinnanud ka olümpiakomitee,
kes Euroopa MV käinud sumotüdrukud
Jonete Visnapuu ja Käroly Seemanni
vastuvõtule kutsus.
Helesinine pärl. Väike-Maarja gümnaasiumi korvpallurid, kes Eesti meistrivõistlustel Virumaa Pallimängude
kooli koosseisus U18 vanuseklassis

kolmanda koha saavutasid. Pisut sära
lisab sinna veel Sten Saaremäel, kes
praegu „Tarvas“ mängib ning kes U18
koondisega Euroopa meistrivõistlustel B divisjonis 7. koha saavutas. Kõike
seda poleks aga ilma treenerita. Treener Vaido Rego on just see mees, kes
jõudes iga mängijani, oskab pisutki
tuhmimad kohad kerge vaevaga läikima nühkida. Ega muidu kõrgeid kohti
saavutata. Käesoleval aastal Eesti U16
koondisega abitreeneri rollis toodi Euroopa meistrivõistluselt A divisjonis
13. koht. Uuest hooajast on Vaidole
antud ka Eesti U18 koondise peatreeneri austav ja samas kohutusi lisav
ülesanne. Rõõmustan koos Vaidoga,
kui ta kiidab ja vaimustunult kõneleb
oma väikestest korvpalluritest, kellest
nii mõnelgi võiks ees olla põnev karjäär
pallimängijana.
Sädelev pärl. Imetlen juba mitmendat aastat Ebavere Kange korraldustiimi võrratut meeskonnatööd. Triatlon,
mis on vägev kohalik suur spordipidu,
sündmus, mis paneb kodused spordi-

rajad korralikult kihama juba mitu kuud
enne võistluse algust, tuues kodust välja needki inimesed, kelle võistluskalender muidu suhteliselt hõre on. Elamus
on garanteeritud nii pealtvaatajatele
kui osalejatele.
Edev pärl. Osalemine 24. Eesti
valdade suvemängudel Vändras, kus
köievedajad kõrge teise koha saavutasid ning kergejõustiklased ennast
neljandaks võitlesid, kopsaka punktipanuse andsid ka jalgrattakrossis, mälumängus ning jahilaskmises osalejad.
Vallavanem Indrek Kesküla oli omavalitsusjuhtide kõige kangem mees ja
kogu võistkonna punktisumma andis
7. koha. Olgu öeldud, et kolmas kuni
seitsmes koht mahtus kümne
punkti sisse.
Roosa pärl. Aimari jaanipäeva temposõit. Veelkordne
näide selle kohta, et võistluse korraldamiseks pole vaja
edevaid täispuhutavaid linnakuid ning kiiskavaid plagusid ja elektroonilist ajavõttu.
Kohtunikud on stopperitega
põõsas, kõige edevam on ehk
vilkurvestiga fotograaf, mida
mööduvad autojuhid kiirust
mõõtvaks politseiks kipuvad pidama ja jala asendit
gaasipedaalil korrigeerivad.
Võistluse lõpetas samapalju
naerusuid, kui starti läks ja
neid oli tõesti palju – kokku
18 kolmeliikmelist võistkonda. No megaäge, ausalt!
Hetkel veel läbipaistev
pärl. Väike-Maarja valla rahvaspordiklubi kirjutas käesoleval aastal PRIA Leader 2.1
meetmesse „Kodupaik Pandivere“ projekti, mille eesmärgiks on
soetada Ebavere tervisespordiradadele kaasaegne rajahooldustehnika (UTV
koos lisaseadmetega), mis on hädatarvilik aastaringseks terviseradade, sealhulgas ka kergliiklustee, hoolduseks
ja korrastamiseks. Kuna sellise tehnika soetamise omaosalus on küllaltki
kõrge, siis oleksime väga-väga rõõmsad, kui keegi tahaks meie ettevõtmist
toetada ja abikäe ulatada, siin on igal
mündil kullaväärtus.
Veel mõned loetud päevad ja siis ta
tuleb, see uus. Tal on kaasas kaas, mille
saab selleaastasele kruusile peale keerata, ja ka uus nõu järgmise aasta imeliste hetkede jaoks.
Soovin Sulle suuri, sädelevaid, sooje ja värvilisi pärle, just selliseid, mis
meele rõõmsaks ning südame soojaks
teevad ja hinge helisema panevad.
Muinasjutulist jõuluaega!
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Aasta 2016 – samm edasi!
Aasta 2016 möödus minu jaoks küll
ülikiirelt, järjest igasuguseid erinevaid
toimetamisi tehes. Näiteks, tänu Eesti
Keskerakonna toetusrahale sai Kiltsi rahvamaja sel sügisel palju parema
ilme. Vahetati välja üsna mitu akent,
3000 euro eest. Vahetatud said suure

Kiltsi jaam 140. See sündmus tõi Kiltsi rohkesti rahvast meie oma vallast
ja ka kaugemalt üle Eesti. On igati kiiduväärt, et valla poolt paigaldati Kiltsi
aleviku kergliiklustee tänavavalgustuspostidele väga kenad lumehelbed.
Kiltsi paistab nüüd pimedal ajal super

Esimese Leader-toetusega soetas MTÜ Meie Kiltsi
rahvamajja universaalse lauatenniselaua.
saali aknad, raamatukogu koridoriaken, mõlemad köögiaknad ja vahesaali
aken. Suur tänu Väike-Maarja vallavalitsusele, kes lisas sellele rahale ka
omapoolse panuse. Nii sai Kiltsi rahvamaja välisilme jällegi sammu võrra
paremaks.
Sellel aastal õnnestus MTÜ-l Meie
Kiltsi saada PAIKi Leader-programmist
üleüldse esimene projektitoetus. Selle
toetusega said vahetatud väikese saali
aknad ja ostetud pinksilaud. Lauatenniselaud on universaalne, seda saab
mugavalt kokku panna ja välitingimusteski kasutada. Lisaks värvisime ka
väikese saali seinad ja lae. Nüüd jääb
soovida vaid ruumide senisest veel aktiivsemat kasutust.
Terve suve toimus väga oodatud
Ebavere-Kiltsi kergliiklustee ehitus.
Kiltsi aleviku jaoks oli tänavu kindlasti erakordne sündmus septembris
toimunud kergliiklustee avamine ja

ilusana.
MTÜ ühistegemistest veel. Väike-Maarja valla 25. aastapäeva raames
sai suvel teoks meeleolukas jalgrattamatk Äntu järvede äärde… Igati hariv
ja huvitav oli Hiiumaa avastusretk koos
Liivaküla külaseltsiga.
Augusti lõpus sai viimaks teoks meie
emotsionaalne ja meeleolukas perereis
Venemaale. Minu ja õe lapsed nägid, et
see ei ole mingisugune „võimalik vaid
Venemaal“, vaid hoopis huvitav ja üllatusterohke maa.
Minu enda jaoks olid huvitavad ja
harivad erinevad keelekümbluse koolitused suvel, sügisel ja talvel. Sealt ka
väga oluline ja värske töine uus hingamine Kiltsi põhikooli keelekümbluse
tundide näol.
Rahulikke pühi!
Siret Stoltsen
MTÜ Meie Kiltsi

Jane Kool
Väike-Maarja spordikeskuse juhataja

Kosmoseriik Eesti
Kui ESTCube 1, Eesti esimene satelliit,
2013. aastal Maa orbiidile lennutati,
oli see sensatsioon. Eesti oli saanud
kosmoseriigiks. Aga Estcube ei tulnud
tühjale kohale, enne seda olid Friedrich Georg Wilhelm Struve, Ernst Julius Öpik, Jaan Einasto ja Ene Ergma.
Tartu Tähetornis alustati astronoomiauuringutega 1814. aastal, praegu
toetavad Eesti kosmoseteadust neli
vaala – Tartu Observatoorium, Tartu
Teaduspark, Tartu Ülikool ja Tallinna
Tehnikaülikool. Eesti sai ESA (Euroopa Kosmoseagentuuri) liikmeks 2015.
aastal, sellele eelnes põhjalik ja pingeline töö. Täisliikmeks saamine näitab programmides osalenud teadusasutuste ja ettevõtete, laiemalt kogu

riigi, tõsiseltvõetavust – meil on, mida
pakkuda. Eesti Kosmosebüroo asub
EAS-i juures ja vahendab teaduasutuste ning ettevõtete rahvusvahelist
koostööd. Kosmosebürood juhib Madis Võõras.
Kosmos algab kokkuleppeliselt 100
kilomeetri kõrgusel merepinnast nn
Karmani liinilt. See on lähedal – süstik
jõuab sinna 2,5 minutiga. Eluks kõlblik atmosfäär lõpeb juba 8 kilomeetri
kõrgusel Maast. Suurima eelarvega
kosmoseagentuuri liikmesriigid on
USA, Hiina ja Venemaa. Kõige edukam
rakett on üllatuslikult Sojuz – enim
edukaid starte ja maandumisi. Kosmosetehnoloogiaid rakendati maa peal
esialgu vaid militaarsfääris, nüüd jär-

jest enam tsiviil – ja kommertstarbeks.
Kosmosetehnoloogiaid on üldistatult
kaht liiki – see (asjad), mida saadetakse Maalt üles ja see (informatsioon),
mis tuleb ülevalt Maale. Eesti edulood
on Regio kaardid, Skeletoni superkondensaatorid, müomeeter Myoton-2,
minevikust Põltsamaa marmelaad ja
Mistra vaip. See on valik fakte taustainfoks.
Kosmoseuuringud ei ole ambitsioonikate teadlaste pärusmaa, vaid
rakendusteadus. Euroopa riikide kogemus näitab, et iga kosmosetööstusesse paigutatud euro tasub end 2
– 4-kordselt. Mõju on mitmesuunaline
– areneb kosmoseteadus ja rahvusvaheline koostöö, kosmosetehnoloogiad

liiguvad maapealsesse majandusse,
majandus areneb läbi ettevõtluse, tekivad uusettevõtted, mis on saanud
inspiratsiooni teaduse arengust (just
selliseid on meil vaja!), kosmosehariduse kaudu muutuvad reaalained
populaarseks (ka seda on väga vaja!).
Kindlasti on ESA programmides osalemine ka Eesti mainekujundus.
Lähitulevikus kasutame selliseid
kaugseireandmetel põhinevaid rakendusi nagu maastiku läbitavuse ja metsade seisundi hindamine, põllumaade
info uuendamine, vee- ja jääseire Läänemerel ning järvedel, lumeseire.
Kosmoseturism muutub igapäevaseks, ent „pigem hoiame oma Maad
kui kipume Marsile,” on Madis Võõras

kahe jalaga maa peal.
Ja UFO-d on kindlasti olemas.
Seda kõike kuulsid huvilised, kes
16. novembril Georgi Söögituppa Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi Õhtukooli esimesse tundi jõudsid. Külaline
oli Madis Võõras, Eesti Kosmosebüroo juht, Väike-Maarja Gümnaasiumi
vilistlane. Õhtukoolis jagavad oma
mõtteid Väike-Maarjaga seotud inimesed, kellel on midagi olulist öelda.
Detsembri külaline on Metsaküla, tänase Käru küla juurtega näitleja ja lavastaja Toomas Suuman.
Ene Kesler
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Anneli Mikiver on maakonna Liidia Arumägi pälvis üle-eestilisel
„Sädeinimene 2016“
konkursil tunnustuse
Rakveres toimunud maakonna kodanikuühenduste konverentsil “Teen, sest
hoolin!” anti üle Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirjad „Sädeinimene“ ja
„Sädeorganisatsioon“.
“Sädeinimene 2016” nimetus
omistati Väike-Maarja Naiskodukaitse jaoskonna esinaisele Anneli Mikiverile. Anneli Mikiver nimetati “Sädeinimeseks” innustunult kogukonda panustamise ja järjepideva kodanikukasvatuse edendamise eest maakonnas.
Tema “Sädeinimese” kandidaadiks
esitaja, Naiskodukaitse Väike-Maarja
jaoskonna liige Kristel Kitsing on oma
ettepanekus Anneli Mikiveri panuse
kokku võtnud järgmiselt: “Anneli Mikiver on Naiskodukaitse Viru ringkonna
liige. Ta on olnud Viru ringkonna suurima jaoskonna – Rakvere jaoskonna
esinaine ning tema eestvedamisel
taasasutati Väike-Maarjasse Naiskodukaitse jaoskond, mida ta 2014. aastast
juhib. Anneli Mikiver on väga hinnatud
vabatahtlik juht oma jaoskonnas, ringkonnas kui ka kogukonnas.
Anneli Mikiver on näidanud ennast
aastaid järjepidevalt parimast küljest ja
andnud märkimisväärse panuse ühiskonda. Ta on elavdanud olulisel määral
Lääne-Virumaa kogukonna elu, edendanud vabatahtlikku tööd kogukonnas,
korraldanud mitmeid naiskodukaitseja heategevusüritusi ning kaasanud ettevõtmistesse olulisel määral piirkonna era- ja avalikku sektorit.
Anneli Mikiver on väga hea organiseerija, innustaja ja koostööpartner. Ta
ei põlga pingutust, mis on vajalik eesmärgi saavutamiseks. Tema kreedo on:
õpetada suudan vaid seda, mida ise
oskan, arendada seda, mida eesmärgi
saavutamiseks vaja. Tema eesmärgiks
on alati tulemus, areng.
Anneli Mikiveri eestvedamisel on
hakatud süsteemselt talletama Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna ajalugu kohalikus muuseumis ja korraldatud
koristustalguid Väike-Maarja jaoskon-

na esimese esinaise Elsa Kotli kodus.
Arendatud on ühisprojekte MTÜga Kotli Maja, mis kogub, korrastab, säilitab,
tutvustab ja eksponeerib Elsa Kotli
poja arhitekt Alar Kotli ja kogu perekonna pärandit.
Anneli Mikiver kuulub erinevaid
suurüritusi organiseerivatesse korraldustoimkondadesse nagu näiteks Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna sügismatk ja kohalikele vähekindlustatud
peredele suunatud heategevusmatk.
Samuti lasus 2016. aastal tema õlgadel
Naiskodukaitse vabariikliku esmaabi
erialavõistluse korraldus, Väike-Maarja
jaoskonna 90. aastapäeva tähistamise
pidu ja oma piirkonnas heategevusliku
sinilillekampaania Anname Au koordineerimine.
Anneli Mikiver on Naiskodukaitse
Viru ringkonda esindanud vabariiklikul
esmaabi ja välitoitlustuse võistlusel,
spordivõistlustel ja koormusmatkadel.
Samuti panustab ta Kaitseliidu õppustel stabiilselt toitlustamise ja formeerimisega. Annelit võib kohata ka
erinevatel organisatsiooni ja ringkonda
paremaks muutvatel ja edasiarendavatel mõttetalgutel. Tal on alati oma
arvamus, mida avaldada, kui asi puudutab organisatsiooni või jaoskonna
edendamist. Tänavu oli ta esindatud
juhtide laagris ja mentorite seminaril.
Hea eeskujuna esindab Anneli Mikiver
ringkonda maakaitsepäeval, Vabariigi
aastapäeval vms riiklikel tähtpäevadel.
Samuti võib ta jaoskonnale omatulu
teenida vanaemadeaegsel meetodil
rasvast, linaõlist, männitõrvast ja seebikivist tõrvaseepi keetes.
Anneli Mikiver on Väike-Maarjas ja
Naiskodukaitse Viru ringkonnas tervikuna aastate jooksul midagi uut liikuma pannud, loonud ja muutnud. Väike-Maarja naiskodukaitsjatel on hea
meel, et Anneli Mikiveri eeskujul on
sirgunud maakonda palju väärtuslikke
kodanikke, kes sarnasel viisil innustunult kogukonda panustavad.“

Jane Kool ja Anneli Mikiver valla aastapäevapeol. Foto: Ilve Tobreluts

Jane Kool – „Sädeinimene 2016“ nominent
„Sädeinimene 2016“ nimetuse nominent oli ka Väike-Maarja spordikeskuse juhataja ja MTÜ Väike-Maarja
Valla Rahvaspordiklubi juhatuse esimees Jane Kool.
Jane Kooli nominendiks esitajad
Marju Metsman ja Marge Loo iseloomustavad teda kui aktiivset spordiharrastajat, spordifanaatikut ja liikumapanevat jõudu, kes isikliku eeskujuga
innustab ka seni spordikaugeid inimesi
liikuma. Tema korraldatud üritused on
sportima toonud palju uusi harrastajaid. Heaks näiteks on siin liikumissari “Seriaalivaba õhtu”, mis on tublisti
elavdanud spordielu ja kaasanud ko-

gukonda. Hooajal 2015/2016 osales
kaheksaetapilises sarjas 130 liikumishuvilist, kellest 46 inimest võttis osa
vähemalt viiest etapist.
Aktiivse spordiharrastajana võib Janet olenemata aastaajast leida jalgrattaringil temposõidus, sulgpalliplatsilt
või Ebavere radadelt. Erinevate alade
harrastajana nakatab ta spordipisikuga
enda ümber olevaid inimesi.
Janele on iseloomulik leida võistluste korraldamisel humoorikas ja
publikut köitev vaatenurk. Tänavusel
Pandivere päeval näiteks võistlesid kohalikud “kuulsused” merekultuuriaasta
puhul vesipüksijooksus.

Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside maja raamatukoguhoidja Liidia
Arumägi oli tänavu üle-eestilisel Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühingu konkursil tiitli „aasta kooliraamatukoguhoidja
2016“ nominent.

tegemisest, siis imestad ja imestad
ning tekib soov olla ka samasugune.
Sektsioonil toimus mõni aeg tagasi
koosolek – väljasõit Väike-Maarjasse
ja peale suure koolimaja külastasime
ka Liidiat tema algklasside raamatuko-

Liidia Arumägi. Foto: Ele-Riin Vend
Tema kandidatuuri esitasid kolleegid Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside majast ning teised kooliraamatukoguhoidjad Lasila põhikoolist, Kadrina keskkoolist, Rakvere põhikoolist,
Rakvere gümnaasiumist, Tapa gümnaasiumist, Haljala gümnaasiumist, Rakvere reaalgümnaasiumist.
Konkursi nominente tänati Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühingu kooliraamatukogude sektsiooni sügisesel
teabepäeval novembris.
Lasila põhikooli kooliraamatukoguhoidja Kadi Prants kirjeldab Liidiat nii: “Meie keskel on inimesi, kes
ei torka silma, aga kui tähelepanelikult
jälgida nende juttu ja kuulda mõnest

gus. Vastuvõtt oli südamlik ja kostitajaks imeliselt soe inimene. Liidia oskab
kogu aeg naeratada! Imestasin juba
tookord, et kuidas ta kõike jõuab, kuidas ta kõike oskab ning tema ideedel
ei näi lõppu olevat. Ta tegeleb lastega
ka pikapäevarühmas, korraldab etendusi ning meisterdab lastega ajakohaste
teemade raames. Liidia koostab ise
viktoriine ja huvitavaid küsimustikke,
alustab ürituste planeerimisega varakult ja teeb korralikult eeltööd. Liidial
on raamatukogus aabitsate kogu, mis
on tema hobi olnud aastaid. Kõige vanem aabits on aastast 1923. Ja mis põnev lugu veel välja tuli, tal on tööjuubel
– 20 aastat.”

Helina Lükk – maakonna
aasta noorsootöötaja
nimetuse nominent
Direktor
Marje Eelmaa kirjutas
Helina Lüki nominendiks esitamisel:
„Kõige tähtsam on
asjaolu, et Helina
lähtub oma töös
alati õpilasest ja tal
on imepärane võime
õpilasi kaasata.
Helina
eestvedamisel on koolis
toimiv ja teotahteline õpilasesindus,
kelle eestvõttel on
toimunud arvukalt
stiilipäevi, heategevuslikke ettevõtmisi,
kohvikuid, ülekoolilisi sündmusi.
Märkimisväärsed
on Helina poolt korraldatud kogunemised, aktused, spordipäevad, sünnipäevanädalad, kontserdid,
jõulupeod jne. Kõik
Helina Lükk 2015. a 1. septembril.
on alati pisiasjaFoto: Ly Ipsberg
deni läbi mõeldud,
planeerimisprotsessist kuni sündmuse
Lääne-Virumaa aasta noorsootöötaja
lõpuni, mil tuleb kõik jälle korda seada.
nimetuse nominent oli Väike-Maarja
Ta on meie „säde“, kel on alati ingümnaasiumi ja õppekeskuse hunovaatilisi mõtteid, tegutsemisrõõmu,
vijuht Helina Lükk, kes ka juba 2010.
digioskusi ja positiivset energiat.“
aastal valiti maakonna aasta noorsootöötajaks.

Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside huvijuht Egne Liivalaid räägib Liidiast järgmist: “Raamatukogu
on saanud Liidia käe all hubaseks ja
mõnusaks paigaks, kuhu tulla uut lugemisvara otsima või lihtsalt suhtlema
toreda inimesega, kellel on alati sinu
jaoks aega. Lapsed armastavad teda!
Pühendumine, täpsus ja nõudlikkus nii õpilaste kui ka iseenda suhtes
iseloomustavad teda kõige paremini.
Tema tööplaanid on aegsasti valmis
ning sisaldavad väga eriilmelisi tegevusi: raamatukogutunnid, näitused,
ettelugemispäevad,
kirjanduslikud
karnevalid, muinasjututunnid, viktoriinid, kohtumised kirjanikega. See on
lühike ülevaade tööst, mis Liidia põhitöö – laenutamise, raamatukogu paberimajanduse ja õppekirjanduse eest
vastutamise – kõrvale mahub. Näiteks
jõululoterii ettevalmistamine algab
juba novembri alguses, kui vabatahtlikud meisterdavad erinevaid käsitööesemeid auhindadeks. Aastaid tegutses
tema käe all alaline näitering, kellega
toodi koju preemiaid algklasside teatripäevadelt. Näiteringi ei ole nüüdseks
paar aastat avatud, kuid pisik püsib
ja ikka ning jälle võtab ta kokku grupi
huvilisi ning lavastab teiste rõõmuks
mõne lühiloo. Oma tegemistest avaldab Liidia artikleid algklasside ajalehes
Mikud&Mannid.
Olles ise Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlane, teab Liidia Arumägi peensusteni kooli ajalugu, mida õpilastele
raamatukogutundides pajatada. Liidia
osaleb aktiivselt VMG vilistlaskogu
töös ja lööb alati jõu ja nõuga erinevatel talgutel ja tegemistel kaasa.”
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Sumoliit valis
Lembit Kalteri
ja Aivi-Õnne
Annimäe Eesti
aasta parimaiks
Eesti Sumoliit valis 2016. aasta parimad sumotorid. Kaks kõrget tunnustust tuli sealt Väike-Maarja valda.
Aasta parimaks treeneriks valiti
Väike-Maarja maadlustreener Lembit Kalter, kelle õpilane, Tamsalu
gümnaasiumis
õppiv
Eva-Maria
Raudsepp valiti parimaks sumotüdrukuks.
Parimaks võistkonnaks tunnistati
Euroopa meistrivõistlustel pronksmedalile tulnud U23 naiskond, mille koosseisus võistles ka Väike-Maarja neiu
Aivi-Õnne Annimäe.
Palju õnne ja jätkuvalt kordaminekuid!

Sumoliit tunnistas aasta parimaks
treeneriks Lembit Kalteri.
Foto: Ilve Tobreluts

Detsember 2016.a.
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Tänavune tüdrukute tantsupidu
tõi lavale mere
7. detsembri õhtul oli Väike-Maarja
seltsimaja saal puupüsti täis. Toimus
iga-aastane kooli oodatud suursündmus – tüdrukute tantsupidu, tänavune
oli järjekorras juba kaheksateistkümnes
ja pühendatud meretemaatikale. Kehalise kasvatuse tundides pooleteise kuu
jooksul ettevalmistatavates tantsudes
osalevad igal aastal kõik neiud alates
5. klassist.
Merekultuuriaastale
pühendatud
tantsupidu tõi lavale merega seotud
laulud, tegelaskujud ja kostüümid.
Kõik tantsijad olid tublid ja andsid
endast parima, žürii pidi aga klassid
järjestusse seadma. Tänavused kohad
jagunesid järgnevalt:
5.-6. klasside arvestuses: I koht 6.
klass, II koht 5.A, III koht 5.B.
7.-8. klasside arvestuses: I koht
7.A, II koht 8. klass, III koht 7.B.

sin esimest aastat tantsupeol, siis see
oli väga pingeline ja lahe. Enne esinemist hakkas kõhus näpistama, olime
juba teised, kes lavale läksid. Minu
jaoks oli kõige lahedam see, kui sain
klassi parima tantsija tiitli. Kindlasti
ootan järgmise aasta tantsimist.“
Liisi Prits (5.B): „Esinesin tüdrukute
tantsupeol esmakordselt. Kogemus oli
super. Suuremate tüdrukute tantse vaadates on meil, väikestel, veel suur, suur
arenemisruum.“
Raine Hiiemäe (6. kl): „Oli ülivägev
tantsupidu ja ma usun, et kõik said
super kogemuse. Tore oli mereteemaline tüdrukute tantsupidu – meri seob
inimesi ning tantsisime kõik nagu merelained, kes võimsamalt, kes sujuvamalt.“
Marili Liivamaa (7.A): „Selle aasta tantsud olid paremad kui eelmise

ka nüüd tüdrukutevahelised intriigid,
kuid lõpptulemusena olid tantsud väga
vinged ja tundus, et tantsimist nauditi.
Minu enda klass jäi paraku meie vanuseklassis
kolmandaks ehk siis viimaseks, aga
koht polnudki meie jaoks nii oluline,
sest oli teada, et konkurents on suur
ning 11. ja 9. klass on tantsude välja
mõtlemises tugevad. Siiski oli meil hea
meel, et me tants õnnestus ja publik
reageeris positiivselt.“
Mona Seppern (11. kl): „Nagu ka
eelmisel aastal, tundus tantsude õppimiseks etteantud aeg väga lühike, kuid
hoolimata sellest suutis iga klass välja
mõelda huvitava ja omanäolise tantsu. Terve kolmapäevase päeva valdas
meie klassi tüdrukuid suur ootusärevus – mõtlesime, kas laval tulevad ikka
liigutused õigesti välja ja kuidas meie
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Öökool 2016 – lemmik kogemus
õpilasesinduse aastast
24. novembri õhtul kogunes Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesindus
koolimajja, sest toimus esimene õpilasesinduse Öökool. Harjumuspäraselt ei
tulnud me kooli hommikul ega lahkunud lõunal, vaid veetsime kogu öö koolimajas. Natuke kõhe oli alguses küll,
sest kes meist pole kuulnud õudusjutte kooli vaimudest, kuid mõtlesime, et
üksteisele julgestuseks olles saame me
kohe kindlasti hakkama.
Alustuseks mängisime lõngakera-nimelise meeskonnamängu, mis aitas
meil sulanduda ühtseks meeskonnaks
ja tekitas rõõmsa meeleolu. Poole
seitsme ajal oli meile külla tulnud Dely
Kroll Lääne-Virumaa Noortekogust
(LVNK). Dely on ise Väike-Maarjas põhikooli lõpetanud ning nüüd Rakveres
tegutsedes andis ta ülevaate LVNK töödest ja tegemistest. Ma arvan, et selline
kiire ja kokkuvõtlik tutvustus tuli meile
kõigile kasuks. Olles tutvunud LVNK tegemistega, oli järg filmimise käes. Sel
aastal korraldame me jällegi heategevuskampaaniat, mille jaoks filmisime
lühikese üleskutse, et info leviks rohkemate inimesteni ja kampaania oleks
atraktiivsem.
Presidendina arvan, et meeskonda,
kes on kolm kuud väga tublisti tööd
teinud, tuleb kindlasti kiita – positiivne
meel ja suur töötahe ei tohi ju ometigi kaduda. Jagasin tänukirjad igaühele
personaalse kirjaga, kus välja toodud
nende panus ja positiivsed omadused.
Peale seda liitusid meiega kooli direktor Marje Eelmaa ja õppealajuhataja
Ly Ipsberg, kellega üheskoos joonistasime pilte endi tugevatest külgedest

ja mängisime meile juba legendaarset
„patsutamise“ mängu. Õhtu lõpuks
meisterdasime üheskoos kaarte heategevuskampaania jaoks.
Usun, et me kõik jäime selle koosolemisega väga rahule ning hiljem asemeid tehes lausus enamik, et see oli
nende lemmik kogemus õpilasesinduse aastast ja seda tuleks kohe kindlasti
korrata. Võib järeldada, et õpilasesindusse kuulumine on õpilastele tähtis,
sest lisaks ööbimisele toodi välja mitmeid selleaastaseid ettevõtmisi – väljasõitu Tartusse, regionaalkoolitusi,
osaluskohvikut, Lahedat Koolipäeva,
kohvikuid ja palju muud. Üheskoos
millegi ettevõtmine muudab õpilasesinduse liikmeid minu meelest palju
ettevõtlikumaks ning arendab neid pea
igast küljest. Mina võin küll väita, et
need õpilased, kellega ma igapäevaselt
koos töötan, on teotahtelised algatusvõimelised noored.
Õhtu lõpuks olid kõigil kõhud naermisest väsinud, aga siiski jätkus nalja
hiliste öötundideni välja, kui üheskoos
sai õpitud nii matemaatikat, keemiat,
inglise keelt kui ka geograafiat. Öökoolist, mis pani meie aastale punkti, võib
järeldada, et nalja, naeru ja suurt töötahet meil jagub.
Me soovime kõik üheskoos, et
teie järgmise aasta iga päev oleks
veel parem kui eelmisel, ja tuletame
meelde, et naeratusest võib alata
palju. Rahulikke jõulupühi!
Keneli Pohlak
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse president

Lahe koolipäev 2016

Grand prix võitnud 9. klass, kes pälvis võimaluse osaleda Koolitants 2017 maakondlikus voorus.
Foto: Ly Ipsberg
9.-11. klasside arvestuses: I koht 9.
klass, II koht 11. klass, III koht 10. klass.
Kõige tähtsama ehk GRAND PRIX
tiitli võitjaks tuli tänavu 9. klass, kes
osaleb seega ka Koolitantsu maakondlikus voorus. Publik valis oma lemmikuks 7.A klassi.
Igast klassist valiti ka parimad tantsijad, kelleks žürii otsusel olid Liilia
Kinsiveer 5.A-st, Johanna-Jeta Rauhala
5.B-st, Kelli Laansalu 6. klassist, Lisette
Akkuratov 7.A-st, Madli Matvejev 7.Bst, Eliis Mätas 8. klassist, Karmen King
9. klassist, Victoria Mitt 10. klassist ja
Karmen Lõomets 11. klassist.
Muidugi ei puudunud õhtust ka üllatusesinejad, eks ikka tantsivad õpetajad ning oma etteastetega gümnaasiumi noormehed. Sündmuse õhtujuhid
olid gümnasistid Ranno Rajaste ja Robert Põldmaa.
Osalejatel oli pärast tantsupidu rohkelt emotsioone, mida jagada.
Liilia Kinsiveer (5.A): „Kuna tantsi-

aasta omad. Tantsud olid hästi ettevalmistatud ning võistlus oli tasavägine.
Pealtvaatajaid oli palju ning üritus oli
vahva.“
Krislyn Kitsing (7.B): „Tantsupidu
tekitab tüdrukute vahel tõelist draamat, sest kõik tahavad võita. Aga see
arendab klassides grupitööd ja lõpuks
elame ikka kõigile kaasa. Tantsupidu oli
vahva ja loodan, et ka teistele meeldis.“
Eliis Mätas (8. kl): „Enne lavale minekut olin üpriski närvis. Kui tants juba
peale hakkas, rahunesin ning tantsisin
rõõmuga. Teiste tantse vaadata oli samuti rõõm, sest kõik olid teinud väga
head tantsud.“
Karmen King (9. kl): „Tantsupeo
emotsioonid olid laes. Nii enne lavale
minekut kui ka laval. Kõiki valdas positiivne emotsioon, eriti kui meie klass
võitis.“
Kirke Tobreluts (10. kl): „Minu arvamus tantsupeost on kokkuvõttes küllaltki positiivne. Nagu igal aastal, olid

tantsu sõnum rahvani jõuab. Õhtul laval olles tundsin, et kogu tantsu õppimiseks kulunud töö tasus end kuhjaga
ära. Jään põnevusega ootama järgmise
aasta tüdrukute tantsupidu.“
Abiturient Ranno Rajaste: „Õhtujuhina on alati vägev tunne näha, kui
rahvas üritust põnevusega jälgib. Tänavusel aastal oli seda eriti tugevalt tunda. Esimesed kümme minutit olid veidi
pingelised, kuna mikrofon ei tahtnud
korralikult töötada, kuid mida rohkem
õhtu edasi liikus, seda enam levis saalis mõnus ja kaasakiskuv meeleolu, mis
tegi minu töö kõvasti lihtsamaks. Kulisside taga olid asjad veidi teisiti, oli
näha, kui palju võistlejad võidu nimel
pingutasid ning millist stressi see tekitas. 2016. aasta tüdrukute tantsupidu
oli väga meeldejääv.“
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

17. novembril leidis Nordea Kontserdimajas aset Eesti suurim noortekonverents Lahe Koolipäev, mis toimus
tänavu juba 13. korda. Kõigi nende
aastate jooksul on konverents pakkunud õpilastele kordumatuid elamusi.
Lisaks minule osales gümnaasiumist
ka õpilasesinduse president Keneli
Pohlak. Kuigi oli võimalus Tallinnasse
minna ürituse jaoks spetsiaalselt tellitud bussiga, otsustasime meie koos
Väike-Maarja valla noorsootöötajate
Anu ja Eglega sõita konverentsile autoga. Kui pikk teekond oli selja taga,
jõudsime Nordea Kontserdimajja,
kuhu kogunesid noored üle terve Eesti.
Konverentsi selleaastaseks teemaks oli
„Kuidas võtta vastutust?“.
Esimesena astus publiku ette astroloog Igor Mang. Esinejate seas olid ka
näitleja Märt Avandi <http://www.delfi.
ee/teemalehed/mart-avandi>, räppar
Genka, maailmarändur Maarika Traat
<http://www.delfi.ee/teemalehed/maarika-traat> ja arst Riina Raudsik. Lisaks
neile kohtusid noortega ka sõudjad

Allar Raja <http://www.delfi.ee/teemalehed/allar-raja> ja Kaspar Taimsoo
<http://www.delfi.ee/teemalehed/kaspar-taimsoo>, investor Jaak Roosaare
ning ERRi nõukogu esimees Agu Uudelepp <http://www.delfi.ee/teemalehed/
agu-uudelepp>.
Esinejate vahel oli meil võimalik
vaadata erinevate noorte etteasteid.
Konverentsil kuulutati välja ka Hea
eeskuju konkursi stipendiumi võitja,
kelleks sel aastal oli Lihula Gümnaasiumi õpilane Erik Mikkus. Enne Märt
Avandi etteastet astus meie ette paljude eestlaste lemmikansambel Curly
Strings. Ürituse lõpus esitas ka Daniel
Levi meile kaks laulu. Konverents oli
väga hästi planeeritud ning terve päev
oli põnevalt sisustatud. Olen väga õnnelik, et mul avanes võimalus sellisel
üritusel osaleda.
Mona Seppern
gümnaasiumi 11. klassi õpilane ja
õpilasesinduse sekretär

Õnne-Liisi Viidas laskmises
vabariigi esimese kuue hulgas
Novembrikuu kolmandal nädalavahetusel peeti Põlvas Eesti noorte meistrivõistlused B-vanuseklassi arvestuses.
Osalejaid oli palju, Valgast Tallinnani
ja Haapsalust Narvani. Südikalt esines
ka Väike-Maarja gümnaasiumi neiu Õnne-Liisi Viidas, kes saavutas harjutuses
30 lasku ringmärki tubli 5. koha.
Seljataha jäi palju eakaaslasi, kes
juba aasta-kaks või rohkemgi harjutanud. Õnne-Liisi käib treeningul alles
teist kuud ja sellist tulemust võis vaid
optimistlikes prognoosides loota. Tõeliselt meeldiva üllatuse valmistas neiu
harjutuses 30 lasku ilmuvasse märki.
Siin pead relva tõstma, sihtima ja tulistama kolme sekundi jooksul. Kodutiirus sellist seadeldist, kus seda harjuta-

da saaks, ei ole. Õnne-Liisi vaatas kaks
vahetust kõrvalt, kuidas teised tegid ja
kolmandas vahetuses osales juba ise –
tulemuseks 6. koht.
Tubli, Õnne-Liisi, soovime Sulle
kindlat kätt ja kindlat meelt ka edaspidisteks startideks!
Siit ka üleskutse: tublid tüdrukud ja
poisid, tulge juba pärast 12. eluaastat
ja proovige – äkki on ka teis talent peidus. Kes ei katseta, see teada ei saa!
Ootame teid Väike-Maarja õppekeskuse lasketiiru esmaspäeva õhtuti,
harjutada saab alates kella 18.30-st.
Huviringi juhendaja
Jaanus Raidlo
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Järjejutt Simuna kooli
tegemised, II osa
Möödunud aastale tagasi vaadetes
võib rahulolevalt öelda, et oli hea
aasta. Võrreldes põllumeestega võib
öelda, et tegelikult oli ikka väga hea
aasta. Meie „saak“ oli suisa suurepärane.

aegne heategevuskohvik kogus „Kiisude“ rühmale raamatute ostmiseks
140 eurot. Kiisud ja nende õpetajad
on ütlemata tänulikud.

Ajakirjandustudengitele õpetatakse kuulduste kohaselt, et peab ikka
midagi negatiivset loos või vähemalt
pealkirjas olema, et siis lugu müüb
või kuidagi nii. Mina tagasihoidliku
Simuna kooli uudiste kajastajana
kogen aga just vastupidist. Tuleb inimene poes juurde, võtab nööbist ja
ütleb, et ootab huviga minu kirjutisi,
sest seal on head uudised ja huumorit. Lähen vallamajja, tuleb vastu Ilve
– kõneleb sama. Lähen juuksurisse ja
kuulen jälle, et minu kirjutisi hea lugeda – õhkub positiivsust.

17. novembril külastasid 7.-9. klass
Eesti Rahva Muuseumi. Esmamulje:
„Oi, oi kui suur maja!“ Teine mulje.
„Oi, oi, kui suur maja!“ Kolmas mulje
„Oi, oi kui palju rahvast!“ Kui olime
giidiga muuseumile tiiru peale teinud
tuli tõdeda, et ekspositsioon on väga
ilus ja huvitav. Järgmisel korral minnes tuleks varuda palju aega, liikuda
väikestes gruppides ja kõigepealt oodata, mil esimene suur tung vastavatud majja veidi vaibub.

Nii, et siis heade uudistega jätkan.
Kevadel lõpetasid kooli kõik üheksanda klassi viis õpilast ja lasteaia 8 last.
Sügisel tulid kõik kevadised lasteaialõpetajad kooli ning põhikoolilõpetajad läksid kõik edasi õppima.

Koolielu on olnud viimasel kuul
üsna põnev.

Lääne-Virumaa 4.-5. klasside rahvastepallivõistlustel saavutas Simuna kooli võistkond koosseisus Kaarel
Gustav Põldmaa, Helari Vill, Kristi
Lainemaa, Henry Hiire, Kelli Loorits,
Renita Priks, Katre Linnas, Kristjan
Jaago, IV koha.

1. septembri aktusel õnnistas kirikuõpetaja Enn Salveste meie kooliperet ja koolipere tegemisi. Oli harras ja
ilus hetk.

Muugas toimus samal päeval kihelkonnakoolide mälumäng, kus
Simuna kooli võistkond koosseisus
Rando Linnas, Andro Turu ja Ronald
Priks saavutasid II koha.

Olen seda varemaltki teadnud,
kuid mööduv aasta on eriti selgelt
mõista andnud, et head on siin ilmas hoopis rohkem kui kurja. Kuri
on nähtavam ja tuntavam, hea seisab
malbelt tagaplaanil – aga teda on
rohkem. Head peab oskama näha ja
kuulda või kuulatada, seda seni, kuni
kurjus tahaplaanile jääb. Olemas on
nad mõlemad, et säiliks tasakaal. Kui
poleks halba ei saakski ju teada, mis
on hea.

18. novembril osalesid 8. ja 9.
klassi õpilased KredeXi karjääriretkel.
Külastasime Lääne-Virumaal asuvaid
ettevõtteid Top Marine OÜ ja Jäneda
Puit OÜ. Esimene toodab ujuvkaisid
ja sildu sadamatele Eestis ja mujal maailmas, teine kokkupandavaid
puitmajakesi valdavalt ekspordiks.
Ettevõtetes võeti meid väga lahkesti
vastu ja tutvustati ettevõtete toodangut ning näidati kuidas ja millistes
tingimustes ettevõtetes töötatakse.

Sügisel Rakveres toimunud hariduse päeval jäi kõlama Väike-Maarja
kandist pärit Raul Rebase mõte –
eliitkool on see kool, kus sina õpid
või õpetad. Kinnitust sain sellele väitele ühelt minu isiklikku elu puudutavalt suursündmuselt, kuhu ka hulk
Simuna kooli vilistlasi oli kutsutud
(üritusele kutse saamiseks pidi olema siiski sõber, sugulane või kolleeg).
Peo käigus rõhutati mitmel korral, et
ma olen ikkagi Simuna koolis käinud.
Hiljem heldinult tähtpäevale tagasi
mõeldes, tõdesin, et need inimesed,
kes peol aktiivsusega silma paistsid,
olid ka kooliajal aktiivsed ja toredad
õpilased. Järelikult ikka Simuna kool
ongi eliitkool. Ei ole midagi parata.
Seda on taibanud päkapikudki, kes
alumise korruse fantastiliselt kaunistatud koridorides öösiti ringi lippavad ja vallatust teevad (hästi varasel
hommikutunnil, kui maja on veel
vaikne, saab neid salaja kaamerasilmast jälgida) ning hommikuks õpilaste sussikese sisse või sahtlinurka
komme poetavad.

21. novembril toimus Lääne-Virumaa pärimusmuusikat tutvustav koolikontsert.

Lasteaia poole peal oli palju positiivset. Laste arv kasvas võrreldes
eelmise aasta sama ajaga kuue lapse võrra. Valmis uus ja õdus rühmaruum, mänguväljak läbis edukalt
„imelise muutumise“ etapid. Mänguväljakule ja võimla läheduses asuvale
haljasalale kerkis kaks „mäge“. Värise,
Otepää! Ilmataat lasi juba oktoobris
lumel alla sadada, et saaksime oma
„mäed“ ära testida ja kui miskit lagunema peaks või muidu sobimatuna
tunduks, saaks teostada garantiiremonti või ümber vahetada. Hoolikalt
kasutus(ohutus)juhendit
järgides
on läinud siiamaani „mägede“ kasutamine libedalt. Tibukeste ja Puhhi
rühm said uue mööbli. Kiisude rühma lugemispesa sai rõõmsama ilme
ja naisteklubi korraldatud advendi-

22. novembril oli külas klaveriduo
Arko ja Argo, kes andsid meeleoluka
klassikalise muusika klaverikontserdi.
23. novembril toimus algklasside
kadrikarneval.
28. novembril tähistas koolipere
1. adventi. 9. klass tutvustas jõulukombeid Austraalias, Gröönimaal,
Hispaanias ja Jaapanis. Iga klass ja
lasteaiarühm sai süüdatud advendiküünla.
1. detsembril käis 6. klass heade
mõtete linnas Tartus. Külastati Ahhaad ja Aura veekeskust. Suur tänu
lapsevanematele Joonase emale ja
Teedu isale, kes transpordiga aitasid.
5. detsembril süütas 8. klass 2. advendiküünla ja tutvustas ameerika,
norra, iraagi ja hollandi jõulukombeid.
6. detsembril käidi Vanemuise
teatris vaatamas etendust „Lotte unenäomaailmas“.
9. detsembril vaatasime koolisööklas keemiaõpetaja Aili korraldatud teadusteatrit.
Eelmise järjejutu kirjutamise ajal
eksitas mind üks väike kurivaim, kes
lasi sisse lipsata vea. Täna parandan
selle ära. Nimelt olid teksti lõpus kuupäevad õiged aga kuu nimetus vale.
Keiri Tammemägi ja Heli Künnapas
käisid külas ning isadepäeva tähistamine toimusid ikka novembrikuus.
Simuna koolipere nimel soovin
kogu Väike-Maarja valla rahvale õnne,
rõõmu, ja rahulikku meelt.
Kauneid jõule ja head uut aastat!
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor
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Erasmus+ kontaktseminaril
Brüsselis
30.11-02.12 viibisin Brüsselis Erasmus+kontaktseminaril, mis seekord oli
teemal „Change the Mentalities to fight
against educational inequalities“.
Kokku oli tulnud üle 50 osaleja
kuueteistkümnest erinevast riigist.
Baltimaadest viibisin mina seal ainukesena, lähimatest naabritest olid veel
esindatud Soome ning Norra. Oma
ideid tulid tutvustama ülikoolide, kutsekoolide, gümnaasiumite, MTÜ-de ja
põhikoolide esindajad. Minu kurvastuseks oli just viimaseid eriti vähe, mistõttu konkreetseid kokkuleppeid uue
projekti alustamiseks veel ei saanud
sõlmida.
Need kolm päeva sisustati tihedalt
erinevate tegevustega alates tutvumismängudest esimesel õhtul kuni konkreetsete projekti eesmärkide sõnastamisega viimasel päeval. Belgia Erasmus+ büroo esindajad andsid näpunäiteid, kuidas alustada projekti kirjutamisega ja kuidas saavutada võimalikult
kõrge punktisumma, mis tähendaks ka

projekti rahastamist ja elluviimist.
Lisaks olid kohale tulnud erinevate
Belgia organisatsioonide esindajad,
kes tutvustasid, kuidas nemad võitlevad haridusliku ebavõrdsusega. Kõige
rohkem kõnetas mind organisatsiooni
Teach for Belgium mõte „One day, the
socio-economical background of a student will
not determine his success.“ (Ühel päeval
õpilase sotsiaal-majanduslik taust ei
mõjuta tema edu.) Võib öelda, et see
on ka Eestis probleemiks, kuid neid
ühiseid jooni oli meil teiste riikide haridusasutustega veelgi: multikultuursed
klassiruumid, õpilase motiveerimine,
eneseväljendus jms.
Tulin sellelt kontaktseminarilt kodumaale tagasi, pea täis mõtteid ja ideid,
mida nüüd on vaja teostama hakata.
Lisaks loodan, et leiame koolile projektipartnerid, alustamaks millegi uue ja
põneva loomisega.
Kati Kümnik
Kiltsi kooli huvijuht

„Georgi Söögituba“
Pikk 18, Väike-Maarja

Laupäeval, 31. detsembril
uksed avatud alates 21.00

UUSAASTA PIDU
Ansambel „RE-IN“
(Renel ja Ain) alustab 23.00

Peopaketid:
*Pääse+Valik 1=10.-/per (külmlaud 5 nimetusega, min tell
6-le)
*Pääse+Valik 2=8.-/per
(tervitusjook+3 suupistet)
*Pääse saali=5.-/per
*Laua broneerimine ja valiku
tellimine – tel 325 5608
või aivar@joosand.ee
*Broneeringud välja osta
30. detsembriks.
*Võimalik broneerida erineva
suurusega laudkondi.

Kiltsi põhikooli õpilased
vene keele festivalil
18. novembril toimus Tallinnas Rahvusraamatukogus 10. juubelihõnguline vene keele festival, mille korraldas
Pushkini Instituut. Osaleda soovinud
koolide taotlusi oli üle kahesaja. Rohkem oodatud olid need koolid, kelle
õpilased ei olnud varem üritusel osalenud. Nii saimegi pärast taotluse täitmist kutse.

keeles. Etteantud teema järgi reklaami,
muinasjutu või uudiste etendamine,
hääletutele filmilõikudele teksti pealelugemine. Tohutult positiivse emotsiooni andis see, kui tuli oma võistkonnaliikmetele midagi head kirjutada.
Üritusel astus üles ka Contra, kes üritas
rääkida vene keeles ja luges enda kirjutatud luuletust „Euroreis.“

Muljetavad 9. klassi õpilased: Kadri, Karl-Silver, Robin, Joosep. Ja õpetaja
Siret.

Karl-Silver:
Me olime kõik erinevates võistkondades. Mulle meeldis kui lahked inimesed olid ja see, et sai ka eesti keeles
rääkida.

Kadri:
Võistkondade nimed olid tuntud
eesti ja vene kirjanike nimed. Näiteks:
Tammsaare, Dostojevski, Vilde, Gogol
jne. Võistkondi oli kakskümmend, igas
kümme õpilast. Pooled vene emakeelega ja pooled eesti emakeelega. Igas
grupis oli ka selliseid õpilasi, kes rääkisid vabalt mõlemat keelt. Ülesanded
olid nummerdatud ümbrikutes. Toimus
tutvumismäng, kiirkõne moodustamine ja laval ettelugemine mõlemas

Robin:
Väga tore päev! Seal oli 200 õpilast,
kümnesed grupid, palju tüdrukuid. Kõik
ülesanded olid võistkondadele, mitte individuaalsed. Need olid küll vene
keeles, aga sain aru küll. Üldiselt oli see
väga tore kogemus ning soovitan kõigil
sinna minna kui on võimalus.

Joosep:
Sealt sai väga palju kogemusi. Et
midagi teha, peab sul olema esinemisjulgus. Tegelikult oli see hea kogemus.
Kui see järgmine kord toimuks, siis läheksin sinna veel.
Õpetaja Siret:
Olin esmakordselt Pushkini Instituudi poolt korraldatud vene keele festivalil. Ei osanud midagi oodata, õpetajad olid lihtsalt saatjateks. Aga ürituse
avakõne pidas Venemaa Suursaadik
Eestis, Aleksander Petrov. Päevajuhid
olid tasemel, korraldus oli üldse väga
ladus ja õpilased jäid päevaga väga rahule. Nad said keelekeskkonnas viibida
ja ennast proovile panna. Minu jaoks
oli see kõige tähtsam. Ei olnud võitjaid
ega kaotajaid, kõik said näidata oma
teadmisi, loomingulisust ja liidriomadusi.
Muljed koondas
õpetaja Siret Stoltsen

Matemaatika igal sammul
Väike-Maarjas on traditsiooniks saanud, et ühel sügisnädalal vaatab matemaatika kooliperele iga nurga pealt
vastu. Matemaatika ümbritseb meid
elus kõikjal, sügiseti peame aga lausa
eraldi matemaatikale pühendatud nädalat: gümnaasiumi peamaja ja õppekeskuse matemaatikanädal leidis aset
21.-25. novembril ja algklasside majas
5.-9. detsembril.
Peamaja
matemaatikanädalasse
mahtus pranglimise (ehk aja peale
peastarvutamise) koolifinaal, milles
osalejad selgitasime eelnevalt välja
klassivoorudes. Samuti võtsid 5.-9.
klass mõõtu matemaatikaolümpiaadi
koolivoorus. Iga päev oli võimalik vastata matemaatilistele päevaküsimustele ning ühel päeval kogu klassiga
matemaatilisele viktoriinile, mis lõimis
omavahel erinevaid õppeaineid ja valdkondi. Kooliõdegi sidus omavahel matemaatika ja tervisepäeva, koostades
kooliperele piparkookide suhkrusisaldusega seotud päevaülesande.

7. klassi õpilaste abiga viisime kahel
päeval läbi matemaatilised mängud –
suure nuputamisvõistluse internetis levivatest konksuga arvutusülesannetest
ja mälugümnastika, kus testisime, kui
palju inimesed minuti jooksul erinevaid asju meelde suudavad jätta. Kodulehel ja Facebookis oli võimalik vastata
nädalaküsimusele, millele õigesti vastajate vahel loosisime välja auhinna.
Algklasside maja matemaatikanädal
sisaldas samuti trikiga päevaküsimusi,
pranglimist ning pingutust nõudvat
olümpiaadi.
Matemaatilisi võistlusi laiendasime
ka õppekeskusesse, mille õpilased samuti oma pranglimis- ja nuputamisoskuse ning mälu proovile said panna.
Pranglimises läksid esikohad 1.
klasside arvestuses Reino Kallasele, 2.
klassis Kaspar Liivakule, 3. klassis Kristo Prinkenile, 4. klassis Joannes Peeter
Kuddile, 5.– 6. klasside arvestuses Erik
Reinartile, 7.-9. klassis Ege-Ly Petermannile, 10.-12. klassis Mairo Kivi-

põllule, õppekeskuses I kursusel Gelly
Prossile ja II kursusel Tairi Tiimusele.
Olümpiaadi koolivoorul said esikohad 1. klassis Jette Kriit, 2. klassis
Laura Eenpuu, 3. klassis Eva-Angelica
Kaldaru, 4. klassis Annalisa Kesküla ja
Kati-Ly Randviir, 5. klassis Riko Remi
Mitt, 6. klassis Äshly Veedler, 7. klassis
Krislyn Kitsing, 8. klassis Richard Veelaid, 9. klassis Keneli Pohlak.
Matemaatikanädala täpsemate tulemustega saab tutvuda Väike-Maarja
gümnaasiumi ja õppekeskuse kodulehtedel. Tublimaid tunnustatakse koolikogunemisel detsembris.
Matemaatikaõpetajad Heli Reinart,
Larissa Käbin, Heili Nõgene ja algklasside maja klassiõpetajad tänavad kõiki
osalejaid!
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist
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Väike-Maarja vald – 25
12. detsembril möödus 25 aastat
omavalitsusliku staatuse omistamisest Väike-Maarja vallale.
Avaldame kolme küsimuse-vastuse kaudu eelnevate perioodide
vallavanemate ja vallavolikogu
esimeeste mõtteid omavalitsusliku elukorralduse kujunemisest ja
arengust.

Vallavolikogu esimehed:
1989-1996; 1999-2002; 2009-2013
– Olev Liblikmann
1996-1999 – Jaak Läänemets
2005-2009 – Hans Kruusamägi

Vallavanemad:

2. Mis põhjustas kõige suuremat
peavalu?

1991-1996 – Jüri Poolak (1937 –
2010)
1996-2002 – Sven Kesler
2002-2009 – Olev Liblikmann
2009-2011 – Urmas Tamm

1. Mis valmistas vallajuhiks oleku ajal kõige rohkem rõõmu?

3. Kas käimasolev haldusreform
tundub Väike-Maarja valla elukorraldusele ja arengule kasulikuna?

Olev Liblikmann:

1. Hea meel on sellest, et suutsime luua igati toimiva organisatsiooni
ja tööle võtta tublid spetsialistid vallatöötajateks, kellele võis alati kindel
olla ja tänu kellele kõik ette võetud
tööd ja tegemised üldjuhul ka õnnestusid.
Tagasi vaadates võib öelda, et tehtud sai päris palju, seda nii ehituste
ja remontide kui ka üldise elukorralduse poolest. Majandite poolt loodud infrastruktuur oli meie valla territooriumil ju ulatuslik ja mitmekülgne
ning kõik see vajas kaasajastamist,

Sven Kesler:

lisaks veel täiesti uued objektid. Kuid
ükski hoone ei oleks midagi väärt, kui
see ei leiaks kasutamist ning kui selle
kasutamine poleks rahvale vajalik ja
huvipakkuv.
2. Kõige raskem oli muidugi valla
algusaegadel, esimesed 4-5 aastat.
Kõik oli uus ja ega eeskuju igapäevaste asjade ajamiseks kuskilt võtta
ei olnud. Lisaks käisid ka kõik suured
reformid ning nende läbiviimisel lasus ka kohalikel omavalitsustel väga
suur roll ja vastutus, olgu selleks siis
näiteks kas põllumajandusreform või
maareform.
Kogemusi sai käidud otsimas ka
piiri taga nii põhja kui ka lääne pool,
kuid need omavalitsused olid oma
eluga meist tunduvalt eespool, nii
et paljusid asju oli raske siin tööle
rakendada. Aga kasulikud olid need
teadmised kindlasti, kasvõi perspektiivi mõttes.
3. Usun, et kui vald suureneb Rakke
valla ja mõnede külade juurdetuleku
võrra, siis käib vallatöötajate võimekus sellest territooriumist ja inimeste
elust-olust veel kindlasti üle, kuid ma
ei usu, et veelgi suurema omavalitsuse korral sellise juhtimisstruktuuriga
nagu praegu enam toime tuleks. Mulle tundub, et ega vabariigis selliste
küsimuste peale praegu mõeldud ei
ole ja tekkivad ülisuured omavalitsused näevad veel pikalt vaeva, et asjad
normaalselt sujuma hakkaksid.

1. Kolleegid, meeskonnavaim.
Väljakutseid oli tol ajal palju ja vahendeid eesmärkide saavutamiseks
vähe. Vallavanemana oli põnev töötada – pidime strateegiliselt tegevusi ja
projekte õigesti järjestama ja planeerima, et neid rahastada ja tulemusteni jõuda.
2. Kindlasti riigi tasandil omavalitsuse kui institutsiooni huvide
kaitsmine. Nii nagu tänagi – omavalitsustele jääb see, mis riigipirukast
üle jääb ja peale selle, omadele jagatakse ikka midagi. Ka esimesel kolmel
aastal (1997-1999) valla eelarve tasakaalustamine ja investeeringuteks
võimaluste loomine. Selleks tuli kogu
vallaorganisatsioon ümber kujundada, efektiivsemaks muuta. See tähendas ka paljusid koondamisi, mis olid
valusad, aga paratamatud.
3. Haldusreformi viiakse täna
Eestis läbi häbelikult ja ebariigimehelikult. Sõnades ollakse otsustavad ja lubatakse isegi sundliitmisi.
Teisalt on minu arvates reformi käik
lausa arulagedalt kaootiline – kõik

Jaak Läänemets:

Hans Kruusamägi:
päris kõrvale jäetud.
2. Eks ikka igasugused poliitilised
erimeelsused ja sisemised käärimised.

1. Hetkel tundub olevat väga kauge aeg. Volikogu esimeheks olemine,
mis algul tundus väga raske, muutus
ajapikku isegi meeldivaks. Simuna
pool sai kindlust juurde, et meid pole

3. Praegune haldusreform plaanitud kujul ei halvenda kindlasti Väike-Maarja valla elukorraldust. See
on võrdne kunagise Avanduse valla
liitmisega. Kokkuvõttes – elu läheb
edasi. Ma ei poolda suurtes mastaapides valdade liitmist. Ei usu, et riigi
rahakott suudab avaneda suuremas
mahus, et rahuldada transpordi, teede hoolduse, sotsiaalabiga tehtavaid
suurenevaid kulutusi valla äärepiirkondadele. Kokkuvõttes – supp jääb
pidevalt lahjemaks. Saksad linnast ei
jõua kolkasse.
Soovin kogu valla rahvale jõulurahu ja head vana aasta lõppu!
Hoidkem siis au sees koduvalda,
olenemata sellest, milliseks ta territoriaalselt kujuneb!

võivad kõigiga ühineda. Subjektiivse
ja heitliku protsessi tulemusena tekivad kõrvuti väga suured ja kordades
väiksemad omavalitsused, kelle haldussuutlikkus muutub küll paremaks,
kuid võrreldav võimekus käriseb veelgi. Lisaks mängib liialt rolli omavalitsusjuhtide omavaheline läbisaamine
ja ühinemispreemiate jaotusprintsiip. Kellelgi ei ole täna arusaamist,
mis saab maakonna tasandist. Näiteks Saaremaal samastuvad aasta pärast vald ja maakond paralleelselt eri
tasanditel, mis on nonsenss!
Meie piirkonna kontekstis – „tahtsime head, aga läks nagu alati”. Üle
10 aasta tegime PAIK-i raames koostööd ja pidasime isegi ühiseid ametnikke palgal. Täna vaatavad kõik osalised vallad väljapoole, ühe erandiga,
s.o meie, Väike-Maarja. Väike-Maarja
jääb teenuste olulisuse osas maakonna lõunakeskuseks vaatamata sellele,
kas jääme üksi või liitume kellegagi.
Kunstlikult ei saa inimesi teenuste
juurde suunata – Porkuni, Assamalla
näide, kus vallakeskuseks saab nende jaoks ebaloogiline Tapa. Samas
on palju keerulisem ja otstarbetum
omavalitsuste vahel erinevate teenuste osas arveldada ja vaidlemisele
energiat kulutada, kui võiks inimeste
heaks PAIK-i piires ühise omavalitsusena midagi ära teha. Tänane seis,
kus võimalik ühinemine Rakkega
plaanis on, on hea variant. Rakke on
meie loomulik tagamaa ja meiega liitumine Rakke rahvale probleeme ei
peaks tekitama. Meie võidame kindlasti eelarve mahu kasvust ja liidetavate struktuuride paremast võimekusest (näiteks haldus- ja kommunaalteenused).

1. Vallavanemaks sai noor ja energiline Sven Kesler. Temal ideedepuudust ei olnud. Tundus, et elu kees.
Algasid ettevalmistused suurteks
muutusteks. Raamatukogul oli seltsimajas väga kitsas ning vastasutatud
muusikakool vajas lisapinda. Nii sündiski otsus kolida raamatukogu lasteaia majja ja anda vabanevad ruumid
muusikakoolile. Selleks oli vaja hakata lasteaiamaja ühte tiiba tulevaseks
raamatukoguks ümber ehitama.
Päästekool iseseisvus. Vallavalitsuse jaoks ebapraktiline endine
kolhoosi kontorihoone otsustati loovutada Õppekeskusele ning Õppekeskusest vabaks jäänud endine rajoonikeskuse hoone otsustati kohandada
tulevaseks valla keskuseks.
Sõprusvaldadega käis väga aktiivne suhtlus ja delegatsioonide vahetamine mitmel tasandil. Selle käigus
omandasid meie inimesed uusi teadmisi ning kogemusi Euroopaga integreerumiseks.

Meie kooli korvpallimeeskond arenes jõudsalt ja kogus rahvusvahelist
kuulsust Aivo Erkma juhendamisel.
Tagant järele on suur rõõm sellest,
et poliitilised erakonnad ei olnud tol
ajal veel maale jõudnud. Selle tõttu valitses volikogus asjalik ja töine
õhkkond. Puudus jäärapäine opositsioon, kellest üle rullida.
2. Ei mäleta erilist peavalu. Vahest
ehk tulised vaidlused eelarve ümber.
Meenub, et meie perioodi esimese
eelarve koostamiseks anti vabad käed,
st. kõik võisid koostada oma valdkonna nn. soovide puu. Tulemus oli see,
et soovid ületasid võimalusi enam kui
kaks korda. Siis oli vaja kärpima hakata, et eelarve tasakaalu saada. Ja see
ei olnud just kõige lihtsam.
Tuliseid vaidlusi põhjustasid investeeringuteks vajalike pangalaenude otsustamised. Täna võime tõdeda,
et võetud laenud olid põhjendatud
ning aitasid meie elu edasi arendada.
3. Käimasolevat haldusreformi on
raske reformiks nimetada. Ma ei ole
suutnud selle sisust veel aru saada.
Reform sellisel kujul ei korrasta riigi
ning omavalitsuste toimimist ega lahenda maaelu kitsaskohti.
Näiteks: sajandivahetusel oli Väike-Maarja vallas elanikke ca 4,5 tuhat.
Vahepeal oleme liitunud Avanduse
vallaga ja meie elanike arv täna on
taas 4,5 tuhat. Kui me liitume nüüd
Rakke vallaga, siis mingi perioodi
möödudes on meie valla rahvaarv
taaskord 4,5 tuhat. Territoorium suureneb ja elanikke jääb vähemaks. Käivitatud reform seda trendi kahjuks ei
muuda.

Jüri Poolaku
mälestuseks meenutame tema
Väike-Maarja
Valla
Infolehe
2004. aasta märtsinumbris avaldatud mõtet:
“Väike-Maarja valla senine areng
ja perspektiiv näitab, et otsustatud
on üsna õigesti. Vald ju areneb, kuigi alati võiks paremini minna. Eesti
parlamendi valimisse tuleks tõsiselt suhtuda. Mida eetilisem ja targem kogu korraldab meie riigi asju,
seda kiiremini saabub homne päev,
millega meil kõigil on põhjust rahul
olla. Seniks jõudu ja kannatust, aga
ka oskust teha vahet, mis on hästi ja
mis halvasti.”

Sisesõudjad
alustasid
edukalt
hooaega
26. novembril toimusid Viljandi
spordihoones Eesti meistrivõistlused sisesõudmises 6000 m distantsil. Väike-Maarja rahvaspordiklubi oli esindatud 7 sõudjaga ja
tuli tagasi mitmete medalitega.
Väga tubli ja üllatusliku sõidu tegi Regina Sikk, kes alistas
mitmedki sõudmisega pikemalt
kokku puutunud ja regulaarsed
treenijad, tulemuseks N 30+ vanuseklassis 1. koht.
Esikohaga tulid tagasi ka Ants
Einsalu M 50 + ja Jaan Miglai M
60+ vanuseklassis. 2. koha võitis
Väino Stoltsen M 60+ vanuseklassis ja 3. koha Kalle Piirioja M
40+vanuseklassis,
Eha Järvamägile tuli N40+ klassis 4 koht. M vanuseklassis osales
ka Priit Pohlak.
Jane Kool

Jess Foto
Koidula 5, Rakvere, II korrus
avatud

E-R 9-17.30
L kokkuleppel
tel 5393 8868
või info@jessfoto.ee
Kvaliteetsete piltide printimine kuni 21x30 mõõdus,
dokumendifotod, vanade fotode taastamine, kalendrid ja
postkaardid oma või lähedase
fotoga
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Sündmuste kalender

Väike-Maarja
seltsimajas
22. detsembril kell 19.00 olete
oodatud seltsimaja 104. sünnipäevapeo kohvikõhtule.
Esinevad isetegevuslased
ja üllatuskülalised.
Muusikaline etteaste: Taavi Taar
& Gustav Aasumets duo
Avatud kohvik!
Sissepääs tasuta!
2. jaanuaril kell 11.00-15.00

doonoripäev
Info: Anu Klaus
Sihtasutus Põhja-Eesti
Regionaalhaigla Verekeskus
Doonorluse spetsialist
Telefon: +372 617 3007
www.verekeskus.ee
Tule doonoriks
ja tee elu suurim kingitus!
13. jaanuaril kell 19.00 isetegevuslaste stiilipidu „Kariibi mere
piraadid mustlaste peol“.
Kuuma ja särtsakat muusikat
toob külalistele
Toomas Krall & band.
Esinejatele sissepääs tasuta!
Avatud kohvik!
Pilet 5 eurot.
Info ja registreerimine:
telefonid: 326 1837, 5302 4437
e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee

Veebinäitus

Põllumeeste selts
kutsub õhtukooli
Väike-Maarja Õhtukooli jaanuarikuu külaliseks on Väike-Maarja
gümnaasiumi vilistlane fotograaf
TIIT BLAAT. Õhtu teemaks on
„Elu ja inimesed läbi objektiivi”.
Kohtume Georgi söögitoas 27.
jaanuaril kell 18.00.
Prii pääse. Võta sõber ühes.
Lisainfo: Sven Kesler, tel 505
3340, e-post sven@v-maarja.ee
Väike-Maarja Põllumeeste Selts

„Kaunis
Väike-Maarja
vald“
Koostöös Väike-Maarja muuseumiga koostas Väike-Maarja raamatukogu Väike-Maarja
valla juubeliks veebinäitusena
luule- ja pildipõimiku erinevatele omaloomingu konkurssidele laekunud töödest.
Veebinäituse aadressi saab
Väike-Maarja Valla Raamatukogu kodulehelt ja facebookist.

20. detsembril kell 11.00 Simuna piirkonna koduste laste jõulupidu. Info: Auli Kadastik, tel 323 7217
21. detsembril kell 19.00 jõulukontsert „Isa ja
tütar” Dave Benton & Sissi Väike-Maarja seltsimajas.
Pilet kohapeal 19 eurot, sooduspilet kuni 21. detsembrini 18/16 eurot (pensionärid). Info: seltsimaja tel 326
1837, 5302 4437
22. detsembril kell 19.00 – Väike-Maarja seltsimaja 104. sünnipäeva kohvikõhtu. Esinevad isetegevuslased ja üllatuskülalised. Muusikaline etteaste:
Taavi Taar & Gustav Aasumets duo. Sissepääs tasuta.
Avatud kohvik. Info: seltsimaja, 326 1837, 5302 4437
25. detsembril kell 12.00 iganaise ja -mehe
jõulu mitmevõistlus Väike-Maarja spordihoones. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
31. detsembril 21.00 Georgi söögitoas UUSAASTA PIDU. Ansambel „RE-IN“ alustab kell 23.00. Info ja
laua broneerimine: Aivar Liivalaid, tel 325 5608
31. detsembril kell 22.00 aastavahetuse pidu
Triigi spordihoones. DJ Richard. Pilet eelmüügis 5 eurot, alates 28. detsembrist 8 eurot. Info: Aule Rebane,
tel 5666 0404
2. jaanuaril kell 11.00-15.00 doonoripäev Väike-Marja seltsimajas. Info: Anu Klaus, tel 617 3007
4. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused
sulgpallis, II etapp Väike-Maarja spordihoones. Info:
Indrek Kesküla, tel 510 7460
5. jaanuaril kell 19.30 transtsendentaalse meditatsiooni TM sissejuhatav tasuta loeng Väike-Maarja
õppekeskuses. Kogunemine all fuajees. Info: Ants Rikberg, tel 529 0745
7. jaanuaril kell 15.00 Väike-Maarja seltsimajas

Talvevõlumaa – uue aasta esimene perepäev. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437 ja facebookis
10. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused
koroonas, III etapp Triigi spordihoones. Info: Aule Rebane, tel 5666 0404
13. jaanuaril kell 19.00 isetegevuslaste stiilipidu „Kariibi mere piraadid mustlaste peol“. Kuuma
ja särtsakat muusikat toob külalistele Toomas Krall &
band. Esinejatele sissepääs tasuta! Avatud kohvik! Pilet
5 eurot. Info ja registreerimine: telefonid: 326 1837,
5302 4437
19. jaanuaril kell 18.00-19.00 avatud „Seriaalivaba õhtu“ 4. etapi start Ebavere tervisespordikeskuses. Info: Jane Kool, tel 518 4071
21. jaanuaril kell 10.00 Eesti meistrivõistluste
IV etapp Väike-Maarja mudelihallis. Kõigile huvilistele
on mudelihall avatud igal neljapäeval kell 18-20. Info:
Bruno Vaher, tel 501 1508
21. jaanuaril kell 11.00 sisejalgpallivõistlus Futsal Cup Väike-Maarja spordihoones. Info: Peeter Ilves,
tel 5698 9039
23. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused
mälumängus, 4. etapp Väike-Maarja muuseumis. Info:
Ivar Lass, tel 5396 1167
24. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused
lauatennises, II etapp Triigi spordihoones. Info: Väino
Stoltsen, tel 5698 2661
27. jaanuaril kell 18.00 Väike-Maarja Õhtukool
Georgi söögitoas. Jaanuarikuu külaliseks on gümnaasiumi vilistlane fotograaf Tiit Blaat, teemaks „Elu ja
inimesed läbi objektiivi”. Prii pääse. Info: Sven Kesler,
tel 505 3340

Väike-Maarja seltsimajas
21. detsembril kell 19.00

Transtsendentaalse
meditatsiooni TM

jõulukontsert
„Isa ja tütar”
Dave Benton & Sissi

(ee.tm.org)
tasuta sissejuhatav loeng
toimub
5. jaanuaril 2017 kell 19.30

Pilet kohapeal 19 eurot,
sooduspilet kuni 21. detsembrini
18/16 eurot (pensionärid)

Täpsem info:
Ants Rikberg, tel 529 0745

Väike-Maarja õppekeskuses.
Kogunemine all fuajees.

Detsember 2016.a.
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Väike-Maarja valla 2016. spordiaasta parimate valimine
NOMINENDID
AASTA SPORTLIK NEIU
1. Jonete Visnapuu (Simuna kool)
- Eesti MV naistemaadluses õpilastele, 3. koht
- Eesti MV sumos, kuni 14a 2. koht
- Eesti MV sumos, kuni 16a 3. koht
- Euroopa MV sumos, kuni 14a 3. koht
- Euroopa MV sumos, kuni 16a 3. koht
2. Maria Liis Alt (VMG)
Maria Liis on osalenud 2016. a 49 võistlusel (15
suusavõistlust, 16 jooksuvõistlust, 6 duatloni, 6 triatloni, 6 muud võistlust), nendest 29 korral on pääsenud
pjedestaalile. Tulemuse on kirja saanud 9 sarjas erinevatel spordialadel.
- Baltimaade meister duatlonis
- Eesti MV 2. koht duatlonis
- Eesti KV 2. koht duatlonis
- Tabasalu duatlon, 1. koht
- Riia triatlon, 5. koht
- Paide-Türi rahva jooks, 2 km, 1. koht
- Simuna-Laekvere jooks, 10 km, kuni 16-a tüdrukute 1. koht
- Väike-Maarja valla meister suusatamises
- Jõulumäe talveduatlon, 1. koht
- Swedbanki suusasarjas Pannjärve etapp suusakrossis, 7. koht
- Seriaalivaba õhtu võitja
- Ambla seeriavõistluse (suusatamine) 3. koht, sarjas 4 võistlust, kohad 2.-4.
- Lääne-Virumaa 4.-5. klasside murdmaasuusatamine, 2. koht
- Tamsalu suusatalve sari, 5. koht
- Vallimäe jooks, 2. koht
- Koeru seeriajooks, 1. koht, võitis kõik 4 etappi
- Tehvandi mäejooks, 2. koht
- Tõrva kevadduatlon, 1. koht
- Narva Energiajooks, kuni 17-a tüdrukud 12. koht
- Valga Helen triatlon, 4. koht
- Elva jooksusari, 1. koht, kolm etappi, kahel 1.
koht, ühel 2. koht
- Elva jooksusari, 11-13a, kahel korral 2. koht
- Tartu Mill triatlon, 6. koht
- Eesti MV triatlon, 6. koht
- Elva linnatriatlon, 4. koht
- Tõrva maanteetriatlon, 5. koht
- Panevezyes duatlon, 2. koht
- ReinPauli maastikujooks, 1. koht
Maria Liis on 2016. aastal osalenud ka kuues spordilaagris. Meele tegi rõõmsaks kutse Eesti Triatloni
Liidult Eesti koondise kanditaatide laagrisse, kus Maria
Liis osales kõige noorema osalejana juunis 2016, nädalane laager toimus Võrus.
3. Birgit Toming, Simuna kool
- 6. Tartu Rull (Põhja-Euroopa suurim siserulluisuvõistlus), sprint, N15 5. koht
Uusmaa rullituur:
- Metek Tabasalu rulluisumaraton, 20 km, N14 5.
koht
- EMV/Pärnu rulluisumaraton 21,2 km N 14 2. koht
- Kalevipoja rulluisumaraton 10 km N14 6. koht
- Tallinna rulluisumaraton 20,3 km N 14 / koht
- Lääne-Virumaa lahtised MV, jun N18, 9 km, 3.
koht/Lääne-Virumaa MV, 2. koht
Ida-Virumaa argipäeva rulliõhtud:
- Mäetaguse, 2 km, N15 1. koht
- Pannjärve, 2 km, N15 3. koht
- Mäetaguse ,2 km, N15 3. koht
- Pannjärve teatevõistlus, N15 1. koht
- Jurmala rulluisufestival, 9 km, N15 8. koht, võistkondlikult 2. koht
- Narva rullisõit, 4 km, N15 2. koht
AASTA SPORTLIK NOORMEES
1. Kristjan Jaago, Simuna kool
- Eesti MV sumos, kuni 12a 1. koht
- Eesti MV sumos, kuni 14a 2. koht
- Euroopa MV sumos, kuni 12a 3. koht
- Euroopa MV sumos, kuni 14a 3. koht
- Eesti MV õpilastele, vabamaadlus, 2. Koht
2. Andris Pent, Audentes
- Eesti MV kadettidele, vabamaadlus, 3. koht
- Eesti MV kadettidele, kreeka-rooma maadlus, 3.
koht
- Eesti MV sangpommis, 1. koht
- Rahvusvahelised maadlusvõistlused kreeka-rooma maadluses Leedus, 2. koht
3. Tair Stalberg, Tartu Ülikool
- Eesti MV, trekisõit, M sprint, 2. koht
- Eesti MV, trekisõit, M 4 km meeskondlik jälitus-

sõit, 2. koht
- Eesti MV, trekisõit, meeskondlik sprint, 1. koht
- EMV, trekisõit M Omnium (trekialade mitmevõistlus), 1. koht
- 19. Tartu rattamaraton, 89 km, 16. koht
- Põleva Kivi rattamaraton, 59 km, 29. koht
- Actual Print 16. Rakke rattamaraton, 48 km, 13.
koht
- Raplamaa rattamaraton, 62 km, 142. koht
- 18. Rõuge rattamaraton, 43 km, 5. koht
- 35. Tartu rattaralli, 135 km, 25. koht
- 3. Kuusalu Rentland rattamaraton, 15. koht
4. Marti Alt, Rakvere RG
Marti on kokku osalenud 23 individuaalvõistlusel
+ korvpall.
Paremad tulemused:
- Eesti KV, duatlon, 1. koht
- Meie Liigume triatloni sari, 1. koht
- Tõrva duatlon, 3. koht
- Eesti MV, duatlon, 5. koht
- Ebavere Kange triatlon, 1. koht
- Kuremaa Triatlon, 1. koht
- Valga Helen triatlon, 3. koht
- Rõuge triatlon, 5. koht
- Tõrva triatlon, 5. koht
- Eesti KV, triatlon, 5. koht
- Narva Energiajooks 7 km, oma vanuseklassis 3.
koht
- Rakvere rattamaraton, 2. koht
5. Sten Saaremäel, VMG
- Euroopa MV, U18 B divisjon, 7. koht
- Eesti MV, U18 3. koht
AASTA NAISSPORTLANE
1. Regina Sikk
- Eesti MV sisesõudmise pikamaa distants, N30+
1. koht
- Eesti MV sisesõudmises, Telia sisesõudesarja IV
etapp, NV27-35 1. koht
- ALFA Telia sisesõudesarja III etapp, MV27-35 4.
koht
- “Tõmba, Jüri! 2016”, N 2. koht
- Pärnumaa lahtised meistrivõistlused sisesõudmises, EMT Elion sisesõudesarja II etapp, NV27-35 1. koht
2. Geidi Kruusmann
- 19. Tartu rattamaraton, 40 km, 421. koht
- SEB Tallinna maraton, 21 km, 940. koht
- Nike Noortejooks/We Run, Tallinn, 981. koht
- Tallinna rulluisumaraton, N 8. koht
- Eesti Ööjooks, 10 km, 309. koht
- Viking Line Südasuve maraton, 7,7 km, 96. koht
- Elva linnatriatlon, rahvadistants (12,25 km), 25.
koht
- Pärnu rulluisumaraton ,N 8. koht
- Tartu Mill Triathlon, igamehetriatlon (25.5 km),
71. koht
- Valga-Valka Helen Triathlon, 30. koht
- Metek Tabasalu rullimaraton, N 7. koht
- 35. Tartu rattaralli, 56 km, 271. koht
- IV Jõgeva rattaralli, N 3. koht
- 32. Viru maraton, N 7. koht
- Reinpauli sügisjooks, 5 km, N 3. koht
- Ebavere Kange triatlon, N 2. Koht
AASTA MEESSPORTLANE
1. Kalle Piirioja
Osalenud 14 rattamaratonil.
- Elva rattamaraton, 50 km, 17/137. koht
- Kuusalu Rentland rattamaraton, 47. koht
- Vooremäe rattamaraton, 34 km, 19. koht
- Lähte Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi rattamaraton, 30 km, 28. koht
- Actual Print 16. Rakke rattamaraton, 48 km,
21/129. koht
- Põleva Kivi rattamaraton, 39 km, 11. koht
- Jõulumäe rattamaraton, 20. koht
- Kalevipoja rattamaraton, 84. koht
- 19. Tartu rattamaraton, 89 km, 916. koht
- 2. Valgehobusemäe rattamaraton, 3/12. koht
Sisesõudmine:
- „Tõmba Jüri, M 40+ 2. koht
- ALFA, M 43-49 5. koht
- Eesti MV sisesõudmises, Telia sisesõudesarja IV
etapp, M 43-49 3. koht
- Kokkuvõttes Telia sisesõudesarja 2. koht
- Järva-Jaani lahtised MV sõudeergomeetritel, M
40+ 1000 m, 2. koht
- Eesti MV sisesõudmise pikamaa distantsil 6000
m, 3. koht
- Järva-Jaani 1. rattaralli, M 40+ 3. koht
- Valdade suvemängud, Väike-Maarja köieveo

võistkonnas 2. koht
2. Ivar Vaab
- Eesti MV, talikrossis, M-Sport 1. koht
- Eesti MV, maastikurattakrossis, M-sport 1. koht
- Eesti MV maastikuratta teatekrossis, M-Eliit 2.
koht
- Eesti maastikuratta sarja Rõuge maraton, 6 koht
- Eesti maastikuratta sarja Rakke maraton, 6 koht
- Eesti maastikuratta sarja kokkuvõttes 6. koht
- Aasta parim M-Sport rattur (EJL poolt)
- 19. Tartu rattamaraton, 89 km, 35. koht
- Kalevipoja rattamaraton, 14. koht
- 19. Tallinna rattamaraton, 47 km 6. koht
- Jõulumäe rattamaraton, 38, koht
- 17. Otepää rattamaraton, 49 km 7. koht
- Põleva Kivi rattamaraton, 59 km, 21. koht
- Raplamaa rattamaraton, 62 km, 81. koht
- 14. Rakvere rattamaraton, 48 km, 7. koht
- Lähte Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi rattamaraton, 66 km, 17. koht
- 2. Alutaguse rattamaraton, 46 km 26. koht
- Vooremäe rattamaraton, 62 km 21. koht
- 16. Mulgi rattamaraton, 50 km, 6. koht
- 3. Kuusalu Rentland rattamaraton, 27. koht
- 16. Elva rattamaraton, 50 km, 6. koht
- II Kõlleste rattamaraton-Allan Oras Cup 2016 55
km 12. koht
AASTA SPORTLIK VETERAN
1. Väino Stoltsen
- Eesti KV võrkpallis, vanuseklass 60+, Tartu võistkonna koosseisus 2. koht
- Pärnu lahtised MV sisesõudmises, 1000m, 60+3.
koht
- “Tõmba Jüri”, sisesõudmine, 1000 m, 50+3. koht
- Rahvusvaheline sisesõudmine ALFA Tallinnas,
1000 m, 60+ 5. koht
- Eesti MV, sisesõudmine, 2000 m, 3. koht
- Eesti MV, sisesõudmine, 6000 m, 60+ 2. koht
- Eesti lahtised MV, sangpommi pika tsükli tõukamine, 16 kg, 50 korda, 2. koht
- Eesti MV, sangpommi kahevõistlus, 60+ 3. koht
- Eesti MV, sulgpall, seeniorid, üksikmäng, 60+ 2.
koht
- Eesti MV, rannavõrkpall, paarismäng, 60+ 3. koht.
- Eesti MV, rannavolle, paarismäng 65+ 3. koht
- Eesti MV, tennis, 65+ 8. koht
- Eesti seenioride sportmängud kergejõustikus,
60+ kuul, ketas 8. koht, oda 5. koht
- Valdade suvemängud kergejõustikus, MV II kuul
10. koht, ketas 9. koht, oda 7. koht
- Lääne-Virumaa MV, sulgpall, üksikmäng, 4. Koht,
paarismäng 4. koht
- Lääne-Virumaa MV, tennis, 60+ 2. koht
- Lääne-Virumaa MV, võrkpall 45+ 5. koht
- Kadrina lauatennise 4.etapp, 17. koht
- Kadrina lauatennise 5.etapp, 15. koht
- Rakvere linna pidupäeva turniir tennises, paarismäng, 4. koht
- Ebavere Kange triatlon, lühem distants 17. koht
- Paide “Sügisturniir” võrkpallis “Võsu Volle” koosseisus 55+ 3. koht
- Väike-Maarja “Futsal CUP” sisejalgpallis, 6. koht.
- Valla MV, sulgpall, 9. koht
- Valla MV, tennis, meeste üksikmäng, 3. koht
- Valla MV, lauatennis, 5. koht
2. Indrek Kesküla
- 19. Tartu rattamaraton 89 km 752. koht
- 35. Tartu rattaralli 135 km 675. koht
- 24. valdade mängud , kuulitõuge 4. koht, odavise
2. koht, kettaheide 6. koht
- Eesti valdade suvemängudel Vändras juhtide
võistluse võitja
- 21. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus 3. koht
- Eesti GP-sarja viies etapp sulgpallis, 3. liiga, Indrek Kesküla/Arne Võidula, 1. koht
- Maakonna meister sulgpallis
- Ebavere Kange triatlon, 1. koht
Osales valla meistrivõistlustel laskmises, lauatennises, sulgpallis võitja, suusatamises meesveteranide
teine, tennises teine.
Sportlik vallavanem, kes käib suvel tööl jalgrattaga
3. Jaan Miglai
- ALFA, EMT Elion Sisesõudesari, III etapp, M 60+
4. koht
- Eesti MV, Telia sisesõudesarja IV etapp, M 60+ 2.
koht
- Kokkuvõttes Telia sisesõudesarja 2. koht
- Järva-Jaani lahtised MV sõudeergomeetritel,
1000 m, M 40+ 3. koht

- Eesti MV, sisesõudmine, 6000 m, 60+1. Koht
AASTA VÕISTKOND
1. Köieveo võistkond (Argo Aonurm, Priit
Beljaev, Sten Karro, Andres Kruusamägi, Kalle
Piirioja, Kalev Õim, kapten Aare Prants)
- Vändras, valdade suvemängudel köieveos 2. koht
- 2015 Kuressaares 3. koht, 2014 Kosel 2. koht,
2013 Karksi-Nuias 5. koht, 2012 Paikusel 3. koht. Meeskonna liikmed on kõik samad ja on rõõmuga esindanud
Väike-Maarja valda.
2. Väike-Maarja Päästekooli korvpallivõistkond (Ekke Lõhmus, Livar Liblik, Tõnis Uueküla,
Indrek Aksel, Mihkel Mager, Madis Šumanov,
Olev Soolep, Mikko Virkala, Argo Höövelson, Rivo
Täheste, Algis Liblik, Sven Pugonen, Artur Kusnerov, Rauno Tikko)
- Väike-Maarja Päästekool on mänginud juba 11
hooaega Lääne-Virumaa korvpalliliigas! Maakonna teisest liigast alustades ning võites nii teise kui ka esiliiga
on tõustud maakonna kõrgemaisse, meistriliigasse.
- Viimasel kolmel aastal on tuldud maakonna
meistriks, mida ei ole 1994. aastast mängitavas liigas,
ajaloo jooksul suutnud keegi varasematest meeskondadest (kolmel korral järjest)! Karikasarjas jõuti juba
teist aastat samuti finaali!
- Üldse on maakonna meistritiitel korvpallis 22
aastase ajaloo jooksul tulnud Väike-Maarjasse 14 korral! Ja viimased kümme aastat on valitsenud ainult
Väike-Maarja valla korvpallimeeskond!
AASTA SPORTLIK PEREKOND
1. Perekond Alt: Maria Liis, Marti, Helge, Sirje
- Maria Liis on osalenud 49 võistlusel, nendest
29 korral on pääsenud pjedestaalile. Tulemus kirjas 9
sarjas
- Marti on osalenud 23 individuaalvõistlusel
(jooks, ratas, triatlon, duatlon), lisaks korvpallivõistlused ja koolivõistlused. Parimaks tulemuseks on Eesti KV
III koht duatlonis
- Helge on osalenud 12 võistlusel (jooks, suusatamine, duatlon)
- Vanaema Sirje on kaasas käinud, osalenud ja
tulemuse kirja saanud 7 võistlusel kepikõnniga
- 2014. aasta suvel osales Maria Liis esimest korda
triatlonil, seejärel sai tehtud otsus hakata 2015. aasta
suveks treenima. 2015. aastal osales Maria Liis enamus
tratlonidel ja duatlonidel, lisaks jooksu- ja suusavõistlused. 2015 proovis õe eeskujul ka vend Marti esimest
korda tratloni ja duatloni, aprillis 2016 osales Marti Hispaanias triatloni laagris ja seejärel sündis ka Marti otsus pühenduda triatlonidele ja duatlonidele. 2016. aasta alguses mõtles pereema Helge, et peaks hakkama ka
osalema võistlustel, nagunii saab ju lastega kaasas käia
ja hea oleks kui oleks eesmärk, mis sunniks regulaarselt
trenni tegema – kehakaal püsib korras ja enesetunne
parem. Esmalt käik spordiarsti juurde ja seejärel juba
treeningud ning 2016 sai osaletud mitmetel duatlonidel ja jooksudel. Kuna vanaema Sirje on usin kepikõndija, siis võistlustel, kus kepikõnd kavas, oli veel üks
osaleja juures. Nii on saanud koos paljudel võistlustel
käia ning need päevad on olnud täis rõõmu ja koos tegutsemise naudingut. Seda kõike tänu spordile!
2. Ira ja Bruno Münter
Ira:
- Tartu kevadjooks, 10 km, N55 7. koht
- IV Rapla Selveri suurjooks, 10 km, N55 8. koht
- Narva Energiajooks, 21,1 km, N55 6. koht
- Peterburi „Ergo White Nights Run”, 10 km
- 3. Mayeri Suvejooks ümber Saadjärve, 16,9 km
N50, 10. koht
- Eesti Ööjooks, 21,1 km, N55 8. koht
- Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks, 10 km, N55 9. koht
- SEB Tallinna maraton, 21,1 km, N55 22. koht
- Pirita sügisjooks, 6 km, N50 5. koht
- 5. Tartu linnamaraton, 10 km, N55 5. koht
- 35. Paide-Türi rahvajooks, 13,6 km, N50 10. koht
- 61.Viljandi linnajooks, 10,4 km, N55 2. koht
- Reinpauli sügisjooks, 2,5 km, N 9. koht
- Marathon100 virtuaaljooksudel osalemine, 2x5
km ja 10 km
- Kokku võistlustel joostud 183 km
Bruno:
Suusatamine
- 18. Tamsalu-Neeruti maraton, M50 16. koht
- 18. Tallinna suusamaraton, M50 13. koht
- 42. Haanja maraton, M50 12. koht
- Valla MV, suusatamine, MV 4. koht
Jooksud
- Tartu kevadjooks, 10 km, M60 7. koht
- IV Rapla Selveri suurjooks, 10 km, M60 11. koht
- Narva Energiajooks, 21,1 km, M60 7. koht

- 26. Peterburi maraton, 42,2 km, M60 54. koht
- 3. Mayeri suvejooks ümber Saadjärve, 16,9 km,
M60 8. koht
- Eesti Ööjooks, 21,1 km, M 60 8. koht
- Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks, 10 km, M60 21.
koht
- SEB Tallinna maraton, 42,2 km, M60 25. koht
- Pirita sügisjooks, 6 km, M60 6. koht
- 5. Tartu linnamaraton, 10 km, M60 3. koht
- 35. Paide-Türi rahvajooks, 13,6 km, M50 23. koht
- 61. Viljandi linnajooks, 10,4 km, M60 6. koht
- Reinpauli sügisjooks, 5 km, 22. koht
- Marathon100 virtuaaljooksudel osalemine, 5 km
ja 10 km
- Kokku võistlustel joostud 234 km
- „Seriaalivaba õhtu“, M50 1. koht
3. perekond Ojasaar: Tauno, Maie, Tanel,
Mattias
Tauno:
- 32. Viru maraton, 42 km, 222. koht
- 18.Tallinna suusamaraton, 38 km, 179. koht
- 42. Haanja maraton, 42 km, 165. koht
- 18. Alutaguse maraton, 42 km, 189. koht
- 11. Võhandu maraton, 100 km, 420. koht
- 34. Tartu jooksumaraton, 23 km, 1249. koht
- Riia maraton, 42 km, 4:39:35
- 35. Tartu rattaralli, 56 km, 1053. koht
- Simuna-Laekvere jooks, 10 km, M 30-44 15. koht
- Pärnumaa Võidupüha maraton, 42 km, 144. koht
- Tartu Mill triatlon, 94. koht
- Viking Line Südasuve maraton, 21 km, 146. koht
- Ebavere Kange triatlon, 16. koht
- Eesti Ööjooks, 21 km, 715. koht
- 10. Tartu rulluisumaraton, 21 km, M 40 20. koht
- SEB Tallinna maraton, 42 km, 1306. koht
- 19. Tartu rattamaraton, 40 km, 931. koht
- 5.Tartu linnamaraton, 42 km, 367. koht
- ReinPauli jooks, 10 km, 16. koht
- Ööjooksumaraton, 42 km, 5:24:47
- Osalemine seriaalivabadel õhtutel
Maie:
- 42. Haanja maraton, 22 km, N 11. koht
- 11. Võhandu maraton, 100 km, 420. koht
- 34.Tartu jooksumaraton, 10 km, 776. koht
- Riia maraton, 10 km ,1:03:27
- Simuna-Laekvere jooks, 10 km, N35+ 7. koht
- Viking Line Südasuve maraton, 21 km, 215. koht
- Ebavere Kange triatlon, NV 3. koht
- Eesti Ööjooks, 10 km, 1128. koht
- 10. Tartu rulluisumaraton, 21 km, N 40 12. koht
- SEB Tallinna maraton, 21 km, 2806. koht
- 5.Tartu linnamaraton, 10 km, 668. koht
- Ööjooksumaraton, 14 km, 1:01:46
Tanel:
- Simuna-Laekvere jooks, 10 km, M-16 11. koht
- Ebavere kange triatlon, P15-17 2. koht
- 5. Tartu linnamaraton, 704. koht
Mattias:
- Simuna-Laekvere jooksu lastejooks
- Ebavere kange triatlon, P-14 14. koht
- Väikelaste kergejõustikupäev
- Tartu linnamaratoni lastejooks
- Simuna kihelkonna koolide krossijooks
- Mattias käib Simunas jalgpallitrennis
AASTA SPORDIEDENDAJA
1. Ebavere Kange triatloni korraldusmeeskond: Andri Part, Jaanus Valk, Urmo Väizanen
30. juulil toimus XVI Ebavere Kange triatlon. Seekordne võistlus tõi läbi aegade osalejate rekordi, kokku
oli stardis 134 triatlonisti. Kuuendat aastat Ebavere
Kange triatlonit korraldanud Andri Part, Jaanus Valk ja
Urmo Väizanen said korraldamisega taas väga edukalt
hakkama. Korraldajate heas koostöös toetajate, osalejate ja publikuga jõuti ühiselt väga hästi õnnestunud
ürituseni.

NB!
Avalik hääletus spordiaasta parimate valimiseks on avatud jaanuari 3 esimest nädalat.
Nominentide poolt saab hääle anda Väike-Maarja
spordikeskuse kodulehel, Väike-Maarja spordihoone
Facebooki lehel või saata kirjalikult e-posti aadressil
spordikeskus@v-maarja.ee
Parimateks valituid autasustatakse Väike-Maarja
valla Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel meenega ja nime kandmisega spordiaasta
tegijate raamatusse.
Info:
spordikeskuse juhataja Jane Kool, tel 518 4071
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Väike-Maarjas seltsimajas etendus
maailma ooperiklassika – Henry Purcelli
“Dido ja Aeneas”
Väike-Maarja Muusikafestivali raames
etendus Väike-Maarja seltsimajas Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio lavastus Henry Purcelli “Dido
ja Aeneas”.
Saksa lavastaja Stephan Jörise Väike-Maarja seltsimaja pikisaalile kohandatud etendus tõi ooperi publikule
eriliselt lähedale igas mõttes. Omal
ajal teatrimajaks ehitatud Väike-Maarja seltsimaja pakkus muistse Kartaago
tegevuse elustamiseks ka tõelist akustilist tuge.
Henry Purcelli “Dido ja Aeneas” on
barokiaja üks olulisimaid muusikadraamasid, sisaldades muuhulgas ka lääne
muusikaloo ühe liigutavama lamentatsiooni, Dido aaria “When I’m laid
in Earth”. Lühikeste stseenide kaudu
sarnaneb tunnise ooperi ülesehitus pigem moodsale mängufilmile kui traditsioonilisele pikkade aariatega ooperile.
Läbi jumalate ja sangarite peegeldub

aga inimeste endi olemus – igatsus,
lein, kirg, armastus, pettumus, lohutamatus, viha, tühjus ja sihitus, mille läbi
võimendub siin maailmas mitte ainult
ideaali, vaid ka surelikkuse nägemine,
mis toobki ooperi sisu vaatajale väga
lähedale.
Kummardus Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia ooperistuudiole juba
teist aastat suurepärase elamuse loomise eest! Lavastaja Stephan Jöris,
muusikajuhid Imbi Tarum, Teele Jõks
ja Meelis Orgse, kunstnik Joanna Juhkam ja juhendaja Inga Vares, kontsertmeister Ene Rindesalu, produtsent
Mari-Kolle Laur; EMTA laulueriala üliõpilased, EMTA vokaalansambel “LAX
902!” Teele Jõksi juhatusel ning EMTA
barokkansambel.
Ooper elab!
Marju Metsman
muusikafestivali korraldaja
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Muusikafestivali koolikontsertidel
„Klaverit avastamas“ astus üles
Argo&Arko klaveriduo
kontserdi lõpulugu, Jo8. Väike-Maarja Muuhann Straussi Radetzky
sikafestivali juhatasid
marss.
sisse Kiltsi koolis, SiMuusikapalade vamuna rahvamajas ja
hele räägitud lugudega
Väike-Maarja seltsimaandsid noored pianisjas toimunud koolikonttid kuulajaile aimu anserdid „Klaverit avastasamblist ja selle toimimas“. Kontsertidel esimisest ning lugude leidnes Argo&Arko klaverimisest oma repertuaari.
duo – Tallinna MuusikaArgo&Arko klaveriduo.
Väike-Maarja gümkeskkooli õpilaste Arko
Foto: Ilve Tobreluts
naasiumi õpilase küsiNaritsa ja Argo Jentsoni
musele, kas käed ja sõrmed hoogsalt
2015. alguses loodud klaveriansambel.
mängides ära ei väsi, vastasid noorDuo repertuaar on lai ja hõlmab erimehed, et eks väsivad ikka, aga sellele
nevaid ajastuid, sinna kuuluvad teosed
aitab vastu seista igapäevane 6-tunniBeethovenist Pärdi ja Rannapini.
ne usin harjutamine. Ja harjutamine,
Neljal käel mängitud klaveripalad
teadagi, teeb meistriks – kontsert andis
lausa lummasid kuulama. Esitamisele
sellele tõdemusele taas kord kinnitust.
tulid näiteks Edward Griegi ja Sergei
Rahmaninovi, aga ka Rein Rannapi teoIlve Tobreluts
sed. Teiste lugude seas kõlas iga-aastase Viini Filharmoonikute uusaasta-

Eesti
meistrivõistlustelt
sangpommis toodi
häid kohti
12. novembril toimusid Järva-Jaanis
Eesti meistrivõistlused sangpommi
kahevõistluses.
I koha ja Eesti meistritiitli 16-18a
vanuseklassis võitis seni maadluses
ja sumos silma paistnud ja edukalt
esinenud Andris Pent, kes tõukas 16
kg pommi 30 korda ja rebis 109 korda.
III koha M vanuseklassis saavutas
Priit Pohlak, kes tõukas 24 kg pommi
25 korda ja rebis 110 korda.
Vanuseklassis 60+ sai III koha Väino Stoltsen, kes tõukas 16 kg pommi
45 korda ja rebis 197 korda. Vanuseklassis 70+ saavutas II koha Ants Lippasaar Laekverest, kes tõukas 12 kg
pommi 40 korda ja rebis 191 korda.
Väino Stoltsen

Loodusfoto töötuba
12. novembril toimus Simuna rahvamajas “Loodusfoto töötuba Simuna kihelkonna noortele.”
Loodusvaatleja ja fotograaf, Jõgeva gümnaasiumi õpilane Kairo Kiitsak
oli ette valmistanud slaidiprogrammi
oma tegevusest. Kohale tulnud noored
ja hingelt noored fotokunsti huvilised
said küsida kõike ilmavaatluse ja looduses pildistamise kohta.
Kairo soov oli ka koos huvilistega
õues pildistada. Kahjuks oli sel päeval
ilm pilves. Sellest hoolimata suunduEesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio lavastus Henry Purcelli
“Dido ja Aeneas” Väike-Maarja seltsimajas. Foto: Erakogu

sime allikale fotojahile. Kairo juhendamisel said kõik kätt proovida, kes mobiiltelefoni, kes fotoaparaadiga.
Selleks, et head fotot teha,
peab olema palju teadmisi ja oskusi. Tähtis on kompositsioon,
teravus ja hea valgus ning loomulikult see, et silmapiir oleks otse
ja veel tuhat olulist asja...
Üritus toimus ühisprojekti
„Kultuuriline kooskõla” raames.
Rahastus Leader meetmest.
Simuna Naisteklubi
Mary Tammet

Kairo Kiitsaku juhendamisel allika juures
pildistamist harjutamas. Foto: Mary Tammet
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 13.00
Kogudust teenib hooldajaõpetajana
Enn Salveste. Tel 5345 3967,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3, 46202 Väike-Maarja, internetis: http://www.eelk.ee/vaike-maarja/.
Koguduse veebil saab Facebookis liituda grupiga „Taastame Väike-Maarja
kiriku!“

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi
TAASKASUTUSKESKUS
Tamsalu mnt 1
on avatud
laupäeviti kell 10-13.
Info: tel 5656 4959 (Tiia)
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi

taluturul on avatud

JÕULUTURG
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispea.edicypages.com/et
Kiltsi osadusgruppi veab eest Riina Tali,
kokkusaamine toimub igal neljapäeval
kell 18.00 Kiltsi raamatukogus.

Avispea koguduses

Simuna koguduses

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna ja Juuda koguduse arvelduskonto annetuste tarvis on: Swedbank IBAN: EE852200001120184054.

20.–24. detsembril
kell 10.00 – 13.00
29. ja 30. detsembril

on turg suletud
Info: tel 526 0283

Eriline jõulukink!
Oma pildiga padi,
kott, kaelarätik või põll.
Telli: www.lipuvabrik.ee/joulud

OÜ Estest PR

O S TA B

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

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

Jõuluaja jumalateenistused
Avispea kirikus:
24. detsembril kell 18.00 – Püha Jõuluõhtu
Simuna kirikus:
24. detsembril kell 16.00 – Püha Jõuluõhtu
25. detsembril kell 11.00 – I Jõulupüha
26. detsembril kell 11.00 – II Jõulupüha
Väike-Maarja kirikus:
24. detsembril kell 18.00 – Püha Jõuluõhtu
25. detsembril kell 13.00 – I Jõulupüha
26. detsembril kell 13.00 – II Jõulupüha

Igaveseks kuigi lähed,
mälestus on jääv.
Muld ei seda matta suuda,
meelde meile jääd.
Mälestame

Einar Hansschmidti
Sügav kaastunne omastele.
Raeküla küla elanikud

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

Tel: 5665 5551
5. kuupäevaks Ilve Tobrelutsu e-posti aadressil:
ilve.tobreluts@v-maarja.ee, tel 329 5759.
Toimetus võib tekste lühendada.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükitud:
Trükikoda TRÜKIS AS,
Pargi 27F, 41 537 Jõhvi.
Ilmub kord kuus, kuu lõpunädalal.
Tiraaž 2000 eksemplari.

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

Jaanuar
82 Juta Taaliku – 29. jaanuaril
82 Aleksander Linus – 30. jaanuaril
81 Andrus Kõrgmäe – 10. jaanuaril
81 Agnessa Vetrin – 12. jaanuaril
81 Ilse Püss – 14. jaanuaril
81 Helju-Marianne Kasela –
15. jaanuaril
80 Lehti Bärengrub – 3. jaanuaril
80 Vladimir Stalberg – 7. jaanuaril
80 Viivi Veia – 19. jaanuaril
80 Eda Laos – 21. jaanuaril
80 Reino Saarepera – 22. jaanuaril
80 Aino Midt – 25. jaanuaril
75 Selma Jaksi – 8. jaanuaril
75 Ants Hein – 8. jaanuaril
75 Tiia Punder – 18. jaanuaril
75 Astrid Kasela – 28. jaanuaril
75 Anne Reinmann – 31. jaanuaril
70 Laine Kond – 21. jaanuaril
70 Urve Ristla – 26. jaanuaril

97 Hilda Lumiste – 23. jaanuaril
94 Aino Martsepp – 1. jaanuaril
94 Aino Õunapuu – 4. jaanuaril
88 Uno Toomsalu – 10. jaanuaril
88 Heino Kokkuta – 20. jaanuaril
87 Malle Pärnaste – 18. jaanuaril
86 Vaike Metspõld – 6. jaanuaril
86 Johannes Ehastu – 8. jaanuaril
86 Lembi Krutto – 27. jaanuaril
85 Evald Villbach – 16. jaanuaril
85 Linda Kesküla – 18. jaanuaril
85 Virve Soosaar – 26. jaanuaril
84 Erika-Lea Metsalu – 1. jaanuaril
84 Meri Hindrekus – 1. jaanuaril
84 Liivia Sahk – 3. jaanuaril
84 Helgi Selgmäe – 16. jaanuaril
84 Anna Tealane – 26. jaanuaril
82 Rodion Meisner – 1. jaanuaril
82 Milvi Relli – 1. jaanuaril
82 Gelmi Kurg – 26. jaanuaril

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 …
Trevor Liivak – 11. novembril
Melissa Pohlak – 4. detsembril
Thor-Roco Lõhmus – 5. detsembril
Ole rõõmus, terve ja tubli!

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

Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea, kus lõpeb see..
Südamlik kaastunne
Luulele, Kadrile ja Anule
kalli abikaasa ja isa

Einar Hansschmidti
kaotuse puhul.
Lea ja Aivar perega

Mälestame
Kohalik põllumees

võtab rendile
või ostab
põllumaid.
Headel tingimustel hea hind.
Soovi korral ettemaks.

Ostan vanu keeksi, juustu, kala, redise,
põldmarja, draakoni piltidega lauanõusid ja vaase.

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

Info:
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Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Jaan Jerlakas
Saima Soome
Einar Hansschmidt

16.03.1950 – 20.11.2016
08.02.1976 – 29.11.2016
22.07.1956 – 30.11.2016

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

Kontakt Rein Miller,
tel 5392 6640

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 16. jaanuaril kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Simuna osavalla ruumides

saab tellitud tooted kätte 16. jaanuaril kell 13.00
Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!
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Soovime kõigile
rõõmsaid jõule
ja õnnelikku uut aastat!
Väike-Maarja Lasteaed
Austatud Simuna rahvamaja suured ja väikesed isetegevuslased,
muusikakooli pere ja raamatukogu ning kõik sõbrad,
toetajad ja seltsielus kaasaaitajad!

Läbi lumevaikuse kaja
leiame jõulurõõmu raja.
Naudime pühade valgust,
soovime kõigile head uue algust!
Väike-Maarja gümnaasium ja õppekeskus

Hämaras-hämaras talveöös
mööda lumiseid radu
uitab üks mõte,
üks lootus,
üks usk,
et uus aasta oleks parem,
oleks otsimisterikkam
ja leidmisterõõmsam

Rõõmu iseendast ja oma lähedastest!
Olgu vaikne jõulurahu Sinu toas ja õue peal.
Tulgu aasta, kuhu mahub tervist, õnne, kõike head!
Auli Kadastik

MÜÜME ILUTULESTIKKU!
Võimalik soetada hea hinna ja kvaliteediga ilutulestikku!

Armsad inimesed, kellega
on olnud rõõm kohtuda
lõppeval aastal!

Soovin Teile kõigile
rahulikke ja kauneid
jõulupühi ning
meeleolukat
uue aasta saabumist!
Uute kohtumisteni uuel aastal
minu ilukabinetis.

Tutvu toodetega http://www.jaanipaintball.com/
Asume Järvamaal, Järva-Jaanis.
Helista 5196 5839 Kaspar, 5373 8213 Raido

Tervituste ja parimate soovidega

Marje Kristmann

Õnne ja tänutunnet!
Ühel kindlal eesmärgil jäi meelde,
mis on kirjutatud perearst Mall Lepiksoo ruumides olevale autahvlile.
Suurelt: KVALITEETNE PEREARSTIKESKUS.
Üksikute „ordenitena“ aastaarvud:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Võtame 2016. aasta sabast kinni
ja täname Teid, Mall Lepiksoo,
aastatepikkuse terviseabi eest,
heade sõnade ja lahke suhtlemise eest, toetuse ja imetluse eest!
Täname kogu oma „töömehe“-elu
pühendamise eest Väike-Maarjale, see on harukordne.
Ilme Sein ja tantsurühm Kuremarjad, Kiltsi tantsu- ja laulumemmed, Teie poolt juhatatud personal
(igaüks kahe käega) ja paljud-paljud
organiseerimata patsiendid.
Tervist meile kõigile! Aitäh!

Noortekeskus soovib kõigile
ilusaid jõule ja head uut aastat!
Jälgige uudiseid blogis:
https://vaikemaarjavallanoortekeskused.wordpress.com/

ja Facebookis: Väike-Maarja valla noortekeskused

