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Georg Lurichi pildi

TASUTA

Ole koos meiega: facebook

Taavi Orro pälvis Vest-Agderi kunstistipendiumi
Lääne-Virumaa Norra sõprusmaakonna Vest-Agderi kunstistipendiumi
pälvisid vabakutseline tantsija ja balletiõpetaja Mehis Saaber ning klarnetist Taavi Orro.
Komisjon järgis 25000 Norra krooni
jaotamisel Vest-Agderi poolt kehtestatud põhimõtteid ja otsustas määrata
5000 Norra krooni suuruse stipendiumi vabakutselisele tantsijale ja ballettiõpetajale Mehis Saaberile balleti
vallas arendamiseks ja kogemuste ammutamiseks. Märtsis toimub Tallinn
International Ballet Competition, mille osalustasuks, repetiitoritasuks ja ka
kostüümideks stipendium eraldati.
20 000 Norra krooni suuruse stipendiumi pälvis klarnetist Taavi
Orro. Toetusraha saab laureaat kasutada elamis- ja õpingukulude finantseerimiseks Saksamaal, et jõuda lähemale
uue klarneti ostule.
Lääne-Virumaa
sõprusmaakond
Vest-Agder Norra kuningriigist tegi
2007. aastal ettepaneku toetada meie
maakonna ühte kunstnikku. Algselt
sooviti laureaate toetada õpingutega
Norras, kuid hiljem muudeti stipendiu-

Väike-Maarja noormees, klarnetist Taavi Orro. Foto: Erakogu
mi andmise tingimusi. Otsustati saata stipendium Eestisse, et komisjoni
poolt valitud kultuuritegelane, kes on
edendanud maakonna kultuuri ja kunsti oma panusega, saaks tegeleda enese
arendamisega.
Stipendiumi eesmärgiks on kaitsta
ja edendada kultuuri- ja kunstikeskkonda maakonnas ning anda kohalikule

Omaloomingu kogumine
„Väike-Maarja vald 25“
Koos uusaastatervitustega saabus Väike-Maarjasse meeldiv saadetis Saksamaalt Berliini Lurichi nimeliselt spordiklubilt.
Pakis oli uhke pilt sealsele spordiklubile nime andnud Georg Lurichist
– vanal sügavtrükimeetodil paljundus
kunstnik Ed. Ianischi Saltzburgis 1911.
aasta 26. juunil tehtud joonistusest.
Lurichi spordiklubi eestvedajaid Karin Gülpen sai joonistuse omanikuks
alles hiljuti, kui selle kinkis talle üks
klubi liikmetest. Karini arvates võiks
see pilt aga kuuluda Väike-Maarjale.
Berliini Lurichi spordiklubiga on
Väike-Maarjal sidemed alates Georg
Lurichi 130. sünniaastapäevast 2006.
aastal, mil Berliini spordiklubi esindajad osalesid Väike-Maarjas Lurichi 130.
sünniaastapäeva pidustustel.
Karin Gülpen esines tookord siinsel
konverentsil ka ettekandega, tutvustades Berliini Lurichi spordiklubi ning
klubile nime andnud Georg Lurichi

tegevust Saksamaal ja tema panust
nende klubi loomisse. 1901. a andis
kuulus maailmameister maadlemises
ning mitmekülgne sportlane Georg
Lurich oma nõusoleku hakata ühingu
patrooniks ning anda sellele oma nimi.
Lisaks nimele annetas Lurich ühingule
200 kuldmarka varustuse soetamiseks.
Ühing asutati 26. juulil 1902. a ning on
elujõuline ja tegus tänaseni.
Karin Gülpen oli ka üks Lurichi tee
avajaist Väike-Maarjas koos Eesti Vabariigi President Arnold Rüütli, EOK
president Mart Siimanni, Riigikogu
esimees Toomas Vareki, kultuuriminister Raivo Palmaru, maavanem Urmas
Tamme ja teiste Lurichi 130. sünniaastapäeva külalistega.
Aitäh sõpradele Saksamaal, kellega
meid seob legendaarse Georg Lurichi
nimi!
Ilve Tobreluts

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

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

ning FOTOD ja VIDEOKLIPID KODUVALLAST.
Fotode ja klippide tehnilised andmed täpsustame lähitulevikus.

Valdkonnad:
LUULEKEELES

Loovust, mõtteerksust, teravat
silma ja hetke tabamist!

KODUVALLAST

Esitamise tähtaeg 31. 10. 2016.
Töid võib (mälupulgal, CD-plaadil) tuua valla haridus- ja kultuuriosakonda n-ö käsipostiga.
Töödele tuleb lisada autori andmed: nimi, vanus, õpilastel kool ja
klass, aadress, telefon, e-postiaadress. Igalt osalejalt võetakse vastu
kuni 5 tööd.
Info: tel 325 5034 Irma Raatma,
506 5421 Aare Treial, 558 0213 Marge
Loo

kunstnikule võimalus edasi areneda.
Vest-Agderi kunstistipendiumist on
eelneva seitsme aasta jooksul toetatud ühteteistkümmet Lääne-Virumaa
inimest. Mullu pälvis stipendiumi noor
instrumentalist Ingely Laiv.
Aivi Must
Lääne-Viru Maavalitsus

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

Väike-Maarja liuväli kutsub uisutama
Külmad ilmad jaanuarikuu alguses võimaldanud jäämeister Aimar Türbsalil

liuväljale piisavalt jääkihte valada ning
liuväli rõõmustab ka sel talvel uisusõp-

ru.
Väike-Maarja liuväli õppekeskuse
viilhallis on avatud:

• E-R 15.00- 20.00
• L-P 12.00-18.00

Signatuur Lurichi pildi all kinnitab selle valmimist 1911. aastal.

Liuväli ootab kõiki, kes uisutamisest rõõmu tunnevad. Foto: Ilve Tobreluts

Liuvälja kasutamine on tasuta.
Võimalik on laenutada uiske:
• lapsed 0.50 eurot
• täiskasvanud 1.50 eurot
Soovi korral teritame teie uisud (3
eurot paar).
Uisuteritus kokkuleppel tel 515 3621
(Aimar)
Uisuhalli perenaise Pille telefon on
5815 4230
Info:
spordikeskuse kodulehel: http://
sport.v-maarja.ee/ ja Facebookis.
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Meenutusi aastast 2015 Väike-Maarja vallas
Jaanuar
- Näitus “Sümbolite arhitekt Kotli”
jõudis oma ringkäigul Simuna rahvamajja.
- Eesti Rahva Muuseumi 56. teatmematerjalide kogumise võistlusel sai
vabateemaliste tööde kategoorias auhinna kodu-uurija Asael Truupõld kirjatükiga “Avispea 1941“.
- Väike-Maarja robootikaring jõudis

FIRST LEGO League Lõuna-Eesti võistluste finaali.
- Lääne-Virumaa Kodutütred tähistasid oma 83. aastapäevaVäike-Maarja
seltsimajas.
- Taasasutatud Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonnal täitus esimene
tegevusaasta.
- Kiltsi kooli koostöögrupp osales

Iirimaal projekti „Vesi – iga piisk loeb“
töökoosolekul.
- Vaido Rego juhitud Eesti U16 poiste korvpallikoondis alustas aastat turniirivõiduga.
- Ebaveres tähistati üleilmset lumepäeva.

vilistlane Indrek Rohtmets.
- Valitsus määras F. J. Wiedemanni
keeleauhinna Leelo Tunglale aastakümneid kestnud oskusliku sõnaseadmise, õpetajatöö ning eesti keele õpperaamatute eest, Hea Lapse toimetamise, laulupeoidentiteedi kujundamise
ja «seltsimees lapse» meenutuste eest.
- Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse direktorina asus tööle Marje
Eelmaa.
- Kiltsi põhikoolis tähistati Turvalise
Interneti päeva.

- Valla Aasta Tegija 2014 tunnistus anti vabariigi aastapäevaaktusel
üle Eesti sümbolehitiste arhitekti Alar
Kotli loomingu taastutvustajale Kadri
Kopsole.
- Kadri Kopso osales Pandivere piirkonna ühises esinduses turismimessil
Tourest 2015.
- Gümnaasiumi õpilane Mait Suursaar jooksis Rakvere kiirjooksupäeval
Eesti omavanuste hooaja parima tulemuse.

- Väike-Maarja gümnaasiumis korraldati esmakordselt Hoolivuslaat.
- President Lennart Meri 86. sünniaastapäeval süüdati Suure Lennu kaare

mälestuslõkked Ebaveres ja Saaremaal
Kaali meteoriidikraatri juures.
- Väike-Maarja muuseumis toimus
rahvajuttude pajatamise konkurss.

Veebruar
- Tartu rahu 95. aastapäeval asetati
Väike-Maarja Vabadussamba jalamile
lilli ja küünlaid.
- Väike-Maarja mudelihall tähistas
Eesti meistrivõistluste etapiga oma
teist aastapäeva.
- Kaitseministeerium austas Eesti
Vabariigi aastapäeva eel hõberinnamärgiga Vistla memoriaali rajamise üht
eestvedajat, kodu-uurijat, sõjaajaloohuvilist Hanno Tamme.
- Valgetähe teenetemärgi saajate
seas oli ka Väike-Maarja gümnaasiumi

Emumäe kogukonna ja Väike-Maarja valla esindajad „Maale elama“ messil.
Foto: Erakogu.

Märts
- Väike-Maarja laulupoiss Kert-Kristjan Kask saavutas õpetaja Sirje Sõnumi
juhendamisel üheksandat korda toimunud Eesti Meestelaulu Seltsi poisssolistide võistulaulmisel maakonnas
esikoha ja esindas Lääne-Virumaad
Tallinnas.
- Väike-Maarja raamatukogus tähistati kirjanik Eduard Vilde 150. suurjuubelit.
- Rahvatantsust Väike-Maarja kultuurimajas täitus 60 aastat.
- Väike-Maarja gümnaasiumi esindus käis Comenius projektiga Itaalias
Grespano del Grappas.
- Simuna rahvamajas toimus valla
koolide 1.-4. klassi õpilaste luuletuste
võistulugemine.
- Rahvatantsurühm Maarjakelluke
osales 17. õpetajate tantsufestivalil
Jõhvi kontserdimajas.
- Simuna kiriku leerimajas toimus
tavakohane ülestõusmispühade eelne
meisterdamine.

F. J. Wiedemanni keeleauhinna
2015. aasta laureaat Leelo Tungal Väike-Maarja keeletammikusse oma nimipuud istutamas.
Foto: Ilve Tobreluts.

Näitus „Sümbolite arhitekt Kotli“ jõudis oma pikal ringkäigul
2015. aasta alguses Simuna rahvamajja. Foto: Ilve Tobreluts.

Aprill
- Riigimees Juhan Kuke 130. sünniaastapäeva tähistati tema kodukohas
Käru külas ja Väike-Maarja seltsimajas.
- Väike-Maarja vald osales teist aastat „Maale elama“ messil.
- Väike-Maarja tänavail joosti traditsioonilist Lurichi kevadjooksu.
- Toimus 17. Georgi Kange rammumehevõistlus.
- Peeti F. J. Wiedemanni keelepäeva.
Laureaat Leelo Tungal istutas keeletammikusse oma nimipuu.
- Väike-Maarja Pasunakoor tähistas
20. aastapäeva.
- Seltsimajas kuulati koolitaja Pille
Kriisa loengut “Miks laste kasvatamine
nii lihtne on?”
- Toimus traditsiooniline valla laste
lauluvõistlus Popp Tipp – Popp Täpp.
- Kiltsi kooli õpilased esinesid Tartu
Loodusmajas üle-eestilisel maapäeva
õpilaskonverentsil.
- Huvitava Kooli mõttekoda koondas
hulgaliselt osalejaid gümnaasiumi algklasside majja hariduse teemal kaasa
mõtlema ja rääkima.
- Simuna Kapell tähistas 30. aastapäeva.
- Parimad koolilõpetajad Argo Metsaru ja Piret Valdna olid palutud maavanema vastuvõtule.
- Üleilmne tantsupäev pakkus taas
rohkesti tantsulusti.

Laste lauluvõistlus Popp Tipp – Popp Täpp koondas laululapsed
taas Väike-Maarja seltsimajja. Foto: Erakogu.

Juhan Kuke 130. sünniaastapäeva tähistamine tema kodukohas Käru külas.
Foto: Ilve Tobreluts.
Võistlejad valmistumas Georg Lurichi kevadjooksu stardiks. Foto: Ilve Tobreluts.

Pilt Tantsuseltsi Tarapita fotokogust meenutab, et seekord oli tantsurühm
Lennart Meri 86. sünniaastapäeva Suure Lennu Kaare tuleteekonna
Saaremaa-poolses otsas.

Käimas on Georgi Kange rammuvõistluse naiste kotijooks. Foto: Ilve Tobreluts.
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Meenutusi aastast 2015 Väike-Maarja vallas
Mai
- Valla erinevais paigus peeti „Teeme
ära!“ talgupäevi.
- Väike-Maarja gümnaasium tähistas ajalootahvli avamise ja iga-aastase
koolikonverentsiga gümnaasiumiks nimetamise 20. aastapäeva.
- Noortekeskuse juhatajana asus
tööle Marge Loo.
- Õppekeskuse õpilased käisid Erasmus+ programmi raames kogemusi
omandamas Saksamaal Schwerinis.
- Gümnaasiumi esindus osales Comeniuse projekti „Muusika liigutab Euroopat“ kohtumisel Ungaris.
- Filmirežissöör Jaan Kolberg esitles

Väike-Maarja gümnaasiumis koos gümnaasiumi õpilastega riigivanem Juhan
Kuke 130. sünniaastapäevaks valminud
dokumentaalfilmi.
- Simuna kool tähistas Simuna hariduselu 325. aastapäeva.
- Muuseumiöö “Öös on muusikat”
märksõnadeks olid pärandiga seotud
paigad ja regilaul.
- Virumaa Pallimängude Kooli võistkonna koosseisus tõid 8 Väike-Maarja
korvpallipoissi Eesti U16 vanuseklassi
poiste meistrivõistlustelt hõbemedalid.
- Brüsseli ja Leuveni ülikoolide sot-

siaal- ja majandusgeograafia tudengid
tutvusid Väike-Maarja muuseumis ja
alevikus kolhooside ajalooga.
- Vao varjupaigataotlejate majutuskeskuses tehti kokkuvõtteid üle aasta
kestnud ja pagulaskeskuse elanikele
erinevaid vaba aja sisustamise võimalusi pakkunud projektist.
- Väike-Maarja seltsimajas peeti
beebide pidu.
- Vaos toimus ratsaspordipäev „Vao
Kevad 2015“.
- Kiltsi laulu- ja tantsumemmed tähistasid oma 18. aastapäeva.

tantsupeol Rakveres oli Väike-Maarja
vald esindatud seitsme tantsurühmaga.
- OÜ Rändmeister jõudis lõpule Väike-Maarja kiriku katuste restaureerimisega.
- Väino Stoltsen tõi Eesti meistrivõistlustelt rannavolles veteranideklassi pronksmedali.
- Väike-Maarja noored omandasid

uusi teadmisi ja oskusi Rutjal toimunud maakondlikus ideede laagris.
- Maadlusklubi ja treener Lembit
Kalter lõpetasid traditsiooniliselt oma
eduka maadlushooaja piduliku kokkuvõtete tegemisega Georgi söögitoas.
- Kiltsi rahvamajas toimus avalik
arutelu teemal „Varjupaigateenus Vao
külas: eile, täna ja homme“.

Gümnaasiumi
ajalootahvel
tutvustab kooli
arengulugu.
Foto: Ilve Tobreluts.

Juuni
- Väike-Maarjas toimus 28. Pandivere päev ja maakondlik puhkpillipäev.
- Kiltsi kool tähistas 160./95. aastapäeva.
- Pandivere päeva eelõhtul tehti
muuseumi juhataja Marju Metsmani
eestvedamisel kultuurilooline jalutuskäik mööda ajaloolist Pikka tänavat ja
avati muuseumis näitus „Eesti lipp“.
- Kolmandal üle-eestilisel meeste

Juuli
- Perearstina alustas tööd Kaja Laar
(Õunapuu).
- Valla spordirahvas osales Kuressaares toimunud 14. Eestimaa suvemängudel.
- Simuna naisteklubi eestvedamisel
Väike-Maarja vallas toimunud rahvusvahelisel noortevahetusel osalesid kuue
riigi noored.

Beebide pidu Väike-Maarja seltsimajas. Foto: Kalev Pärtelpoeg.
- Tair Stalberg lõpetas 25. Filter Pandivere rattaralli U-19 vanuseklassi võitjana, üldkokkuvõttes seitsmendana.
- Eesti teenekaim naisekandmispaar
– Janno ja Anu Sild – tõi sõprusvallast
Sonkajärvilt naisekandmise MM-i veteranide klassi kuldmedali.
- Vaos peeti traditsioonilist ratsaspordipäeva „Vao Karikas 2015“.

- Toimus Kurtna, Nadalama, Võivere
ja Kärsa külade kokkutulek.
- Kodukoha-armastus tõi endise
Männisalu küla kokkutulekule taas mitukümmend inimest.
- XV Ebavere Kange triatlon lõi osalejate rekordi.
- Väike-Maarja naisselts käis ekskursioonil Prangli saarel.

traditsioonilise vanaemade ja lastelaste laagri.
- Peeti Raeküla külapäeva.

- Toimus valla koolidele suunatud
metoodiline koolituspäev „Huvitav
koolipäev“.

August
- Teisel Pandivere peretalude päeval
avasid külastajatele väravad 15 peretalu ning külastuskohta Väike-Maarja,
Tamsalu ja Rakke vallas.
- Vaido Rego juhitav Eesti U16 vanuseklassi poiste korvpallikoondis tuli
Sofias toimunud Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiril ülekaalukalt
esikohale.
- USA-s Orlandos toimunud ülemaailmse
seeniorkorvpalliföderatsiooni
(FIMBA) 13. maailmamängudelt toodi
Väike-Maarja valda kaks medalit: Sven
Pugonen – kuld ja Hans Kruusamägi –
hõbe.
- Toimus neljas Simuna perepäev.
- Simuna tuletõrje 110. ja Simuna
Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi 5. aastapäeva tähistamisel avati pink elupõlise
tuletõrjuja, Simuna kandi elu edendaja
ja valla aukodaniku Heldor Aarla mälestuseks.
- Kiltsi lossis toimus Kiltsi kaardilossi arendamise projekti teabepäev.
- 5. Struve kaare matkaga tähistati
10 aasta möödumist Struve meridiaanikaare kandmisest UNESCO kultuuripärandi nimekirja.
- Ilmus Asael Truupõllu raamat
„Avispea küla kannatuste aastad 19401945“.
- Ebaveres toimusid ratsutamisvõistlused Madise Talli koolisõit &
Lääne-Virumaa meistrivõistlused koolisõidus.
- Šveitsi orelisõprade selts käis tutvumas Väike-Maarja kiriku oreliga.
- Raija Hirvensalo korraldas Kärus

Simuna Kapell oma 30. sünnipäeval. Foto: Aare Treial.

Abituriendid kevadisel ringkäigul koos vallavanemaga vallamaja trepil.
Foto: Ilve Tobreluts.

Meenutus Kiltsi laulu- ja tantsumemmede 18. sünnipäevapeolt.
Foto: Aare Treial.

Pandivere päev koondas Väike-Maarjasse maakonna puhkpillimängijad
ja ka külaliskollektiivi Tartust. Foto: Ilve Tobreluts.

Helmut Hiietamm valla
aukodaniku
Heldur Aarla
mälestuspingi
avamispäeval
Simunas.
Foto: Indrek Kesküla.
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Meenutusi aastast 2015 Väike-Maarja vallas
September
- Valla aukodaniku Arno Kasemaa
100. sünniaastapäeva tähistati luuleõhtuga Väike-Maarja raamatukogus ja
mälestuskontserdiga Kiltsi mõisas.
- Lääne-Virumaa kaunimate kodude omanike tunnustamisüritusele olid
Väike-Maarja vallast palutud perekonnad Olvi, Raadik, Etti ja Maie Rand.
- Eipri külas peeti seenepäevi „Sõida
seenele!“
- Päästeteenistuse aumärgi said Ida
päästekeskuse päästjad Helmut Hiie-

tamm ja Ain Danilas.
- Eesti Perearstide Selts valis Mall
Lepiksoo perearstipraksise viiendat
korda Eesti 40 parima perearstipraksise
sekka.
- Motomees Indrek Mägi lisas oma
saavutuste kontole ka MX2 klassi Läti
meistritiitli.
- Teist korda peeti võistlusmatka
valla aukodaniku Eduard Leppiku mälestuseks.
- Väike-Maarja bussijaam sai elekt-

roonilise tabloo.
- Kogu Kiltsi koolipere käis Eesti Arhitektuurimuuseumis vaatamas näitust
„Mõisast kooliks“, kus kajastus ka Kiltsi
põhikool.
- Porkuni lahingu 71. aastapäeval
esitleti Porkuni koolis Marju Metsmani
eestvõttel Kurt Eiskopi sõduripäevikutest koostatud raamatut „Mõtle minule
siin vaenuväljal“.
- Vao külavanemaks valiti Mihkel
Mehiste.

sai Ebavere radadel avastardi.
- Seltsimajas ja muuseumis toimusid Ugrimugri laulu- ja saunaväe teemalised hõimuõhtud.
- OÜ Pandivere Vesi alustas kaugloetavate veearvestite paigaldamist.
- Avanduse valla liitumisest VäikeMaarja vallaga möödus 10 aastat.
- Simunapäeval tutvuti Simuna kirikulooga ja avati Mary Tammeti kunstinäitus.
- Segakoori Helin dirigendina alustas Ahti Bachblum.
- Motopoiss Joosep Eesmäe noppis

hooaja lõpuks oma vanuseklassi Quad
100 masinaklassis nii Eesti, Läti kui ka
Balti meistritiitli.
- Kiltsi kooli õpilane Kadri Reimann
sai Eesti laste tervisekuu esseekonkursil III koha.
- Tantsurühm Kuremarjad tähistas
25. aastapäeva.
- Vallasekretärina asus taas ametisse Maris Kõrgmäe.
- Valla rahandusosakonna juhatajana asus tööle Maie Tiits.
- Triigi külas puhastati tiike ja taastati kahepaiksete elupaiku.

- Simuna naisrühm tähistas 25. aastapäeva.
- Ebaveres joosti 13. korda maastikujooksu Reinpaul OÜ auhindadele.
- Vao tallis treeniv Piret Ervald esines edukalt Helsinki Horse Show`l.

- Väike-Maarja õppekeskus tähistas
53. aastapäeva.
- Simuna naisrühmal „Simone“ täitus veerandsada aastat.
- Kiltsi kool pidas Kiltsi rahvamajas
kadrilaata.

Porkuni lahingus langenud
Kurt Eiskopi
sõduripäevikute põhjal ilmunud raamatu
esitlus tõi Porkuni kooli rohkesti huvilisi.
Foto: Ilve Tobreluts.

Oktoober
- Lääne-Virumaa aasta õpetaja galal tunnistati elutöö auhinna laureaadiks õpetaja Reet Maadla. Tunnustuse
osaliseks said gümnaasiumi õpetajad
Aime Püvi ja Indrek Lillemägi ning Simuna kooli õpetajad Siiri Kanarbik ja
Eda Veskilt.
- Gümnaasiumi 10. klassi õpilastele
anti Vabadussamba juures pidulikult
kätte matriklid ja kinnitati nende kuulumist gümnaasiumiperre.
- Väike-Maarja spordihoones toimus
VI Pandivere ettevõtlusmess.
- Liikumissari „Seriaalivaba õhtu“

Väike-Maarja eakate tantsurühm koos külalistega oma 25. sünnipäevapeol.
Foto: Aare Treial.

November
- Väike-Maarja muuseumis avati
näitus „Juured“ - paikkonda juurdunud
lood ja lood paikkonda juurdunud inimestest.
- Viru Instituudi ja Väike-Maarja valla ühine pärimuspäev „Virumaa on virulaste hoida. Pandivere lood“ pühendus Väike-Maarja ja Simuna kihelkonna
rikkalikule kultuuriloole ja siinsetele
pärimustele.
- Simuna õpilased võitsid 4 medalit
Euroopa noorte meistrivõistlustelt sumos.
- VII Väike-Maarja Muusikafestival
üllatas ja ühendas.
- Päästeamet ja Väike-Maarja päästekool korraldasid Väike-Maarjas rahvusvahelise päästeõppuse, kus harjutati päästetööde läbiviimist maavärinajärgses katastroofipiirkonnas.

Detsember
- Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse õpetaja ja tugiteenuste osakonna juhataja Merle Kiigemaa pälvis
Maanteeameti Ida regioonis liiklusohutuse aasta koostööpartneri tiitli.
- Päästekooli eestvõttel pandi VäikeMaarjas särama helkuripuu.
- Seltsimajas toimus traditsiooniline gümnaasiumi tüdrukute tantsupidu.
- Kurtna külamajas tähistati VäikeMaarja valla 24. aastapäeva.
- Gümnaasiumi algklassidemajas
toimus traditsiooniline jõululaat.
- Jõululaadal Eipri külamajas pakuti
rohkesti omakasvatatud ja omavalmistatud kaupa.
- Noortekeskus korraldas jõuluteemalisi töötubasid Väike-Maarjas ja Simunas.
- Simuna rahvamajas oli Virumaa
Tütarlastekoori kontsert.
- Väike-Maarja seltsimaja pidas 103.
aastapäeva pidu.
- Kiltsi rahvamajas peeti jõulujumalateenistus ja jõulukontsert.
- Klarnetist Taavi Orro pälvis VestAgderi kunstistipendiumi.
- Simuna rahvamajas ja Väike-Maarja seltsimajas peeti aastavahetuse
pidu.

Kunstiõpetaja Maie Lepiku juhendatava kunstiringi liikmed muutsid
vallamaja koridorid jõulude eel kauniks kunstigaleriiks. Foto: Ilve Tobreluts.

Simuna perepäev pakkus lustlikke tegevusi ka väikestele osalejatele.
Foto: Kalev Viiksaar.

Mudelihall toob Väike-Maarjasse automudeliste üle Eesti. Foto: Vahur Kivaste.

Huvilised Pandivere peretalude päeval Kaarli talus. Foto: Erakogu.

Valla aukodaniku Arno Kasemaa 100. sünniaastapäeva
mälestuskontsert Kiltsi lossis. Foto: Ilve Tobreluts.

Koduste laste jõulupeol
Väike-Maarja
seltsimajas
kohtusid lapsed vahvate
tegelastega.
Foto: Erakogu.
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Valla ehitusaasta 2015

Vao majutuskeskusest

Simuna kool – soojustati sokkel,
betoneeriti uuesti pandus ning kaks
trepiplaati (maksumus 9759 eurot).
Teostas AS Antaares, toetas Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Tööd anti üle
20. mail.
Väike-Maarja seltsimaja – muinsuskaitselises hoones vahetati välja 13
amortiseerunud akent koos aknaplekkide ja -laudadega (maksumus 10 354
eurot). Teostas AS Antaares, toetas Reformierakond. Tööd anti üle 10. juunil.
Kiltsi Jaama tn 7 hooned – tööde
käigus lammutati kahekordne puitelamu, kuurid, majandushoone ning korrastati krundi territoorium (maksumus
11 88 eurot). Töövõtja: OÜ Amestop,
projekti rahastas SA KREDEX. Tööd lõpetati 19. juunil.
Triigi spordihoone – spordisaali
põranda vana lakikiht eemaldati ning
põrand lihviti ja lakiti kulumiskindla lakiga, taastati märgisjooned (maksumus
6900 eurot). Teostas OÜ Mape Parkett,
toetas Keskerakond. Tööd valmisid 1.
juuliks.
Raamatukogud – soojustati ruum
Kiltsi raamatukogus ja renoveeriti raamatukogu sein Simunas (maksumus
kokku 2947 eurot). Teostas MEK Ehitusgrupp OÜ. Tööd lõpetati 10. juulil.
Kiltsi põhikool – mõisahoone sokli renoveerimine, mille käigus tehti
krohviparandusi ja värviti soklite pindu
(maksumus 5500 eurot). Teostas OÜ
OTO Ehitus. Tööd anti üle 15. augustil.
Ebavere-Kiltsi kergliiklustee – OÜ
Reaalprojekt poolt teostati kergliiklustee projekt (maksumus 11 784 eurot).
Projekt valmis augustis.
Pandivere küla ühislaut – kahekordne kivihoone lammutati (maksumus 9641 eurot). Teostas AS Kiviluks,
projekti rahastas SA KIK. Tööd lõpetati
2. septembriks.
Simuna bussiootepaviljon – muudeti ootepaviljoni seinte paiknemist,
betoneeriti põrand, paigaldati istepink
ja trepile käsipuu ning värskendati ehitise väljanägemist (maksumus 2426
eurot). Teostas OÜ Lussu. Valmis 12.
oktoobril.
Vallamaja – 1. korruse seinaosade
ja trepikoja seinte ning tamburi uste
värvimine (maksumus 869 eurot). Teostas OÜ Galatex. Valmis 16. novembril.
Väike-Maarja hooldekodu – reno-

keskuse poolt
tagatakse neile
majutus, arstiabi kättesaadavus, abistatakse suhtlemisel
koolidega, erinevate ametiasutustega ja
korral datakse
keeleõpet kolmel päeval näAS Hoolekandeteenused
dalas.
Vao Keskuse juht
Läinud aasJana Selesneva
tal
toimus
seaduse
muudaJõulupidu Vao Keskuses.
tus, mille
alusel võivad varjupaigataotleVao keskuses on aasta jooksul viibinud
jad kuue kuu möödumisel varjuüle kahekümne viie erineva rahvuse
paigataotluse esitamisest asuda
esindaja. Enim varjupaigataotlejaid
tööle. Tööle asumisel lõpetataksaabus Ukrainast. Varjupaigataotlejal
se varjupaigataotlejale keskuse
pole kindlat profiili. Kui aasta alguses
poolt toetuse maksmine. Suuolid ülekaalus üksikud mehed, siis kerem osa isikutest asuvad tööle,
vadest lastega perekonnad. Aasta lõselles osas on heaks partneriks
pus oli 1/3 keskuse elanikest lapsed.
Töötukassa. Suurenes ka keskuVao keskusesse saabuvad varjupaise töökollektiiv. Saime juurde
gataotlejad PPA migratsiooniameti
sotsiaaltöötaja, õigusnõustaja ja
suunamisega pärast seda, kui nad on
töötegevuste juhendaja.
esitanud varjupaigataotluse. Keskuses
Keskuse elanikud meenutavad
elavad inimesed ühiskorterites. Igatoredaid koosüritusi Kiltsi kookuiselt makstakse isikutele toimetuleliperega ja kohalike elanikega.
ku ulatuses toetust, millest nad peaSiiani meenutatakse ka valla jalgvad endale toidu muretsema ja muud
Vao Keskuse väike piparkoogimeister.
palli meistrivõistlustel osalemist
igapäevased kulutused katma. Vao
Foto: 2 x Erakogu.

veeriti hooldekodu ruume esimesel,
teisel ja keldrikorrusel, ehitati uued
sadevee rennid, uuendati betoontreppe ja ehitati välja puhkeala koos aiatee
ja lehtlaga (maksumus 44 724 eurot).
Teostas AS Irbistero, projekt sai toetust
EAS-st. Tööd lõpetati 12. mail.
Teede ja tänavate ehitus
OÜ Estamet teostatud tööd (maksumus 93 489 eurot):
- Põhja tn, Aasa tn ja lasteaia platside asfalteerimine Väike-Maarjas;
- Mõisa allee ja spordihoone platsi
asfalteerimine Triigi külas;
- Pargi tn asfalteerimine Vao külas.
OÜ ÜLE teostatud tööd (maksumus
38 628 eurot):
- Koonu teekatte freesimine;
- Pandivere – Eipri osaline rekonstrueerimine;
- Pandivere – Raeküla tee osaline rekonstrueerimine.
OÜ RoadWest teostas Simuna – Pudivere tee osalise rekonstrueerimise.
Maksumus 31 680 eurot.
OÜ T.A.K. Ehitus ja OÜ Estvia teostasid Kaarma tööstusala tee rekonstrueerimise. Maksumus 121 198 eurot.
AS Vooremaa Teed teostas kahekordseid pindamisi järgmistes lõikudes
(maksumus 56 150 eurot):
- Parkali, Uus, Raja ja Pikal tn Simuna alevikus;
- Triigi-Karutiigi teel ja Võimla tn
Triigi külas;
- Kurtna-Kärsa teel;
- Ravi tn pikendusel Väike-Maarjas.
OÜ Asfaldigrupp asfalteeris Simuna kooli panduse (maksumus 1440 eurot).
KIK-i hajaasustusprogrammi raames toetati kahele majapidamisele
puurkaevu rajamist, kuuele majapidamisele veetrassidega puurkaevude
rajamist, kuuele majapidamisele kanalisatsioonisüsteemide ja kahele majapidamisele veesüsteemi paigaldamist.
Toetatud 13 projekti kogumaksumus oli
45 920.49 eurot, valla osalus selles 15
307.56 eurot.
Sotsiaalvaldkonna objektidel tehti
parendustöid ~ 13 000 euro ulatuses.
Ülevaate koostas ehitusnõunik
Villo Müürsep

Väike-Maarja hooldekodu juures ehitati välja puhkeala
koos aiatee ja lehtlaga. Foto: Reet Maadla.

Lasteaialapsed saavad uute helkurvestidega
nähtavamaks

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) tegevdirektor Sven Hõbemägi
rõõmustas täna Väike-Maarja valla lasteaedade lapsi helkurvestidega. 40 uhket kollast kollipiltidega helkurvesti
leidis tema vahendusel tee lasteaialasteni Väike-Maarjas ja 25 Simunas.
Helkurvestid hankis VIROL koostöös
rallitiimi ME3 ja Eesti Autospordiliiduga korraldatud kampaania korras, millega soovitakse väikesed liiklejad nähtavamaks muuta.
Maakonnas on kokku umbes 2700
lasteaialast. Sven Hõbemägi sõnul
kaardistasid nad olukorra – saatsid
laiali päringud, millistesse lasteaedadesse veste vaja on. Päringule vastas
12 lasteaeda ja selgus, et vajadus on
umbes 500 helkurvesti järele.
Väike-Maarja lasteaias rääkis
Sven Hõbemgi sissejuhatuseks, kui
oluline on liikluses nähtav olla ning

Maavanem ja kogudused austasid väärikaid abielupaare
11. detsembril tehti Rakvere Kolmainu
koguduses sügav kummardus viieteistkümnele Lääne-Virumaa abielupaarile,
kes pikkade aastate kestel abieluväärtust hoidnud ja tähistavad tänavu kuldpulma.
Austamisgala eesmärgiks oli tunnustada ja väärtustada abielu ning
peretraditsioone. Abielupaare tervitasid ja õnnitlesid ning soovisid neile
jätkuvalt toredaid kooseluaastaid Lääne-Viru maavanem Marko Torm, EELK
Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja
Tauno Toompuu ja Rakvere Karmeli Koguduse pastor Gunnar Kotiesen.
Mendelssohni pulmamarsi saatel

saabusid austamisgalale rõõmsa ja õnneliku olekuga paarid, kel täitunud või
täitub sel aastal 50 või rohkem kooselatud aastat.
“Need ongi meie emad ja isad, kes
oma eeskujuga näitavad, kuidas seda
elu tuleb elada,” sõnas maavanem Marko Torm. “Ajas tuleb kõike ette, aga kokkuhoidmine, armastus ja teineteisest
hoolimine on kõige olulisem.”
Laulutervituse tõi abielupaaridele Keio Soomelt, kes esitas peamiselt
Tõnis Mäe loomingut. Kõik abielupaarid said kingituseks raamitud foto, mis
nendest enne ürituse algust tehti, tõmmise kunagisest abielutunnistusest ja

ja Sõbraliku Eesti üritust. Suured tänusõnad koolidele, kes on olnud avatud
suhtumisega ja koostöövalmis.
Läinud aasta oli tulvil erinevaid
emotsioone ja sündmusi. Kohtusime
inimestega, kes oma nõu ja jõuga aitasid jõuluvanal keskuse lastele kingikotti täita, pakkusid tööd või muul moel
tuge. Uude aastasse saime kaasa rõõmsa meele, lootuse ja uusi kogemusi.
Vao keskuse pere soovib, et alanud
aasta tooks kõigile rahu südamesse,
kordaminekuid ettevõtmistes ja uusi
kohtumisi.

tunnuskirja.
Ürituse korraldas Lääne-Viru Maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli
kogudusega.
Väike-Maarja vallast osalesid austamisgalal perekond Lossi ja perekond
Jõesaar.

Ellen ja Olavi Lossi kuldpulmapaaride austamisgalal. Foto: Ain Liiva.

rääkis natuke ka rallisõidust ja rallitiimist, kellega koostöös helkurvestid
soetati. Tema küsimustele olid lapsed
varmad vastama ning paistsid liiklusohutuse küsimustes päris teadlikud
olevat.
Vestide proovimine tekitas lastes
palju elevust ja need lubati kohe kasutusse võtta. Lasteaia juhtaja Tiia Mänd
ütles, et helkurvestid kuluvad marjaks
ära, nendega käiakse jalutuskäikudel ja
neid kasutatakse pea kõigil õues-käikudel.

arusaadavalt kõikidel auto-moto aladel
ja loomulikult ka igapäeva liikluses. Üle
maailma saab iga päev kooli- ja lasteaiateel surma 500 last. Paljud õnnetused oleks olemata kui lapsed oleksid
nähtavamad. ME3 rallimeeskond koostöös Eesti Autospordiliiduga ja maakondliku koostööpartneri Lääne-Viru
Omavalitsuste Liiduga (VIROL) võttiski
nõuks teha meie lapsi nähtavamaks ja
teha seda nii, et lapsed tahaksid olla
nähtavad. Ja mis võiks veel toredam
olla kui vahvate ME3 kollikestega ves-

Sven Hõbemägi koos Väike-Maarja lasteaialaste ja õpetajatega.
ME3 rallitiimi rallisõitja Karl Kruuda tsitaat selle koostööprojekti kohta:
„Rallisõitjatele on turvalisus nii autos
kui teel ellujäämise küsimus. Nii on see

tid, kus selja peal selge sõnum – TURVALISELT TEEL.“
Ilve Tobreluts
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Vallavanema kuu
Hea vallaelanik!
Rahulikum jõuluaeg ja sellele järgnenud aastavahetuse melu on möödas,
õpilased tagasi koolipinkides ning astume juba vaikselt 2016. aasta töörütmis. Pikk sügis on viimaks ometi unustatud ning meil kõigil võimalus nautida
tõelisi talverõõme. Ebavere suusa- ja
kelguradadel on kuulda nii suusasahinat kui ka laste rõõmsaid naerukilkeid.
Loomulikult kaasnevad suurte külmakraadidega ka teistsugused „rõõmud“.
Näiteks külmunud veetorud ja veidi
nukrad autod. Mõned ratastega sõbrad on kuulutanud käredal hommikul
„streigi“, kuna peremees või -naine
neid pakaselisel ööl liiga pikalt külmataadi meelevallas hoidis. Autode „streigi“ lõpetamiseks tavaliselt horoskoobi
lugemisest ei piisa. Parema tulemuse
annab soojema ilmaprognoosi ootamine või pöördumine mõne kuldsete kätega autoremondimeistri poole.
Teema, mis alanud aastal kindlasti palju lehe- ja teleruumi võtab ning
väga erinevaid kirgi kütab, on kohalike
omavalitsuste haldusreform. Käesoleva
aasta algus on juba toonud meie valla
jaoks huvitavaid ettepanekuid. Sammu
ajalukku meeldetuletuseks tagasi vaadates, siis Väike-Maarja vallavolikogu
tegi 2012. aasta lõpus Tamsalu vallale ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Meie vallavolikogu
põhjendas seda tookord omavalitsuse
juhtimiskulude osakaalu ja mitmete
tööülesannete vähenemisega (mõlemad omavalitsused töötavad eraldi
välja sarnaseid määruseid, teevad eraldi sarnaseid aruandeid, jms), lisaks
näiteks muusikakooli, hoolekandeasutuste või ujula teenuste ühise arendamisega. Tookord leidsid Tamsalu vallavolinikud, et ühinemisläbirääkimiste
alustamisel ei ole kahjuks mõtet ning
meie ettepanekut ei võetud tõsisemaks aruteluks. Nüüd on kolm aastat
möödas ning Tamsalu vallavolikogu
on õnneks aru saanud, et ühise omavalitsusena on võib-olla otstarbekam
elanikele omavalitsuslikke teenuseid
osutada. Tamsalu vallavolikogu liikmed
muidugi „paugutasid“ ümberkorralduspüsse ikka korralikult ning ettepanek
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks
tehti koguni seitsmele omavalitusele:
Väike-Maarja, Rakke, Laekvere, Tapa,

Ambla, Järva-Jaani, Koeru ja Ambla vallale. Et ühinemiskaarte veelgi segasemaks ajada, siis ka meie
lõunanaabrid Jõgeva maakonnast
Torma vallast unustasid Eesti vanasõna (tark ei Torma) ning said küllaltki sarnase ettepanekuga hakkama. Nende vallavolikogu tuli sellel
aastal kokku juba 8. jaanuaril ning
kutsus ühinema koguni 10 omavalitsust: Väike-Maarja, Rakke, Laekvere, Avinurme, Lohusuu, Kasepää,
Saare, Palamuse, Jõgeva vallad ja
Mustvee linna. Vastavalt kohalike
omavalitsuse üksuste ühinemise
soodustamise seadusele peavad
ettepaneku saanud vallad või linnad vastama ühinemissoovile 2
kuu jooksul, kusjuures eitavat seisukohta tuleb põhjendada. VäikeMaarja vald saab tõenäoliselt vastata kiiremini ja ühe kuu jooksul,
sest mõlemale ettepanekutegijale
tehtavate vastuste eelnõud on läbinud vallavalitsuse ja lisatud jaanuarikuu vallavolikogu päevakorda.
Mõistlik on lähtuda omavalituste
juhtimise peamisest eesmärgist
ning tegutseda selliselt, et ümberkorraldamise käigus tekiks toimiv
ja elanike vajadusi kõige paremal
moel arvestav omavalitsus. Leian,
et Väike-Maarja vallal on sisuliselt
3 varianti. Esimeseks valikuks on moodustada Pandivere koostööpiirkonnast
üks vald. Lapsele on isegi nimi antud:
Pandivere vald. Sellisel juhul oleks elanike arvuks ligikaudu 11 500. Ka Vabariigi Valitsuse juures töötanud ekspertgrupp leidis, et just 11 000 elanikuga
omavalitsus oleks parim. Sellisel juhul
on olemas tasakaal strateegiliste otsuste taseme ja igapäevaelu korraldamise vahel. Teiseks variandiks on täita
ära välja töötatud omavalitsuse elanike
arvu miinimumnõue, ehk saavutada
uues omavalitsuses 5000 elaniku piir.
Tänane elanike arv on 4541. Seega ka
ühinemine kasvõi ühe naabriga aitab
selle kriteeriumi kuhjaga ära täita. Rakke vallas on 1645, Laekvere vallas 1524
ja Tamsalu vallas 3874 elanikku uue
aasta alguse seisuga. Viimaseks variandiks on mitte midagi teha ning loota, et
sundliitmist ei tule ning jääme ka edasi
sama struktuuri ja suurusega.
Kui vaadata Lääne-Virumaad tervi-

Tamsalu ja Torma valla ettepanekud kohaliku omavalitsusüksuse ümberkorralduseks.
Viirutatult on erinevate ettepanekute kattuvad osad.
kuna, siis on meil kokku 15 omavalitsust ja ainult 2, kellel ületab elanike arv
5000 piiri (Rakvere linn ja Tapa vald).
Seega tuleb kõigil teistel kolmeteistkümnel omavalitsusel hakata ühinemisplaane pidama. Kui soovitakse
selleks ka ühinemispräänikut (rahalist
toetust Vabariigi Valitsuselt) saada, siis
peavad ühinemisplaanid olema vabatahtlikud ning olema otsuseni jõutud
2017. aasta alguseks.
Ilma igasuguseid ennustusi ja horoskoope lugemata tuleb kõvasti madinat, sest ei ole lihtne kooselu alustada.
Kusjuures probleeme võib olla ka detailides. Meie sõprusvallal Saaremaal
sai selleks näiteks uue omavalitsuse
nimi. Kuid kindlasti võib küsimusi tekitada see, kuidas on potentsiaalsed
ühinejad seniselt laenu võtnud. Kui
üks on elanud pigem laenudeta ning
teine sooritanud vajalikke investeeringuid oluliselt pankade abil, siis tuleb ju
üheskoos toimetama hakates kogu piir-

konna elanikel olemasolevate kohustuste eest vastutada. Oluline on ikkagi
ühiselt piirkonna erinevad valdkonnad
läbi analüüsida, koostada ühinemisleping ja investeeringute kava. Seejärel
saab otsustada, millised võimalused
avanevad ühise omavalitsusena toimides ning millised on kokkuleppe saavutamiseks tehtavad kompromissid.
2015. aastale tagasi vaadates teeb
rõõmu see, et meie elanike arvu vähenemine on oluliselt väiksem kui eelnevatel aastatel. Siin on oluline mõista,
et elanike sissekirjutus on omavalitsuse jaoks väga tähtis ning sellest sõltub,
millised võimalused on kokku investeerimistegevuseks või teenuste korraldamiseks. Kui meie loomulik iive saavutaks ka stabiilsuse, siis võiks rõõm veelgi suurem olla. Eelmisel aastal sündis
47 noort meie valla elanikku ja kahjuks
suri 69 elanikku. Seega loomulik iive
on -22 elanikku. Samas meie valda tuli
juurde 135 inimest ja meilt lahkus mu-

jale 141 inimest. Seega rändesaldo on
miinuses vaid 6 inimesega. Sealhulgas
Soomest tuli tagasi 13 elanikku ja Soome läks 10 elanikku. Kokku oli meil vähenemine vaid 28 elaniku võrra. Võrdluseks: 2014. a oli elanikkonna vähenemine 132 ja 2013. a isegi 169 elanikku.
Arvan, et siin on kõik meie elanikud
teinud häid otsuseid ning suudame
linnastumisele ka järgnevatel aastatel
vastu seista.
Olulisemaks vallavalitsuse tööks
jaanuari alguses oli 2016. aasta eelarve
täpsustamine ja saatmine II lugemisele, mis on kavandatud volikogu päevakorda 28. jaanuaril.
Nautigem positiivseid talverõõme ja
kui krõbedad külmakraadid akna taga,
siis laskem ikka meie neljajalgsed sõbrad ka ahju ette sooja.

Triigi lõigul.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba üksikelamu
laiendamiseks Kiltsi alevikus Metsa 3
kinnistul.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba reoveekanalisatsioonisüsteemi kasutamiseks Äntu
küla Metsala kinnistul.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest 13 taotlejale summas 712 eurot.
- Eraldati 4636.32 eurot raske puudega lapse korteri kohandamiseks.
Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine
- Nõustuti transporditeenuse osutamisega ühele taotlejale.
Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamine
- Otsustati suunata kaks isikut hooldusele Väike-Maarja hooldekodusse
alates 11.01.2016.
Hajaasustuse programm
- Kiideti heaks Ebavere külas Saltsimõisa kinnistule biopuhasti rajamise
projekti aruanne. Kinnitati projekti kogumaksumuseks 6014.40 eurot, millest
4009.80 eurot on toetus ja 2004.60 eu-

rot projekti omafinantseering.
- Kiideti heaks Kärsa külas Taarahiie
talus puurkaevu ja veetrassi rajamise
projekti aruanne. Kinnitati projekti kogumaksumuseks 3678.00 eurot, millest
2452.12 eurot on toetus ja 1225.88 eurot projekti omafinantseering.
Projektitoetus
- Eraldati Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsi projektile „Väike-Maarja taluturu
küttesüsteemi ümberehitamine“ projektitoetust summas 254 eurot.

Koolivaheaja kehtestamine
- Kehtestati Väike-Maarja gümnaasiumi talvised koolivaheajad järgmiselt: 23.12.2015-06.01.2016 ja 25.28.02.2016.
Vallavara mahakandmine
- Kinnitati varade mahakandmisaktid järgmiselt: Triigi spordihoone summas 954.96 eurot; Väike-Maarja spordikeskus summas 2972.81; korvpalliklubi
summas 234.28 eurot; maadlusklubi
summas 557.47 eurot.

Indrek Kesküla

Vallavalitsuse materjalid

(16.12, 23.12, 07.01 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Moodustati Avispea külas Sireli
katastriüksuse jagamise tulemusena uued katastriüksused järgmiselt:
12149 m2 suurune Sireli katastriüksus,
sihtotstarbega tootmismaa, 4684 m2
suurune Sirelikopli katastriüksus, sihtotstarbega maatulundusmaa ja 278
m2 suurune Uniküla tee katastriüksus,
sihtotstarbega transpordimaa.
- Määrati Väike-Maarja alevikus Põllu tn 6 katastriüksuse ehitiste aluse ja
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1267 m2, sihtotstarbega elamumaa
ja kinnitati maa maksustamishind.
- Määrati Pikevere külas Lehise katastriüksuse ehitiste aluse ja teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 2867
m2, sihtotstarbega elamumaa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Määrati Uuemõisa külas Ilumäe katastriüksuse ehitiste aluse ja teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,79 ha,
sihtotstarbega elamumaa ja kinnitati
maa maksustamishind.
- Määrati Simuna alevikus Pargi tn
14 katastriüksuse ehitise aluse ja teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
992 m2, sihtotstarbega elamumaa ja
kinnitati maa maksustamishind.

- Määrati Hirla külas Rukkilille katastriüksuse ehitiste aluse ja teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 2462
m2, sihtotstarbega elamumaa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Väike-Maarja valla territooriumil asuvate riiklikus teeregistris
registreeritud tervikteede teeosade nimekiri.
- Moodustati Ebavere külas maa
munitsipaalomandisse taotlemiseks
2323 m2 suurune Parkla katastriüksus,
sihtotstarbega transpordimaa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Moodustati Ebavere külas maa
munitsipaalomandisse taotlemiseks
1693 m2 suurune Parkla katastriüksus
sihtotstarbega transpordimaa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Soo tn 6a kinnistuga piirneva maa ostueesõigusega erastamisega, moodustati Soo tn 6b katastriüksus sihtotstarbega elamumaa ja kinnitati maa maksustamishind.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused sidekanalisatsiooni (valguskaablid
mikrotorustikus) projekteerimiseks Väike-Maarja - Tamsalu ja Väike-Maarja –

Registreeritud töötute arv vallas
31.01.2015 – 106
31.12.2015 – 118

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2015. aastal
1. detsembril – 4537

Detsembrikuus oli saabunuid 26 ja lahkunuid 22.

31. detsembril – 4541

Jaanuar 2016.a.
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Mis muutub tööturuteenustes
2016. aastal?
2016. aastal on töötukassal senisest
rohkem võimalusi vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamiseks ja töötamise toetamiseks. Tööotsijaid, kellel
on puude või töövõimekaotuse tõttu
raskusi töö leidmisel, toetavad selleks
vajaliku ettevalmistuse saanud nõustajad. Tööandjaid nõustavad ja toetavad
vähenenud töövõimega inimese tööle
võtmisel igas maakonnas tööandjate
konsultandid.
Lisaks maksab töötukassa sellest
aastast kodukohast kaugemale tööle
asujatele sõidukulu katmiseks mobiilsustoetust ning tööandjal on senisest
lihtsam taotleda luba töökoha täitmiseks välismaalasega.
Uued teenused vähenenud töövõimega inimestele
Tööalane rehabilitatsioon
Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on puude või tervisehäire tõttu mitmeid takistusi ning
kes vajavad töövõime taastamiseks või
hoidmiseks erinevate spetsialistide ehk
rehabilitatsioonimeeskonna abi.
Vähenenud töövõimega inimene saab vastavalt töötukassaga kokku lepitud tööalase rehabilitatsiooni
vajadusele ja eesmärgile ise valida
talle sobiva teenuseosutaja töötukassa koostööpartnerite seast, kellel on
Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba.
Tööalase rehabilitatsiooni teenus võib
kesta kuni aasta ning töötukassa saab
selle eest tasuda kuni 1800 eurot.
Kaitstud töö
Kaitstud töö teenuse abil on võimalik tööle aidata inimesi, kes ei ole kohe
suutelised iseseisvalt tööd leidma ja
töötama.
Kaitstud töö tähendab, et inimene
saab teha võimetekohast tööd endale
sobivas tempos ja keskkonnas. Samal
ajal teda nõustatakse ja juhendatakse
ning aidatakse otsida töökohta avatud
tööturul. Eesmärk on, et teenuse lõpuks suudab klient töötada vähemalt
20 tundi nädalas ja on valmis tööle
asuma avatud tööturul.
Kogemusnõustamine
Kogemusnõustajal on nõustatava
inimesega sarnane puue või tervisehäire. Nõustamise eesmärk on selliste
võimaluste ja lahenduste leidmine, mis
aitavad vähenenud töövõimega inimesel oma igapäeva- ja tööeluga võimalikult iseseisvalt toime tulla.
Töölesõidu toetus
Kui inimene ei saa oma puude või
tervisehäire tõttu käia tööl ühistranspordiga, vaid peab kasutama isiklikku
sõiduautot, taksot või eritransporti, hüvitab töötukassa osaliselt töölesõiduga
seotud lisakulud. Toetust makstakse
kuni 12 kuu eest kolme aasta jooksul.
Seejuures ei pea toetust kasutama järjest, vaid just neil kuudel, mil seda vaja
on. Toetuse suurus on 93 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 26
eurot ühe päeva eest ja 300 eurot kuus.
Toetuselt arvestatakse maha tulumaks.
Toetuse arvestamise aluseks on tööandja tõend töötatud päevade kohta

ning inimese elu- ja töökoha vahemaa.
Saatja sõidukulu hüvitamine
Kui vähenenud töövõimega inimene
vajab ühistranspordiga tööle sõitmiseks teise inimese abi, hüvitab töötukassa teda kodust tööle ja töölt koju
saatvale inimesele sõidukulud. Sõidukulu hüvitatakse saatjale iga tööle
saadetud päeva eest kuludokumentide
alusel, kuid mitte rohkem kui 26 eurot
ühe päeva eest.
Uued teenused vähenenud töövõimega inimese tööandjale: nõustamine ja koolitused ning soodustingimustel palgatoetus
Pakume tööandjale koolitust ja
nõustamist, et tõsta tööandjate teadlikkust ja seeläbi valmisolekut võtta
tööle vähenenud töövõimega inimesi
ning nende töötamist toetada.
Tööandja saab soodustingimustel palgatoetust, kui ta võtab tööle
vähenenud töövõimega inimese, kes
on eelnevalt olnud töötuna arvel järjest vähemalt kuus kuud või töötanud
kaitstud töö tingimustes. Palgatoetust
maksab töötukassa 50% ulatuses töötaja brutopalgast. Tähtajatu töölepingu
korral makstakse toetust kuni 12 kuud,
tähtajalise töölepingu korral (peab olema sõlmitud vähemalt kuueks kuuks)
makstakse palgatoetust töösuhte kestusest poole aja vältel, kuid mitte rohkem kui 12 kuu eest.
Mobiilsustoetus aitab leida tööd
kodukohast kaugemal
Kui inimene on olnud töötuna arvel
vähemalt kuus kuud ning leiab töökoha üle 30 kilomeetri kaugusel kodust,
maksab töötukassa talle tööleasumiseks mobiilsustoetust. Toetust makstakse esimesel neljal töötamise kuul 10
senti kilomeetri kohta, maksimaalselt
200 eurot kuus ning sellelt peetakse
kinni tulumaks. Toetuse arvestamise
aluseks on tööandja tõend töötatud
päevade kohta ning inimese elu- ja töökoha vahemaa.
Toetusele ei ole õigust Tallinna linna piirkonna (Tallinna linn, Harku vald,
Saue vald, Saue linn, Saku vald, Kiili
vald, Rae vald, Jõelähtme vald, Maardu
linn, Viimsi vald) elanikel samas piirkonnas tööle sõitmiseks.
Loa taotlemine välismaalase töölevõtmiseks muutus lihtsamaks
Tööandja saab nüüd taotleda luba
töökoha täitmiseks välismaalasega selleks konkreetse välismaalasest töötaja
andmeid esitamata. Seetõttu ei pea
tööandjal enam esitama dokumente,
mis tõendavad välismaalasest töötaja
sobivust töökohale. Luba saab taotleda
korraga ka mitme töökoha täitmiseks.
Välismaalane, kes on saanud tähtajalise elamisloa töötamiseks, võib
nüüdsest samal ajal töötada mitme
Eestis registreeritud tööandja juures,
samuti renditöötajana kasutajaettevõtja juures. See tähendab, et teise
tööandja juurde tööle asumisel ei ole
täiendavalt töötukassa luba vajalik.
Erko Vanatalu
Eesti Töötukassa

Swedbanki Väike-Maarja klienditeenindus on
avatud neljapäeviti.
Swedbanki klienditeenindus Väike-Maarjas (Pikk 7, I korrus,
ruum 109) on avatud neljapäeviti kell 10-15.
Klienditeeninduses aitab Swedbanki nõustaja kliente interneti- ja
telefonipangas tehinguid teha ja annab nõu pangaasjades.
Jätkuvalt on võimalik sularahatehinguid teha sularaha sisse- ja väljamakseautomaatides, mis asuvad Väike-Maarja lillepoes, aadressil Pikk
16.
Ööpäevaringselt saab abi Nõustamiskeskuselt telefonil 631 0310.
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Infot haigekassa laste hambaravi lepingupartnerite
kohta
Haigekassa juhatus kinnitas möödunud suvel laste hambaravi ja ortodontia lepingupartnerite valikukonkursi tulemused. Uus
valikupartnerite lepinguperiood algas 1. juulist 2015 ja lõpeb 30.06.2019.
Haigekassa tasub alla 19-aastaste laste hambaravi eest oma lepingupartnerite juures. Kontrollige aga alati üle, et valitud
hambaarstil oleks leping haigekassaga. Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee leiate täpsema info nii haigekassa lepingupartneritest kui ka hambaravist.
Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma täies mahus ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa.
Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus. Infot saab küsida ka
haigekassa infotelefonil 16363 või e-postiaadressilt info@haigekassa.ee.
NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes
isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.
Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat (sh breketid), kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse raskete diagnooside korral, mille kohta saab täpsemat infot haigekassa kodulehelt.

JÄTA MEELDE!
- Esimest korda võiks lapsega hambaarsti külastada lapse esimese hamba lõikumisel või umbes aastase lapsega.
- Alla 19-aastastele lastele on hambaravi haigekassa lepingupartnerite juures tasuta.
- Külasta hambaarsti regulaarselt vähemalt kord aastas.
- Pese hambaid hommikul ja õhtul ning kasuta selleks fluoriidiga hambapastat.
- Janu korral joo vett!
Eesti Haigekassa hambaravi lepingupartnerid Väike-Maarja vallas:
- A&K Caritas OÜ, Ravi 1A Väike-Maarja, tel 325 5633
- Hambaravi Riina Laanemägi OÜ, Ravi 1 Väike-Maarja, tel 326 1104

Detailplaneeringu avalik arutelu
Vastavalt Lääne-Viru maavanema poolt detailplaneeringu üle järelevalve teostamise tulemusena tehtud ettepanekule
toimus ajavahemikul 05.01.2016 – 19.01.2016 Väike-Maarja raamatukogus (Lõuna tn 10 Väike-Maarja alevik), VäikeMaarja valla veebilehel www.v-maarja.ee ja vallakantseleis (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik) Väike-Maarja Vallavolikogu
25.06.2015 otsusega nr 16 vastu võetud Väike-Maarja vallas Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi
tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud
detailplaneeringu täiendav avalik väljapanek.
Detailplaneeringuala suurus on ligikaudu 2 ha. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on kaubanduskeskuse rajamine Pikk tn 12 katastriüksusele ning liikluskorralduse ja parkimisvõimaluste lahendamine. Detailplaneeringuga
kavandatakse ka Pikk tn 8 maa-alal asuva hoone laiendamine tervisekeskuse rajamise eesmärgil ning Ravi tn 1 katastriüksusel asuva hooldekodu territooriumi eraldamine piiratud kasutusega alaks. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnev
mõju tuleneb elukeskkonna muudatustest antud piirkonnas.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27.01.2016 algusega kell 17.00 Väike-Maarja raamatukogus (Lõuna tn 10
Väike-Maarja alevik).

Valla sotsiaaltööspetsialistina
asus tööle Kersti Sepp
Jaanuarist asus töökohustustest eemal viibiva Eve Hiietamme asemel
valla sotsiaaltööspetsialistina ametisse Kersti Sepp.
Kersti Sepp lõpetas eelmise aasta
kevadel Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal.
Kersti Sepa vastuvõtuajad Väike-Maarja vallavamajas (Pikk 7, ruum
105):
tööpäeviti kell 8.30-15.30
lõuna kell 13.00-13.30

Toimetulekutoetuse avaldusi võetakse vastu igal tööpäeval iga kuu 20.
kuupäevani.
Iga kuu teisel ja kolmandal reedel on sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt Simuna osavallas kell 8.3015.00
Kontakt:
Tel 329 5764
e-post: kersti.sepp@v-maarja.ee

Erametsakonsulent
Aadu Raudla vastuvõtuajad
Väike-Maarjas
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Väike-Maarja vallamajas teisel
korrusel (maanõuniku kabinetis, ruum 210) üle
nädala neljapäeviti kl 9 - 12.
Vastuvõtupäevad:
4. ja 18. veebruar
3., 17. ja 31. märts
14. ja 28. aprill
12. ja 26. mai
9. ja 30. juuni
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust
puudutavate probleemidega (metsa uuendamine,
hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt
toetatav.
Tel 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda
teile sobival ajal.

Valla sümboolika
värvides kujundatud
mastivimpleid saab
muuseumist ja
vallamajast
Vallavalitsus pakub huvitatutele valla vapi kujutisega mastivimplit – viiru.
Viirud on valmistatud Lipuvabrik OÜ-s.
Mõõdud: 35 cm x 2 m, soovitatav 6 m mastile
Hind: 14.50 eurot
Huvilistel pöörduda:
• Väike-Maarja muuseumi (Pikk tn 3), info
telefonil 326 1625
• valla raamatupidamisse (vallamaja II korrusel), info telefonil: 329 5772 (Heli Vettik)
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Kolmekuningapäeva mõttetalgud
Kargel talvehommikul, mis tähistas
jõuluaja lõppu, suundusid meie kooli
õpetajad Kurtna külamajja. Sisenejaid
ootas praksuv kaminatuli, töömeeleolu tekitav ruumilahendus, loomulikult
kohvi- ja teearoomid ning päev täis
mõtteraginat.
Mõttetalgute eesmärgiks oli leida
praktilisi ning innovaatilisi lahendusi
koolielu korralduses ja õppekava arenduses. Korralduslikest küsimustest
oli arutlusel trimestri rakendamine,
mis annab võimaluse jaotada õppijate koormus kolmeks võrdseks tsükliks
ning vähendada kokkuvõtvate hinnete
osakaalu. Praktiline koolielu on näidanud, et taas on vaja rakendada vajaduspõhiseid (alates viiendast klassist)
klassijuhatajatunde. Klassijuhatajad
nentisid, et on vaja aega, mil üheskoos
arutleda ja klassi tegevusi planeerida.
Lisaks mõeldi, kuidas reguleerida kooli päevakava. Leiti, et otstarbekas on
koos õpilastega välja töötada „Õpilase
meelespea“, mis on õppijale abimees
käitumise hindamisel. Vaatluse all oli
ka kooli valikainete süsteem. Kuidas
rakendada valikaineid lähtuvalt õpilase andest? Arvati, et õppekavas võiksid
olla male, rohkem võõrkeeli, robootika,
seltskonnatants, üldõpetuse ja õpioskuste tunnid. Püüti jõuda selgusele
missugustes mahtudes ja mis kooliastmetes võiks neid edaspidi rakendada.
Kuna tegemist on mahuka töölõiguga,
siis tegeletakse teemaga edasi. Eesmärk on alanud aasta maiks välja töötada uus valikainete rakendusplaan.
2015. aasta aprillis käivitasime projekti „Huvitav kool“, millest kasvas väl-

ja huvitav koolipäev. Kodanikupäeval
küsisin õpilastelt tagasisidet huvitava
koolipäeva kohta. Õpilaste sõnul ootavad nad eelkõige praktilisi tegevusi.
Õpilaste ootused andsid ühe olulise
sisendi meie mõttetalgutele. Kuidas
korraldada huvitav koolipäev nii, et see
oleks tõepoolest huvitav? Antud teema
arutelud olid niivõrd innovaatilised,
et õpetajatel tekkis kõhklus oma ideede rakendumise võimalikkusest. Minu
hinnangul oli see parim rühmatöö tulemus, sest kõik meeskonnad lähenesid
loovalt ja mõtlesid nn „kastist välja“.
Otsustati, et sel õppeaastal muudetakse traditsioonilise „Teadmiste konkursi“ lähenemisviisi ning sisu.
Vaatluse all olid õppekäigudki. Püstitati taas üks küsimus: kas õppekäigud
peaksid olema klassi- või huvipõhised?
Arvati, et algklassides võiksid õppekäigud olla kindlasti klassipõhised. Aga
vanemates kooliastmetes võiksime olla
paindlikud ning leida erinevaid võimalusi. Kõlama jäi mõte, et õppekäigud
peaksid toetama eelkõige üldpädevuste kujundamist.
Sel päeval tiksus ajamõõtja vist veidi kiiremini. Õhku jäi väga palju küsimusi ja vastuseid. Aga see on märk, mis
näitab meie õpetajate valmisolekut
muuta koolielu veelgi huvitavamaks ja
õpilasekesksemaks. Vanasõna ütleb, et
tibusid loetakse sügisel. Meie meeskond on sügisel valmis kolmekuningapäeva tibusid üle lugema.
Marje Eelmaa
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse direktor

Väike-Maarja gümnaasiumi
õpilased viisid kodututele
loomadele jõulurõõmu
Jõuludeks jõudsid üle Eesti nelja kodutute loomade varjupaika õpilaste
eestvedamisel kogutud annetused Väike-Maarjast.
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse algatusel on aidatud nüüdseks kahe aasta jooksul viies erinevas
varjupaigas ja turvakodus olevaid loomi. Eelmisel aastal kogus Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilasesindus annetusi
Rakveres asuvale Virumaa kodutute

Foto: Erakogu.
loomade varjupaigale. Seekord valiti
välja neli asutust, mida toetada. Jõulurõõmu viidi Tartu Kassikaitse, MTÜ
Kasside Turvakodu ning Toolse ja Tartu
kodutute loomade varjupaiga elanikele. Valiku tingis muuhulgas ka see, et
Virumaa kodutute loomade varjupaika
toetasid tänavu kampaaniatega nii Rakvere Reaalgümnaasiumi kui ka Tamsalu
õpilasesindused, seega otsustati ulatada abikäed ka mujale, et võimalikult
paljude loomadeni jõuda.
19. detsembril sõitsid Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed erinevatesse Eesti paikadesse,
et viia kogutud annetused loomadeni
ning veeta üks tore päev nendega, kes

vajavad inimeste soojust ja hellust.
Õpilasesinduse presidendi Hannamari
Soidla sõnul oli kohale jõudes tunda
siirast emotsiooni ja noortel ei olnud
vaid tunne, et nemad andsid, vaid ka
neile anti. „Pärast varjupaikade külastust oli hinges rahu ja kuidagi kergem
tunne. Suur rõõm oli näha, et hüljatud
loomade eest hoolitsevad nii lahked ja
toredad inimesed ning seda tehakse
suure pühendumusega,“ tõi ta välja.
Tartu varjupaigas
abistati ka sealsel
heakorrapäeval.
Tartu Kassikaitse on postitanud
oma Facebooki
kontole ka tänusõnad: „Kõik
meie hoiukiisud
tänavad
neid
suure südamega
noori!“.
Õpilasesinduse liikmed ei
oleks saanud aidata
kodutuid
loomi ja veeta
niivõrd toredat
ja vajalikku päeva ilma heade annetajateta ega tublide õpilasesinduse liikmeteta, kes korraldasid heategevusliku
jõulukohviku ja osalesid jõululaadal.
Õpilasesindus tänab südamest kõiki
inimesi, kes aitasid ja Väike-Maarjas
asunud avalikku korjanduskasti ühtteist poetasid. Annetati loomatoitu,
mänguasju ja tekke-patju. Eraldi tänu
kuulub abistamise eest Siret Kotkale,
Pandivere Lihatööstusele ja OÜ-le Vennad Vedu.
Heili Nõgene
gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Jaanuar 2016.a.

Mõnus räätsamatk Kodru rabas

nud inimestest, nende igapäevaeluga
toimetulekust, jagas teadmisi soo olemusest, seal kasvavatest taimedest ja
puudest, rõhutades märgalade tähtsat
rolli ellujäämiseks. Tänu heale ja osavõtlikule giidile ei jäänud meil märkamata reinuvaderi jäljerida lumel, rähni
„sepikoda“ männi õõnsuses, soomändide spiraalselt kasvanud tüved, rongapaaride vaatluslend üle külmast tardunud raba.
Räätsamatk oli vahva ettevõtmine
enne uue veerandi algust. Seal sai piisavalt põletada rasvaenergiat ja asemele mõõtmatutes kogustes vaimuenergiat. Oli üks meeleolukas päev, üks
viis kolleegidega talviseks väljasõitmiseks ja karge õhu nautimiseks. Väga
mõnus tunne oli istuda pärast kaks ja
pool tundi kestnud matka meeldiva
seltskonnaga lauas ja nautida kuuma teejooki ning Vargamäe pererahva
poolt valmistatud suppi.

Kaunis loodus ja karge talveilm muutsid
räätsamatka igati nauditavaks elamuseks.
Vaikne, ilus, karge, selge ja päiksepaisteline, temperatuur -21 kraadi – selline
oli 4. jaanuari talvehommik, mil VäikeMaarja gümnaasiumi ja õppekeskuse
rahvas suundus talvisele rabamatkale.
Matk toimus Kodru rabasse Albu valda Vetepere külla, mis on tuntud A. H.
Tammsaare romaani „Tõde ja õigus“ tegevuspaigana.
Räätsad on jalanõude külge kinnitatavad vahendid pehmel pinnal, s.o
lumel, soos kõndimiseks. Kuna enamusele matkagrupi liikmetele oli osavõtmine räätsamatkast esmakordne
kogemus, siis võttis ka räätsade allapanemine aega. Alguses oli ka päris naljakas neil kulgeda, kuid harjusime kiiresti
ära. Matkarada viis meid läbi lumise

metsa, üle jäätunud kraavide ja
soo kõrgrabale.
Ületasime raba
keskel asuva 1,7
ha suuruse ebakorrapärase kujuga Vibujärve ja
jõudsime talvekülma trotsides
ühele
soosaarele. Teekonda
juhtis noor matkajuht
Raimo,
kes tundis hästi
piirkonda. Ta jutustas lugusid
Vargamäel ela-

Luule Klaats
Väike-Maarja gümnaasiumi õpetaja

Räätsadel kulgemisega harjusid matkalised kiiresti ära.
Foto: 2 x Heili Nõgene.

Jõululaadalt saadud tulu aitab toetada
õpilaste spordihuvi
Järjekordne Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside jõululaat on ajalooks
saanud. Neljandate klasside õpilased,
koos heade abilistega 3.A ja 3.B klassist
ning lastevanemate hulgast said hea
kogemuse kauplejatena, laada ettevalmistajatena ja kujundajatena. Tänu
lastevanematele ja noorematele õpilastele oli meil müügil palju toredaid
omavalmistatud kaupu. Tore on see, et
ikka jätkuvalt toob meie laadaõhtu kokku palju tuttavaid ning ka uusi müüjaid
ja laadakülalisi. Uutest tegijatest hõivas terve klassiruumi VMG õpilasesindus. Nende ruumi mahtus müügilett,
õnneloos, näomaalingud ja kõikide tegevuste vahele kostus veel ka pillihääli.
Kõikides punktides tegutsenud õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on ära
teeninud suured kiidusõnad – te olite
hästi tublid! Oli tore näha, et müügilettide tagused täitusid hoogsalt ostjatega, kellele müüjad püüdlikult oma kaupa tutvustasid. Kui saalis kontsert läbi
sai, ei olnudki väga palju kaupa enam
müümata, kuid siiski oli võimalus soetada allesjäänut soodushindadega.
Algklasside maja jõululaatadega
alustasime 1999. aastal. Viimase jõu-

lulaada tulu sai kulutatud lisaks digiklaveri ostule vahvale koolipäevale
Viljandi Pärimusmuusika aidas. Kogu
algklasside maja koolipere sai osa ekskursioonist, töötubadest ja kontserdist

laata! Jõululaada tulu oli veidi suurem kui eelmisel aastal, küündides
juba peaaegu üheksasaja euroni, ning
leiab kasutamist aprillis Väike-Maarja
gümnaasiumi 4. olümpiamängude ajal

Foto: Ele-Riin Vend.
ning aega jäi ka Viljandi järve ja lossimägede külastamiseks.
Suur, suur tänu kõikidele, kes erineval moel toetasid meie seekordset

olümpiaharidusnädala korraldamisel.
Egne Liivalaid
algklasside huvijuht

Abja gümnaasiumi õpetajad külastasid
Väike-Maarja gümnaasiumi
Külmal talvepäeval, 5. jaanuaril külastasime õpetajaskonnaga Väike-Maarja
gümnaasiumi. Igal koolivaheajal on
meil tavaks saanud tutvuda erinevate
Eestimaa koolidega. Tahtsime seekord
näha oma silmaga, kuidas toimib gümnaasium koos kutsehariduskeskusega.
Kuna ka meie koolil on õpilaskodu,
tekkis soov vaadata, kuidas on elamine
korraldatud Väike-Maarjas.
Südamlik ja soe vastuvõtt meeldis

kõigile. Direktori sõnavõtt ainete lõimumisest tõi meilegi uusi mõtteid.
Noor huvijuht süstis ka meie õpetajatesse positiivsust ja julgust viia huvitegevusse uusi katsetusi. Õpilaskodus
elavatele õpilastele tahame meiegi
hakata sisse viima põnevat tegevust
pärast õppetunde. Väga ehe ja nostalgiline oli viibimine nõukogudeaegses
ehitises. Tasub hoida elus muuseumina. Õppekeskuse ja gümnaasiumi koo-

seksisteerimine on tõesti võimalik tänu
entusiastlikele juhtidele.
Oleme väga tänulikud koolile, et nad
võtsid vastu meie pakkumise koolivaheajal veeta päris mitu tundi kolleegidega Abja gümnaasiumist. Edu edasisteks ettevõtmisteks ja julgust katsetada
uute mõtetega. Suur tänu!
Abja gümnaasiumi direktor
Sirje Renter
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Kiltsi kooli jõulupidu
21. detsembri õhtul käis Kiltsi mõisas
ärev sagimine, sest algamas oli jõulupidu. Õpilased ja õpetajad olid väga
põnevil, sest seekordne pidu erines
eelnevatest tunduvalt. Üheks suuremaks muutuseks olid uued esinemisriided, mis valmisid meie kooli usinate
õpetajate abil. Direktor Merje Leemetsa eestvedamisel õmmeldi seelikud ja
pluusid ning esinemisvormi täiendasid
ühesugused sussid ja põlvikud. Suure
töö tegid õpetajad Liisu Tähe, Mari-Vivian Ellam, Tanel Kümnik ja Kati Hiir.
Lisaks abistasid väiksemate tööde juures õpilased ning viimase lihvi andsid
õpetaja Siret Stoltsen ja Liia Alling.
Tavapärase muinasjutu asemel toimus Kiltsi mõisas suur teleshow, kus
igaühel oli oma roll täita ja kõik said
esineda. Kiltsi TV avanumbriks olid
mudilaskoori laulud, järgnevalt võttis
sõna diktor, kes tutvustas algavat programmi. Uues võtmes esitati järgnevaid
saateid: „Kiltsivisoon“, „Ilmateade“,
„Prillitoos“, „Hommik Liisuga“, „Eesti

tippmodell“, „Laulukarusell“, „Aktuaalne kaamera“, „Nädala algus Kiltsi TVga“ ja „Kiltsikomando“. Saatejuhtidena
särasid meie kooli õpetajad ning saatekülalisteks olid meie enda kooli õpilased, kes esitasid tantse, võimlemiskavasid ja laule. Nii nagu tavapärases teleprogrammis, olid ka meil reklaamid,
mis lubasid utoopilisi reise Pariisi,
tõestasid helkuri vajalikkust, tutvustasid piparkooke jne. Peale esinemisi toimus traditsiooniline jõululoos ja keha
sai kinnitada kohvikus, kus seekord olid
müügil õpetajate poolt valmistatud
hõrgutised.
Suur rõõm oli näha õpilaste põnevil nägusid ja tervitada lapsevanemaid,
kes leidsid aega meie jõulupeole tulla.
2015. aasta jõulupidu on nüüd ilus mälestus ja lõpuks on käes mõnusad talveilmad.
Kati Hiir
Kiltsi kooli õpetaja

Vana-aasta lõpp ja uue algus Simuna Koolis
Uus aasta tõi kaasa tõelise talve. Õues
on hingematvalt kaunis ja külm, lund
on ka ja tuleb aina juurde. Toas on soe.
Patt oleks viriseda.
II õppeveerandi lõpp oli Simuna
koolis üliäge.
Puudulikke hindeid ja põhjuseta
puudumisi oli nii vähe, et sellest ei tasu
kohe kõneldagi. Hulganisti oli möödunud poolaastal häid hindeid, viisakat
käitumist, toredaid kordaminekuid.
Imelise muusikaelamuse tõi meile
Virumaa Tütarlastekoor. Rõõm oli näha
kooris laulmas Simuna kooli endiseid
ja praeguseid õpilasi.
Meelde jääb omapärane jõulupidu
ja sellele järgnev öölaager. Siinkohal
tahan jagada mälupilti (kahjuks ei taibanud kaasa võtta fotokat ega telefoni)
hetkest, kui õpilased pärast pidu koolimajja saabusid.
21. detsembri õhtul sain alljärgneva
elamuse osaliseks: avasin koolimaja
ukse, taganesin kiiruga ohutusse kaugusesse ja vaatasin hämmeldunult,
kuidas lapsed koolimajja tungisid. Ukseava oli ilmselgelt kitsas, suuremad ja
tugevamad trampisid jalge alla nooremaid ja nõrgemaid. Viimased ei teinud
kukkumistest ja nügimistest väljagi,
tõusid südikalt püsti ja ikka edasi –
oma klassiruumi poole. Seisin kaitsva
kõnepuldi varjus ja ootasin, kuni oht

mööda sai. Oh,
oleks iga päev
lastel niisugune
kihk kooli tulla!
Edasi
läks
kõik
plaanipäraselt.
Lapsed
külastasid jõuluvana kodu, kus
luuletuse
eest
kinke jagati. Aitäh
noortele
jõuluvanahakatistele – see tuli
teil hästi välja!
Toimus ühislaulmine, avatud olid
meisterdamise
ja mõistatamise
töötoad. Kõige
populaarsem oli
kindlasti kohvik.
Suur tänu 7. ja 8.
klassile. Teenindus ja kohvikus
pakutav oli kõrgFoto: 2 x Triinu Pohlak.
tasemel. Öösel
Nüüd, pärast pikki pühi ja kosutavat
oli võimalik võimlas diskol end välja
vaheaega harjume jälle töise rütmiga.
elada. Une-Mati kobistas aegajalt uste
ja akende taga, teda seekord tuppa ei
Kaja Põldmaa
kutsutud ja nii pidi vaene mees üksilSimuna kooli direktor
dase öö õues veetma. Tema teeneid
vajati alles järgmisel hommikupoolikul.

Võimlemispidu

Foto: Merje Leemets.

Õpilased valisid Edgar Tammuse
kõige sõbralikumaks õpetajaks
Eesti Õpilasesinduste Liit kutsus oma
liikmeid üles tunnustama õpilassõbralikke õpetajaid ning esitama neid
üleriigilisele konkursile. Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilasesindus valis käesoleval õppeaastal kõige õpilassõbralikumaks õpetajaks Edgar Tammuse.
Õpilasesindus põhjendab tema õpilassõbralikemaks õpetajaks valimist
nii: „Ta asus tööle meie koolis sellel

Foto: Erakogu.
õppeaastal ajaloo, avaliku esinemise
ning uurimistööde aluste õpetajana,
kuid juba on jätnud ta õpilastesse oma
iseloomu ning tööga positiivse jälje.
Õpetaja Edgar on oma senini tehtud
tööga suutnud muuta meie koolielu
rõõmsamaks. Tal on tagataskust võtta
alati muhedad naljad ning tema tunnid
mööduvad lausa linnulennul. Õpetaja

Edgar on ka klassijuhataja 5. klassile,
tema klass saab alati kindel olla, et neil
on õpetaja, kes nende eest seisab ja
neid aitab. Kõrvalt vaadates on imetlusväärne, et ta suudab õpilastes välja
tuua just nende parimad omadused. Ta
on õpilastele nii sõber kui ka õpetaja.
Just tema tuleb kõigile alati vastu ning
suudab koolitunnid lõbusaks ja huvitavaks muuta. Edgar on õpetaja, keda
õpilased tahavad hoida ja
keda väärtustatakse. Kui me
oleme hädas, ei pööra ta
kunagi selga, vaid aitab alati. Juba see teeb ta eriliseks,
et tal on oskus saada nii lühikese aja jooksul õpilaste
sõbraks. Teistest õpetajatest
erineb ta just selle poolest,
et oskab mõelda väljaspool
kaste ja teha koolitunnid huvitavamaks. Edgarist kandub
alati positiivsust, näiteks kui
me oleme esimeses tunnis
väga väsinud, lähme enda
„üles äratamiseks“ temaga
koos õue „Põdra maja“ laulma. Tal on põnevad ettepanekud, kuidas tundi muuta
omapärasemaks ning ka
lõbusamaks. Ajaloo tunnis
vaatame huvitavaid videoid,
mis aitavad sellesse teemasse paremini süveneda
ja teemat enda jaoks kinnistada. Me
arutleme, teeme rühmatöid, otsime arvutist informatsiooni ning just selline
õppimisviis arendab meid meie meelest kõige rohkem. Ta viib õpilasi VäikeMaarja muuseumi tutvuma ka kohaliku
ajalooga, mis rikastab õpilaste silmaringi. Just tema on aasta õpilassõbraliku õpetaja tiitli vääriline!“.
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17. detsembril toimus Kiltsi Põhikoolis
traditsiooniline võimlemispidu 4.-9.
klassile. Tegemist on kehalise kasvatuse võimlemisveerandi kulminatsiooniga, kus õpilased esitavad tantsu- ja
akrobaatilisi elemente ühendades saadud kavasid. Õpilasi suunab ja juhendab kehalise kasvatuse õpetaja Helis
Manninen ning oma abistava käe ulatavad vajadusel sageli ka klassijuhatajad.
Võimlemispidu on oodatud sündmus ja kütab kirgi juba veerandi algusest alates, kuna eeldab esimese asjana lauluvalikut. Erinev muusikamaitse
võib olla suur takistus ja nõuab teinekord valusaid kompromisse. Üheks eredaks näiteks selle tõestusena võib tuua
paari aasta taguse juhuse, kui üheksanda klassi neli õpilast osales kokku kolmes erinevas tantsukavas.
Ka sel aastal ei valminud üheksanda klassi tantsukava valutult. Veel paar
tundi enne võimlemispidu oli kava nii
poolik, et kui tänu viimastele jõulistele
pingutustele žürii ette valmis tantsukavaga jõuti, olid mitmedki, kes kava

enne näinud, positiivselt šokeeritud.
Tehniliselt oli kava kindlasti teistest
üle.
Viimasele
hetkele jäämine
maksis end aga
ometi kätte ja
esikoha napsas
kunstiliselt
säravaim 8. klass,
kelle kava muusikaga hästi kokku
sobis ja lisaks akrobaatikatrikkidele ka omaette loo
jutustas.
Maksimumpunkte võimlemispeolt saada ei
ole lihtne: žüriile
tuleb muljet avaldada nii puhta tehnikaga, ühtse ja leidliku riietuse, hea
rütmitunnetuse kui ka huvitavate tantsusammudega. Žürii, kes lisaks punktijagamisele ka sõna saab, võib anda
ka valusalt kriitilist tagasisidet. Et hin-

damine oleks võimalikult objektiivne,
kuuluvad žüriisse aineõpetajad, kes ei
ole klassijuhatajad ja kes pole kavasid
varem näinud, koolitöötajad ja traditsiooniliselt ka valla esindaja, kelleks on
mitu aastat olnud Aare Treial.

Foto: Merje Leemets.
Pilte võimlemiskavade eredamatest
hetkedest võib leida Kiltsi kooli kodulehelt.
Mari-Vivian Ellam
Kiltsi kooli õpetaja

Gümnaasiumi õpilasesindusel on
uuest aastast uus president
Alates jaanuarist toimuvad VäikeMaarja gümnaasiumi õpilasesinduses
suured muudatused. Endine president
Hannamari Soidla lahkub sellelt kohalt, sest tunneb, et praeguse õppetöö
koormuse pärast, abituriendina, ei ole
võimalik enam nii palju aega õpilasesinduse tööle pühendada. Hääletuse
tulemusena astub õpilasesinduse presidendi kohale Keneli Pohlak.

Presidendina saab olema minu
jaoks algav poolaasta kindlasti raske
ning harjumatu, kuid ka uus ja huvitav. Uued väljakutsed mulle meeldivad
ning õpilasesindus on mulle kindlasti
suureks toeks. Luban näidata üles aktiivsust ning muuta meid veelgi kokkuhoidvamaks. Siin saan öelda, et Hannamari on mulle suureks eeskujuks
just oma sihikindluse, rõõmsameelsu-

se ja julguse poolest. Tänu temale on
saanud õpilasesindusest üks pere, kes
pingutab parema koolielu nimel ning
hoiab kokku. Tänan Hannamarit, kes on
kõigile liikmetele suureks eeskujuks,
ning loodan, et algav aasta on nii mulle
kui ka õpilasesindusele edukas.
Keneli Pohlak
õpilasesinduse president

Gümnaasiumi õpilasesindus sai
võimaluse soetada uut mööblit
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesindus algatas novembris kampaania, et
soetada enda ruumi uus mööbel. Vana
mööbel oli ajapikku kulunud ning esinduse liikmete arv suurenenud, mistõttu vajas see hädasti välja vahetamist.
Kampaania lõppes 27. detsembril ning
õpilasesindusel on väga hea meel, et
tänu mitmetele toetajatele kogunes

kokku umbes 550 eurot. Antud summa
eest plaanitakse osta uus diivan ning
arutelude pidamiseks lauad ja toolid.
Mööbli soetamiseks andsid oma
panuse kaasõpilased ja õpetajad. Raha
koguti müües jõulukontserdil kaarte ja
piparkooke, ning kogudes koolimajas
taarat. VMG õpilasesindus tahab tänada meie toetajaid: MTÜ Maarjakelluke,

Veermikuproff OÜ, OÜ Ebavere Graanul, Riho Lüüs ning kaasõpilased ja
õpetajad. Tänu teile on õpilasesindusel
paremad võimalused oma koosolekute
pidamiseks ja ürituste ettevalmistamiseks.
Keneli Pohlak
õpilasesinduse president
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Näitus „Kaamelid“ jõumees
Lurichi auks
Tänavu tähistame kuulsa jõumehe ja pommitõstja Georg Lurichi 140. sünniaastapäeva. Selleks puhuks avab Väike-Maarja muuseum 1. aprillil näituse
„Kaamelid“. Huvitavaks näituseks kogume ka tänapäevaseid kaamelikogemuse lugusid.

Jaanuar 2016.a.

Ideest teostuseni
Teil on hea idee, aga napib teadmisi ja
oskusi oma plaanide, investeeringute
ja arendusprojektide teostamiseks. Selleks, et jõuda ideest teostuseni, tasub
nõu ja abi saamiseks pöörduda kogemustega spetsialisti poole.
Pikaaegne projektide kirjutamise ja
juhtimise kogemus ning tegutsemine
nii ettevõtlus-, mittetulundus- kui ka
avalikus sektoris on andnud mulle kõik

vajalikud teadmised ja oskused, et olla
Teile abiks:
• rahastamisallikate leidmisel;
• projektitaotluste kirjutamisel ja
esitamisel;
• erinevate dokumentide koostamisel.
Nõustan alustavaid ja tegutsevaid
ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja
kohalikke omavalitsusi.

Väike-Maarja vallas tegutsevatele
mittetulundusühingutele ja ettevõtjatele on esmane nõustamisteenus tasuta.
Täpsem info tel 523 9550 või e-posti
aadressil epreem@gmail.com
Mõtleme koos!
Ene Preem

Neljapäeval me telekat ei vaata
ehk „Seriaalivaba õhtu“ vol 4

Tänu Georg Lurichile jõudsid 1909.
aastal Eestimaale kaks imelooma
– kaamelid. Kaukaasias efektse jõunumbriga esinenud Lurichile, kus kaks
hobust ei suutnud lahti vedada jõumehe küünarnukkidest kõverdatud käsi,
käskis numbrit pealt vaadanud Kaukaasia Buhhaara emiir tuua oma kaks kõige tugevamat kaamelit, kes Lurichist
samuti jagu ei saanud. Nii sai Lurich
võidetud kaamelid auhinnaks ja maadleja lasi loomad Eestimaale onupoeg
Antonile saata, kes neid siinmail tundmatuid loomi mööda maad laatadel
huvilistele näidata võiks. Kaamelid, kes
mööda Eestimaad küll kaua kõndida ei
saanud, omandasid siiski kuulsust ja
jõudsid ka Väike-Maarjasse.
Paartuhat aastat tagasi kodustatud
kõrbeloom kaamel on oma kuju, vastu-

pidavuse ja kannatlikkusega värvikaks
tegelaseks. Ei ole võimatu, et Georg
Lurichist ja tõstespordist vaimustunud
Eduard Wiiralti looming – 1939. aastal
valminud puulõige „Kaameli pea“ – on
ka just neistsamustest Lurichi imeloomadest inspireeritud.
Kaamelikogemus loomaaiast või
mõnelt soojalt maalt – head lugejad,
kes olete kohtunud kaameliga ja sooviksite oma kogemust näituse vahendusel jagada, ootame teie lühilugusid
koos fotodega, samuti videolugusid
1. märtsiks 2016. Kogemuslood on
võimalik edastada otse Väike-Maarja muuseumisse või e-postiaadressi
muuseum@v-maarja.ee vahendusel.
Marju Metsman
Väike-Maarja muuseumi juhataja

Kaisuloomad lustisid öösel
Väike-Maarja muuseumis
Ööl vastu reedet, 15. jaanuari lustisid Väike-Maarja gümnaasiumi 1.A, 1.B
ja 3.B kaisuloomad Väike-Maarja muuseumis. Hommikul esimese tunni ajal
jõudsid kaisuloomad koolimajja tagasi ja lastel oli fotode abil võimalus näha
ja allakirjutanult kuulda, mille põnevaga loomad öösel tegelesid.
Lapsed teavad küll, mida nende kaisuloomad kodus tuttavas ümbruses
teevad, kuid kuidas on öösel ja muuseumis, kus on teisi põnevaid tegelasi
ja esemeid, mida loomad varem näinud ei ole?
Neljapäeva õhtul pärast päevaund
muuseumi talutoas hakkasid ärganud
loomad huviga muuseumis ringi vaatama ja uusi võimalusi avastama. Klassitoas koguti ka tarkusi: loeti lühilugusid
Märt Meose õppematerjalidest, arvutati arvelaua abil, prooviti sulega kirjutamist. Paljudele loomadele pakkusid
avastamis- ja äratundmisrõõmu vanad
õppeplakatid, gloobuse abil püüdsid
Jääkaru, Pingviin ja Känguru seletada
kaaskonnale oma päritolu.
Seltsitoas prooviti pillimängu, isand
Hiir esines andunud fännidele eesti

lastelauluga “Hiir hüppas”. Karu ja Käsna-Kalle püüdsid ka veidi mardipäeva
kombeid jäljendada, maskeerides end
loomamaskidega.
Tänu kaisuloomade öö mõttega ühinenud klassijuhatajatele Egne Liivalaidile, Külli Pällole ja Helve Noorlinnule
õnnestus loomadel vaadata, proovida
ja kuulata Väike-Maarja muuseumi näitusi. Aitäh õpilastele, kes usaldasid kaisuloomad muuseumisse uudistama!
Tänu muuseumisõbrale Annika
Michelsonile idee maaletoomise eest,
fotograafidele ja nende abistajatele:
Mirjam Savistole, Kadri Kopsole, Ulvi
Mehistele ja Edgar Tammusele.
Marju Metsman
Väike-Maarja muuseumi juhataja

Alustab noorte „Seikluskasvatuse“
grupp
Väike-Maarja valla noortekeskus
koostöös Kiltsi põhikooliga alustab
jaanuarist huvipõhise metoodika
“Seikluskasvatuse” grupiga.
Noori ootab ees palju põnevat, alates orienteerumise põhitõdedest kuni
praktiliste matkadeni looduses.
Noored õpivad lihtsamaid esma-

abi ja päästevõtted, matkatarkusi ja ka
matka planeerimist. Väga oluline on
omavaheline koostöö ja meeskonnas
tegutsemine.
Marge Loo
valla noortekeskuse juhataja

On üks hea ütlus „Kui Sa tahad jumalat naerma ajada, siis tee plaane“.
Meie jumal naerab juba üsna laia suuga ja liigagi lõbusalt. Korraldajad on
juba jõudnud leppida sellega, et meie
laiuskraadidel on päevad lühikesed ja
enamus vaba aega sisustavatest ettevõtmistest tuleb toimetada kunstliku
valguse kaasabil. Samas on kollastes
tuledes säravad Ebavere suusarajad vägagi lummavad ning õdusad, ehk ilusamadki kui päevases valguses.
Kui esialgu plaanisime teha 4 jooksuetappi (oktoober, november, aprill,
mai) ja 4 suusatappi (detsember, jaanuar, veebruar, märts), siis olime ikka
üsna „sinisilmsed“. Reaalsus käib hoopis oma rada – külm ja lumi ei käi alati
käsikäes ja nagu te kõik mäletate aastavahetuse sooja, siis detsembriski võisime muru niita ja maad kaevata.
Värske sadanud lumi teeb rõõmsaks
suusataja meele, teeb isegi nii rõõmsaks, et ei mõtlegi väga nende inimeste
peale, kes terviseradu kas jooksmiseks
või jalutamiseks kasutasid. Ometi soovime, et „Seriaalivabal õhtul“ tuleksid
värsket õhku nautima ja seltsis liikumisrõõmu tundma kõik - harrastajad-

suusatajad, suuskadega matkajad,
jooksjad, kõndijad ja jalutajad.
28. jaanuaril toimuv „Seriaalvaba
õhtu“ vol 4 pakub võistlusvõimalust
suuskadel 3km ja 2 km distantsil. Harrastajatele- matkajatele proovime leida
lihtsama raja, kus tõusud laskumised
leebemat sorti. Laste distantsid selguvad 25. jaanuariks. Kindlasti leiame suusaraja ka kõige väiksematele.
Rõõm ei pea kellelgi nautimata jääma.
Jooksjate ja kõndijate distants kulgeb
seekord kergliiklusteel, kus valida on
kahe distantsi vahel- 3,5 või 7 km. 3,5
km on üks ots Väike-Maajast- Ebaverre
või vastupidi ja siis sõbra autoga kojuJ.
7 km puhul saab ette võtta terve ringi.
Kõndimisel/jooksmisel osaleja peaks
ennast registreerima nii Väike-Maarja
spordihoone administraatori juures
kui ka Ebavere keskuse administraatori juures, kus toimub ka osalustasu
maksmine. Endomondo või spordikella kasutajad saavad tabelisse lisada ka
sportimiseks kulunud aja. Ühesõnaga aumeeste mäng.
Stardiaeg on endiselt 18.00-19.00.
Alustame kõige väiksemate suusatajatega ning siis stardivad M/N 10 ja M/N

12 ühe kilomeetri distantsile ja ülejäänud võistlejad /harrastajad pääsevad
liikuma alates 18.15 st.
Veebruarikuu „Seriaalivaba õhtu“
vol 5, stardib 11. veebruaril ning toimib samasuguse põhimõtte järgi- suusatajad metsas ja ilma suuskadeta
sportijad kergliiklusteel. Lisavürtsi
ehk lisavad koos seriaaliga toimuvad
Väike-Maarja valla meistrivõistlused
suusatamises täiskasvanutele. Mehed saavad end proovile panna 3 km
distantsil ja naised 2 km pikkusel rajal.
Täpsem info „Seriaalivaba õhtu“ ning
valla meistrivõistluste juhendite kohta
leiad ikka Väike-Maarja spordikeskuse kodulehelt sündmuste kalendrist
ja spordihoone FB lehelt ning VäikeMaarja valla kodulehelt.
Väike-Maarja valla meistrivõistlused suusatamises noortele toimuvad
19. veebruaril algusega kell 10.00
Ebavere suusaradadel. Peale Väike-Maarja õpilaste ootame sinna ka
suusatajaid Kiltsi ja Simuna koolist.
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

Õppekeskuse kokaeriala õpilased
praktiseerisid Saksamaal
2015. aastal leidis Erasmus+ programmi raames toetust Väike-Maarja õppekeskuse esitatud kutsehariduse õpirändeprojekt „Kogemusõpe saksa köögis“.
Kaheaastase projekti eesmärgiks on
toetada kutseõppes osalejaid teadmiste, oskuste ja kvalifikatsiooni omandamisel. Samuti toetab projekt õppija
isiklikku arengut, tööalast konkurentsivõimet ja osalemist Euroopa tööturul.
Eesmärk on noorte kutseõppurite võõrkeele oskuste parandamine ja õpilaste
motiveerimine uue keele õppimiseks.
Väike-Maarja õppekeskuse projektipartneriks on SALO+ Partners, kellega
meid seob pikaaegne koostöö.
2015. aasta novembris sooritasid
projekti raames praktika Saksamaal
Schwerinis kuus kokaeriala õpilast:
Kita Kiisküla, Greete Averson, Julia Ungurjan, Helerin Kroon, Liise Põhjala,
Rebecca-Karoliina Ojamäe. Enne praktika algust toimus Väike-Maarja gümnaasiumi inglise keele õpetaja Relika
Maripuuga intensiivkursus, et eriala-

seid termineid meelde tuletada ja keelt
harjutada. Et paljud sakslased siiski
eriti inglise keelt ei räägi, tuli kohapeal
appi võtta nii kehakeel kui ka vene keel.
Õpilased jaotati paarikaupa kolme
töökohta, kus klientidele pakuti peamiselt hommiku- ja lõunasöögivõimalust.
Tööga harjumine ei olnud raske, sest
tööandjad olid suurte kogemustega
just välismaiste praktikantide juhendamisel ja muutsid kohanemise kohaliku töökultuuri ja tavadega kergemaks.
Praktikantide tööülesanneteks olid
peamiselt toiduainete eel- ja külmtöötlemine, kuumtöötlemine ja serveerimine. Samuti õpiti tundma saksa köögi
eripära ning valmistati erinevaid rahvustoite.
Välispraktikal saadud kogemusi
jagasid õpilased kogu koolile avalikul praktika kaitsmisel 16. detsembril.
Noored nentisid, et välismaal praktika
sooritamise muudavad kodumaisest
keerulisemaks nii harjumatu kultuuriline keskkond, võõrkeeleoskus kui ka

koduigatsus. Proovile tuli panna oma
suhtlemisjulgus, märkamisoskus ja kohanemisvõime. Kokkuvõttes on praktikal osalenud õpilased saadud kogemusega rahul. Lisaks saadud erialastele
kogemustele hindasid õpilased kõrgelt
ka saadud keelepraktikat – nii inglise
kui ka saksa keeles – ning teadmist, et
saavad vajadusel igas olukorras hakkama. Juurde on saadud enesekindlust ja
julgust, tänu millele on edaspidi lihtsam uues praktikakohas ja kindlasti ka
tööle minnes.
Õpirändeprojekt jätkub ka käesoleval aastal, kui praktikale suunduvad
järgmised 6 kokaeriala õpilast.
Tuuli Saksa
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse projektijuht
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Meeldejääv jõulupidu
Hämar aeg, täis helkjat ootust,
valguse ja rõõmu lootust.
See on jõulukuu.
Jõulukuu on imedeaeg. Jõuluaeg annab
aega mõtiskluseks ja võimaldab jagada
tähelepanu ja armastust ka kaaslastele.
Jõulutähe saali jõulupuul pani särama hästi ettevalmistatud valla eakate
jõuluõhtu.
Pidulisi võttis seltsimaja saalis vastu Väike-Maarja õppekeskuse poolt
kaunilt ja rikkalikult kaetud peolaud.
Eriti meeldiva mulje jätsid noored teenindajad.
Elevust tekitas jõuluvana ja päkapikk Pille saabumine koos rikkaliku kingikotiga. Kingikotid tuli välja lunastada
isetegevuslastel laulude ja tantsudega.
Mõnel üksikesinejal oli elevus nii suur,

et ununes isegi lapsepõlves õpitud jõulusalm.
Muusikaliselt kujundas jõulupidu
ansambel mesipuu – Ivar Kaljuvee (kitarr) ja Kalev Pallon (akordion).
Hoogsad pillilood tõid tantsupõrandale pea kõik koosviibijad. Rõõmsat
kaasaelamist pakkusid ühislaulud noorusajast akordioni saatel.
Peo lõppedes kuuldus kõikide
osavõtjate väga siiras tänu valla sotsiaalosakonnale – Enele ja tema kaaslastele, kes selle meeldiva jõuluõhtu
meile kinkisid.
Ester Mäe

Ka jõuluvana ja päkapikk lõid ühises tantsuringis kaasa. Foto: Erakogu

Filmiõhtu
Väike-Maarja
seltsimajas
27. jaanuaril kell 19.00 film „Ema“
Pilet 3 eurot, sooduspilet 2 eurot
Žanr: draama, thriller
Pikkus: 1 t, 25 min
Kinodes alates: 8.01.2016
Film on eesti keeles venekeelsete
subtiitritega.
Kaasaegse retro pastelsetes toonides väikelinna krimilugu pakub äratundmist ja mõrkjat huumorit.
„Ema“ on põnevikuline lugu unistuste püüdmiseks tehtud tormakatest
otsustest, mille tagajärjed jäävad unistajaile end veel tükiks ajaks meelde
tuletama. Filmi keskmes on tulistami-

se tagajärjel koomasse langenud täiskasvanud poja eest hoolitsev naine,
kes seisab silmitsi terve väikelinnatäie
inimestega, kes üritavad tema pojaga
juhtunu mõistatust lahendada. Aga
ühes Eesti väikelinnas, kus kõik teavad
kõiki ja kõike, välja arvatud seda, mis
toimub neil otse nina all, võib ka maailma kõige kohmakam kuritegu jääda
lahendamata.
Filmi peaosas mängib sarmikas Rakvere teatri näitlejanna Tiina Mälberg.
Teistes peaosades näeme mitmeid
värvikaid Eesti näitlejaid nagu Andres
Tabun, Andres Noormets, Siim Maaten,
Jaan Pehk, Jaak Prints, Rea Lest jt.

6. veebruaril kell 19.00
Simuna rahvamajas laudadega pidu

SIMUNA NAISTEKLUBI 20
Idamaade aastavahetus:
lambad lähevad-ahvid tulevad
Tantsuks mängib ansambel SINGAPUR,
nalja teeb Vinni-Pajusti estraaditrupp.
Pääse 5 eurot.
Võimalik laudade broneerimine, tel 323 7217 (Auli)
Info: Reet Maadla 5235544
Projekti rahastab rahandusministeerium
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
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Sündmuste kalender
23. jaanuaril kell 10.00 klubivõistlused Väike-Maarja mudelihallis. Info:
Bruno Vaher, tel 501 1508
23. jaanuaril kell 12.00 VäikeMaarja gümnaasiumi vilistlaskogu
koosolek gümnaasiumi peamajas. Info:
Raimo Maasik, tel 514 5548
25. jaanuaril kell 17.30 terviseteemaline vestlusõhtu Väike-Maarja raamatukogus. Lektor Mari Kivari. Loeng
on tasuta. Võimalik osaleda tervisetestis (15 eurot, aeg 45 minutit). Info: tel
5344 0499 (Ülle) või 502 4288 (Meelis).
25. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused mälumängus, II etapp Simuna rahvamajas. Info: Ivar Lass, tel
5396 1167
26. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused lauatennises, II etapp Triigi
spordihoones. Info: Väino Stoltsen, tel
5698 2661
27. jaanuaril kell 19.00 filmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Linastub
film „Ema“ Pilet 3 eurot, sooduspilet 2
eurot.
28. jaanuaril kell 18.00 liikumissarja „Seriaalivaba õhtu“, 4 etapp Ebavere tervisespordikeskuses. Info: Jane
Kool, tel 518 4071
30. jaanuaril kell 15.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna IVAX ja Simuna Artiston. Info: Hillar Kasu, tel 524
8658
30. jaanuaril kell 17.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga meistriliigas Simuna SK ja
Kadrina Karud. Info: Hillar Kasu, tel
524 8658
31. jaanuaril kell 12.00 VäikeMaarja seltsimajas perepidu. Lastega tulevad tembutama Lumetroll ja
Lumekoll. Nobedamatele näppudele
meisterdamine. Pilet 2 eurot, perelpilet
5 eurot. Tule ja tee pühapäev lõbusaks!
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
1. ja 8. veebruaril (päev vabal valikul) kell 18.00 valla meistrivõistlused
laskmises, II etapp, püstolivõistlus õppekeskuse all lasketiirus. Info: Toomas
Puust, tel 5552 3028
2. veebruaril kell 12.00 Tartu rahulepingu 96. aastapäeva tähistamine
Väike-Maarja Vabadussamba juures.
Info: Aare Treial: tel 506 5421
2. veebruaril kell 19.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna Artiston ja
BC Tarvas/Rakvere SK/Kadapiku Agro.
Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
5. veebruaril kell 19.15 kohtuvad
Väike-Maarja spordihoones Lääne-Vi-

rumaa Kossuliiga meistriliigas BGM
Ehitus ja Kadrina Karud. Info: Jane
Kool, tel 518 4071
6. veebruaril kell 14.00 kohtuvad
Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas BGM
Ehitus ja Väike-Maarja Päästekool.
Info: Jane Kool, tel 518 4071
6. veebruaril kell 19.00 Simuna
rahvamajas laudadega pidu „Simuna
Naisteklubi 20“. Idamaa aastavahetuse pidu. Tantsuks mängib ansambel
SINGAPUR, nalja teeb Vinni-Pajusti
estraaditrupp. Pääse 5 eurot. Info: Reet
Maadla, tel 523 5544, Auli Kadastik, tel
323 7217
6. veebruaril kell 19.00 VäikeMaarja seltsimajas tähistab kõhutantsustuudio Alima Tuleahvi aasta algust
idamaade kalendri järgi toimuva HAFLAGA. Tantsuks mängib ansambel Meidon 4. Ansambli vaheaegadel esinevad
stuudio Alima tantsijad ja nende sõbrad. Dresscode: punane/oranž/kollane.
Peo osalustasu kuni 1. veebruarini 5
eurot, alates 2. veebruarist 7 eurot. Info
ja laudade broneerimine: tel 326 1837,
5302 4437, e-post: seltsimaja@v-maarja.ee
7. veebruaril kell 13.00 VäikeMaarja seltsimajas Härmalõnga klubi
pidu. Stiilipidu: nostalgilised 1950ndad. Etteasted Kiltsi isetegevuslastelt. Pilet 2 eurot. Info: seltsimaja, tel
326 1837, 5302 4437
9. veebruaril kell 18.00 vastlapäev
Ebavere tervisespordikeskuses. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
10. veebruaril kell 14.00-15.00
– Simuna rahvamajas rahvusliku motiiviga esemete (tuunikad, pluusid, retuusid, püksid, kardiganid) SÕBRAKUU
ostupäev. Müügil uued mudelid. Info:
www.ethel.ee
11. veebruaril kell 18.00 liikumissarja „Seriaalivaba õhtu“, 5 etapp
Ebavere tervisespordikeskuses. Valla
meistrivõistlused suusatamises täiskasvanutele. Info: Jane Kool, tel 518
4071
13. veebruaril kell 10.00 Wintercup
5. etapp Väike-Maarja mudelihallis.
Info: Bruno Vaher, tel 501 1508
13. veebruaril kell 15.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna IVAX ja SK
KNT. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
17. veebruaril kell 17.00 (noored)
ja 18.00 (täiskasvanud) valla meistrivõistlused sulgpallis, II etapp VäikeMaarja spordihoones. Info: Väino Stoltsen, tel 5698 2661

19. veebruaril Ebavere tervisespordikeskuses valla meistrivõistlused suusatamises noortele. Info: Jane Kool, tel
518 4071
20. veebruaril kell 10.00 Eesti
meistrivõistluste III etapp Väike-Maarja
mudelihallis. Info: Bruno Vaher, tel 501
1508
20. veebruaril kell 12.00 valla
meistrivõistlused võrkpallis VäikeMaarja spordihoones. Info: Tarmo Rebane, tel 506 2039
20. veebruaril kell 15.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna IVAX ja SK
Rakke. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
21. veebruaril kell 12.00 VäikeMaarja seltsimajas perepidu. Pilet 2
eurot, perepilet 5 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
22. veebruaril kell 18.00 valla
meistrivõistlused mälumängus, III
etapp Georgi söögitoas. Info: Ivar Lass,
tel 5396 1167
23. veebruaril kell 12.00 Simuna
ausamba juures Vabadussõjas langenute mälestamine; kell 12.30 Simuna rahvamajas vabariigi aastapäevale
pühendatud kontsert-aktus. Info: Kaja
Põldmaa, Auli Kadastik, tel 323 7217
23. veebruaril kell 12.00 mälestushetked Väike-Maarja Vabadussamba
juures. Kell 18 Eesti Vabariigi 98. aastapäeva kontsert-aktus Väike-Maarja
seltsimajas. Info: Aare Treial, tel 506
5421
5. märtsil Eesti meistrivõistlused
sisesõudmises, 4. etapp Väike-Maarja
spordihoones. Info: Jane Kool, tel 518
4071
5. märtsil kell 15.00 kohtuvad Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna IVAX ja
Hulja. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
12. märtsil kell 10.00 Wintercup 6.
etapp Väike-Maarja mudelihallis. Info:
Bruno Vaher, tel 501 1508
16. märtsil kell 17.00 (noored) ja
18.00 (täiskasvanud) valla meistrivõistlused sulgpallis, III etapp Väike-Maarja
spordihoones. Info: Väino Stoltsen, tel
5698 2661
26. märtsil kell 10.00 Eesti meistrivõistluste IV etapp Väike-Maarja mudelihallis. Info: Bruno Vaher, tel 501 1508
Väike-Maarja muuseumis on avatud
osalusnäitus „Juured“. Muuseum on
talvisel hooajal ehk 30. aprillini avatud E, T, N, R kell 10-17 ja K 10-19.
Külastage!

4 sammu terviseni – toida, jooda, puhasta, kaitse!
Tervis on meie kalleim vara. Vaatamata tehnika, arstiteaduse ja farmakoloogia arengule, on meil ometi
palju haigeid inimesi ja me haigestume rasketesse haigustesse. Tänapäeva meditsiin keskendub pigem sellele, kuidas üha efektiivsemalt ravida,
mitte sellele, kuidas haigusi ennetada ja olla terve.

Kiire elutempo ja stressiga põhjendades unustame oma tervise eest
hoolitsemisel järgida üht olulist ja
väärt seadust – loodusseadust.
Seepärast ootamegi sind osa saama meie lihtsast, looduslähedasest,
huvitavast ja toimivast tervisekontseptsioonist. Kuuleme, kuidas järgida seda praktikas, jõuda mõttetasandil
teadvustamiseni, mil
moel on võimalik muuta
oma elustandardeid, olla
terve, õnnelik
ja elurõõmus!
Saad teada,
millest algavad
meie haigused,
kuidas olla ja
jääda terveks,
millist
vett
juua jne, jne.
Oled sa ot-

sinud lahendusi sind painavatele
terviseprobleemidele, aga siiani tulutult…
Huvitab sind, kuidas säilitada ja
suurendada elujõudu, kuidas püsida
noorena, vitaalsena ja säravana?
Ootame sind terviseteemalisele VESTLUSÕHTULE 25. jaanuaril
kell 17.30 Väike-Maarja raamatukogus. Lektor Mari Kivari (loeng on
tasuta).
Kui sa päris alguseks ei jõua, siis
võid lisanduda ka veidi hiljem. Kutsu
kaasa ka oma sõbrad ja tuttavad, kes
hoolivad oma tervisest või vajavad
hoopis abi!
Kohapeal võimalik osaleda TERVISETESTIS kvantmagnetresonantsmeetodil. Test on 15 eurot ja aega
läheb ühele testile ca 45 minutit. Testimine on eelregistreerimisega. Huvi
korral võta ühendust telefonil 5344
0499 (Ülle) või 502 4288 (Meelis).
Kohtumiseni!
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Sportlik jõulujärgne mitmevõistlus
26. detsembril korraldas Väike-Maarja
spordihoone vastukaaluks jõuluaegsele ülesöömisele ja paigalistumisele
sportliku mitmevõistluse.
Osaleda tuli seitsmel alal: nooleviskes, korvpallivisetes, võrkpalli servimises täpsusele, jalgpalli löömises
täpsusele, rulluiskudel hokikepiga ja
tennispalliga slaalomirada läbides,
sulgpallireketiga kauguse peale löömises ning sõudeergomeetril 500 meetri
läbimises.
Kokku kogunes võistlejaid 26. Võisteldi absoluutarvestuses, olenemata
igasugustest parameetritest. Ei lugenud siin ei vööümbermõõt ega biitsepsi mass, soost ja vanusest rääkimata.
Võistlejad jagunesid gruppidesse, kus
igaüks oli kohtuniku rollis ja tegevust
toimus ausa mängu põhimõttel.
Selgitati välja ka iga ala parimad.
Korvpallis suutis kõige enam punkte koguda Rivo Täheste, parim servija
võrkpallis oli Andrus Soidla, noolemängus näitas kõige täpsemat ja kindlamat kätt Indrek Kesküla. Jalgpalli osavõitluses oli täpseim Allar Adamson
ühelöögilise eduga Marek Suitsu ees.
Hokislaalomis võitis jäähallikuningas
Aimar Türbsal, sulgpalli kaugusele löömises edestas Indrek Kesküla järgmist
võistlejat koguni pooleteise meetriga
ning samasugune edu saatis Indrekut
ka sõudeergomeetril – vallavanemal

Indrek Kesküla õnnitlemas alade
kokkuvõttes võitjaks tulnud Marek
Suitsu. Foto: Jane Kool.
õnnestus alistada pooleteise minuti
piir ning jätta kogu ülejäänud seltskond oma lainetesse loksuma.
Lõplik järjestus kujunes igalt alalt
kogutud punktide alusel.
Tasavägine esikuuik jagas kohad
järgmiselt:
1. Marek Suits, 106,5 p
2. Rivo Täheste, 104 p
3. Allar Adamson, 100,5 p
4. Indrek Kesküla, 99,5 p
5. Andri Part, 92,5 p
6. Andrus Soidla, 88 p
Sportlik söögivaba päev pakkus osalejatele häid elamusi ning väärib kordamist.
Jane Kool

Sisesõudmise uudiseid
Sisesõudmisega tegeletakse siinkandis
päris agaralt ja ka tulemuslikult. Eesti
sisesõudmise meistrivõistluste kaks
esimest etappi olid meie valla sõudjatele edukad.
Novembri lõpus osaleti Viljandis
Eesti meistrivõistlustel sisesõudmises,
kus toimus EMT-Elion sisesõudesarja I
etapp pikamaa distantsil. Distantsi pikkus oli 6000 meetrit.
Naisveteranide 27-35a vanuseklassis tuli esikohale Regina Sikk, 43-49a
vanuseklassis tuli Eha Järvamägi teisele kohale.
Meesveteranide 43-49a vanuseklassis tuli Kalle Piirioja kolmandale kohale, 60+ vanuseklassis Jaan Miglai II
kohale ja Väino Stoltsen III kohale.
Teine etapp sõuti 19. detsembril
Pärnus. Seal oli distantsi pikkuseks
1000 meetrit.
Teisel etapil kordas Regina Sikk etapivõitu, Eha Järvamägi tuli oma vanuseklassis teisele kohale.
Kalle Piirioja vahetas esimese etapi
kolmanda koha teise koha vastu. Jaan
Miglai tuli oma vanuseklassis teisele ja
Väino Stoltsen kolmandale kohale.
Kokku on sarjas 4 etappi. III etapp
(1000 m) sõutakse 30. jaanuaril Tallinnas ja IV etapp (2000 m) 6. märtsil Väike-Maarja spordihoones.
Tõmba, Jüri! 2016 sõudmispäeval

Väike-Maarja valla meistrivõistlused
KOROONA
II etapp, 17. novembril Väike-Maarja spordihoones. Osales 9 võistlejat.
Võistluse viis läbi Maili Tannbaum.
Tulemused:
1. Gennadi Kink, 14 p
2. Taimar Kopti, 12 p
3. Ain Pentjärv, 12 p
4. Lauri Kimm, 8 p
5. Eerek Preisfreund, 6 p
6. Valdis Oja, 4 p
7. Jaanus Lippasaar, 4 p
8. Kert Jurtom, 0 p

tsen.
Paremusjärjestus:
1. Mihkel Niinemets, 20 p
2. Tarmo Rebane, 18 p
3. Mark Mööl, 16 p
4. Väino Stoltsen, 15 p
5. Indrek Kesküla, 14 p
6. Timo Kalter, 13 p
7. Aleksander Adamson, 12 p
8. Eerek Preisfreund, 11 p
SULGPALL
I etapp, 9. detsembril Väike-Maarja
spordihoones. Osales 16 meest, 2 naist
ja 6 noormängijat (üks osalenud tüdruk
võistles naisteklassis). Võistluse viis
läbi Väino Stoltsen.

Naistest oli ainuke esindaja Maili Tannbaum, kes meeste arvestuses
oleks tulnud 12 punktiga 3. kohale.
MÄLUMÄNG
I etapp, 23. novembril Georgi söögitoas. Osales 7 võistkonda. Küsimused
koostas Väike-Maarja võistkond, mängu viis läbi Ivar Lass.

Tulemused:
Mehed:
1. Indrek Kesküla, 20 p
2. Mihkel Niinemets,18 p
3. Jarno Mööl, 16 p
4. Raul Nikolajev, 15 p
5. Jaak Reemann, 14 p
6. Priit Uus,13 p
7. Janek Lass,12 p
8. Eerek Preisfreund, 11 p
9. Jaanus Soon, 10 p
10. Väino Stolttsen, 9 p
11. Vaimar Abel, 8 p
12. Edgar Tammus, 7 p
13. Tarmo Rebane, 6 p
14. Rene Kundla, 5 p
15. Timo Kalter, 4 p
16. Andero Põllu, 4 p

Tulemused:
1. IME - Marju Metsman, Edgar Tammus, Indrek Lillemägi, 46 p
2. Avanduse - Madis Maadla, Ain-Ervin Leino, Aivar Vimberg, 46 p
3. ARM - Rivo Täheste, Marek Suits,
Aivar Püvi, 27 p
4. LX - Aivar Liivalaid, Valdis Oja, 26 p
5. Jane - Jane Kool, Andri Part, Indrek
Aksel, 25 p
6. Libe Jää - Aimar Türbsal, Andres
Aksel, Andrus Soidla, 21 p
7. Aur - Eikki Eikkinen, Rene Kruusimaa, 17 p

Noored:
1. Kevin Uus, 20 p
2. Mattias Presfreund, 18 p
3. Aivar Ellam, 16 p
4. Romet Kask, 15 p
5. Taaniel Preisfreund, 14 p
LASKMINE
I etapp, lamades laskmine 21. detsembril õppekeskuse lasketiirus. Osales kaheksa meest, kolm naist ja kaks
noormeest. Võistluse viis läbi Toomas
Puust.
Tulemused:
Mehed:
1. Jaanus Mätas
2. Toomas Puust
3. Eerek Preisfreund
4. Marko Põdra
5. Aimar Türbsal
6. Allan Alt
7. Einar Aimse
8. Ando Pullonen
Naised
1. Reelika Heinsaar
2. Eha Valdna
3. Ene Laev
Poisid, s 1997-1999:
1. Rauno Ilves
Poisid, s 2000. a ja hiljem:
1. Mattias Preisfreund
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

Naised:
1. Helena Mööl, 20 p
2. Annaliisa Sammel,18 p
3. Jane Kool, 16 p

LAUATENNIS
I etapp, 1. detsembril Triigi spordihoones. Võistluse viis läbi Väino Stol-

Harjuta Terviseks!

Regina Sikk (paremal) on sõudnud
end kahel esimesel etapil võitjaks.
Foto: Erakogu.
Jüri spordihoones osales kokku üle
300 spordihinge. Väike-Maarja rahvaspordiklubi tõi koju 5 pjedestaalikohta. Naiste arvestuses kuulus 2. koht
Regina Sikule ja naised 40+ sama värvi
medali vääriliseks tunnistati Eha Järvamägi. Segapaaride arvestuses õnnestus
Reginal taas kõige kõrgemale pjedestaaliastmele tõusta. Mehed 40+ arvestuses, saavutas Kalle Piiroja 2. koha
ning mehed 50+ vanuseklassis Väino
Stoltsen 3. koha.
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

Ebavere suusaklubi tegemistest
Ebavere suusaklubi noortele algas aasta 2016 tegusalt. 4.-7. jaanuarini olime
laagris Pärnumaal Jõulumäe tervisespordikeskuses, kus tingimused treeninguteks olid ideaalsed ja vaatamata
külmadele ilmadele saime planeeritud
treeningud tehtud. Teel koju põikasime
osade lastega läbi Valgehobusemäe
suusa- ja puhkekeskusest, kus osalesime Ambla SK suusatamise seeriavõistluse I etapil. Laagriväsimusest ja pakasest hoolimata võistlesid tüdrukud
tublilt ning saavutasid ka poodiumikohti: Getrin Raudsepp 1. koht, Eliise
Kivistu 3. koht, Mairit Kaarjärv 5. koht.
Juba 10. jaanuaril olime taas Valgehobusemäel, et osaleda ETV-Swedbanki noorte suusasarja I etapil, kus tuli
sõita klassikalises sõiduviisis. Ebavere
suusaklubi tüdrukud võistlesid kõik

Jaanuar 2016.a.

N-11 vanuseklassis ning läbida tuli neil
1 km. Getrin Raudsepp saavutas meie
parimana 5. koha, mis on selles sarjas
auhinnaline koht. Ka teised tüdrukud
tegid tubli sõidu: Eliise Kivistu 11.
koht, Mairit Kaarjärv 14. koht ja Karolina Kull 41. koht.
Tamsalu suusatalv 2016 I etapil oli
võistlustules 7 Ebavere suusaklubi
noort, erinevates vanuseklassides saavutati mitu poodiumikohta. N-12 Getrin Raudsepp 2. koht, Eliise Kivistu 5.
koht; N-10 Mairit Kaarjärv 2. koht, Karolina Kull 5. koht, Eva-Angelica Kaldaru
14. koht; M-16 Marius Kaarjärv 3. koht;
N-20 Mairis Õispuu 1. koht.
Maris Kaarjärv
suusatreener

Kesler, 145 ok, 14 bp. 19. Eikki Eikkinen,
134 ok, 13 bp. 20. Vladimir Kerge, 130
ok, 13 bp. 21. Vella Lilleberg, 124 ok, 12
bp. 22. Airi Einsalu, 120 ok, 12 bp. 23.
Mare Soovik, 111 ok, 11 bp. 24. Silva
Salla, 110 ok, 11 bp. 25. Tuuli Saksa, 105
ok, 10 bp. 26. Terje Ruuben, 94 ok, 9 bp.
27. Aldo Kuusma, 89 ok, 8 bp. 28. Maire
Õmmik, 88 ok, 8 bp. 29. Luule Suursaar,
84 ok, 8 bp. 30. Urve Eving, 83 ok, 8 bp.

Punktiseis 30. detsembril; 489 osalejat,
12472 osaluskorda
1. Mall Lepiksoo, 1049 osaluskorda,
104 boonuspunkti. 2. Arvo Toomsalu,
1044 ok, 104 bp. 3. Õie Lambing, 832
ok, 83 bp. 4. Heino Lambing, 831 ok,
83 bp. 5. Viivi Kahr, 766 ok, 76 bp. 6.
Kalev Suursaar, 579 ok, 57 bp. 7. Urve
Kalda, 371 ok, 37 bp. 8. Annela Laidre,
336 ok, 33 bp. 9. Aljona Kortin, 292 ok,
29 bp. 10. Geidi Kruusmann, 280 ok, 28
bp. 11. Reet Soidla, 236 ok, 23 bp. 12.
Kalle Tobreluts, 221 ok, 22 bp. 13. Urve
Tobreluts, 220 ok, 22 bp. 14. Malle Kask,
216 ok, 21 bp. 15. Aino Saaremäel, 215
ok, 21 bp. 16. Halar Klaas, 169 ok, 16 bp.
17. Regina Sikk, 152 ok, 15 bp. 18. Kessu

Selgusid Harjuta Terviseks! sarja
loosiauhindade võitjad.
AQVA kinkekaardi on võitnud:
Mall Lepiksoo
Viivi Kahr

Maadlusuudiseid
12. detsembril osalesime E. Vanaisaku
auhinnavõistlustel Türil.
Tulemused:
1. koht – Jonete Visnapuu
1. koht – Joel Visnapuu
1. koht – Holger Toots
2. koht – Kristjan Jaago
3. koht – Remo Ojaste

Osavõtjaid oli kokku sõitnud üle Eesti
päris palju ja konkurents kujunes tihe-

Põhjakeskuse kinkekaardi on võitnud:
Kätlin Kaare
Arvo Toomsalu
Regina Sikk
Urve Tobreluts
Auhinnad saab kätte Väike-Maarja
spordihoone administraatori käest:
E-R kell 8.00-21.00
L-P kell 12.00-18.00
Info: Jane Kool, tel 518 4071

daks.
Saavutasime järgmised kohad:
1. koht klassikalise maadluses – Virgo Raja
1. koht vabamaadluses – Virgo Raja
2. koht – Andris Ellam
2. koht – Albara Tšepolajev
3. koht – Stas Dovšek
4. koht – Sander Kriel
6. koht – Kaarel Moorits
7. koht – Vlad Dovšek
27. detsembril osalesime Tartus toimunud klassikalise maadluse võistlusel Elu Parimad Aastad. Tulemused:
1. koht – Virgo Raja
2. koht – Jonete Visnapuu
2. koht – Andris Pent
2. koht – Virmo Tammemägi
3. koht – Al-Bara Chopolajev
4. koht – Kaarel Moorits
5. koht – Maarja-Liis Nirgi
5. koht – Sander Kriel

12. detsembril osalesime
klassikalise maadluse võistlustel
Märjamaa Kapp.
Tulemused:
2. koht – Mikk Sikkar
2. koht – Andris Pent
13. detsembril olid Pärnu
lahtistel meistrivõistlustel võistlustules meie klubi noorimad
maadlejad. Paljude poiste jaoks
oli see elu esimeseks võistluseks
maadlusmatil. Kuna sai tuldud
nii kaugelt, siis tugevamad poisid osalesid nii vabamaadluse kui
klassikalise maadluse võistlusel.

Mare Soovik
Aldo Kuusma

Klubi noorimad maadlejad Pärnu lahtistel
meistrivõistlustel. Foto: Erakogu.

Lembit Kalter
maadlustreener

Jaanuar 2016.a.
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Kuhu küll kõik mehed jäid?

Tänusõnad

(Määri külast pärit Karl Roosna mälestusi lahinguteest – vangipõlv Venemaal)
Mälestusi vahendab Jüri Kalvet
Kaheksa kuud uurimislaagris
Järgmisel päeval suunati meid tööle
Krepsi kummivabrikusse. Töö oli must
ja tervist kahjustav. Eriti musta töö peal
olevad vangid nägid välja nagu neegrid, kelle näos valendasid ainult silmavalged ja hambad. Pesemisest polnud
kasu, sest riided määrisid pestud kohad jälle mustaks.
Mulle anti esialgu esmapilgul näiv
kergem ja puhtam töö – tuli valtsidel
töötavatele töölistele (tsivilistid) ette
kaaluda suuri toorkummi latakaid, mis
olid kokku kleepunud ja kuumad. Aegajalt jooksin ukse taha paariks minutiks
öökima. Üks eraisik (valtsija) oli rahulik, aga teine oli stahhaanovlane ja
karjus kogu aeg mu peale, et kiiremini
töötaksin ega rikuks tema töötulemusi.
Ei suutnud enam täpselt kaaluda ja see
stahhaanovlane kutsus meistri ning
asusid kahekesi mind tuuseldama ja
sõimama, ähvardasid ka sõjatribunaliga. Nii kaugele see asi ei jõudnud ja
mind vallandati selle töö pealt, mille
üle tundsin siirast rõõmu.
Määrati mind vormide puhastamise
peale, kus sain istuda ja kraapida pika
noaga kummivorme põlenud jäädetest.
Brigadir oli mõistlik mees ja kombineeris paberil töönäitajad nii kõrgeks,
et saime stahhaanovlase toidutalongi.
Peale tavatoidu (leivaviil ja nõgesesupp) saime veel kulbitäie sojajahu või
hirsiputru. Spetsnormi täitmisel saime
veel saiaviilu ja kisselli. Kel aga selle
töö peal näolapp ümaramaks muutus,
see saadeti tagasi raskema töö peale –
asemele tuli uus nõrguke.
Minu nägu aga laiemaks ei muutunud ja jõudu juurde ka ei tulnud. Ei
jõudnud enam nari teisele korrusele
ronida ja vali tuul väljas võis mu pikali
puhuda. Peale selle hakkasid tekkima
paised: kukla taha ja tuharate vahele, kus nad käimisel põrgulikku piina
valmistasid. Tuli minna haiglasse, kus
tehti vereülekannet – tulemusteta. Siis
süstiti ühe lätlase verd ja minu oma temale. Sellest oli abi – uusi paiseid ei
tekkinud.
Mul oli piinlik oma pükse rebadele
lasta ühe lätlannast medõe (ka vang)
juuresolekul, kuigi ta hakkas mu tuharate vahet puhastama ja plaasterdama.
Ta tegi seda suure hoolikusega ja ei
näidanud kunagi välja, et see tegevus
talle vastumeelne oleks, kuigi pidanuks olema. Olgu veel öeldud, et mu
ihu ei olnud ligi aasta vett ega seepi
tunda saanud ja haises, puusanukid
olid lamamisest nahatud ja veritsesid.
Me elasime laagrites hullemini kui loomad, meil puudus isegi paber tagumiku pühkimiseks. Olin haiglas umbes
3-4 nädalat.
Järgnes töö kummivabrikus ja jällegi
vormide puhastamise brigaadis. Hakkasin harjuma ka nõgesesupiga – rohekaspruun leige vesi ja selles ligunenud lödiks keedetud jämedavarrelised
nõgesed. Mingit meeldivat maitset sel

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15

Väike-Maarja bussijaamas

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

Info: tel 526 0283

lögal polnud, küll aga mingisugune toiteväärtus siiski oli.
Ühel hommikul kutsuti mind rivist välja ja jäeti laagrisse. Ees ootas
ülekuulamine. Osa eestlasi, keda üle
kuulati, väitsid, et polnud ühestki lahingust osa võtnud, vaid olid kas autojuhid, hobusemehed, kokad või kantseleitöötajad. Aga ikka said nad sõimata
ja rusikahoobi näkku.
Peale lõunat viidi mind administratiivhoonesse ülekuulamisele. Ühes
ahtakeses toas oma laua taga istus
kapteni auastmes NKVD ohvitser ja
tõlgiks poisikeseohtu petšooralane.
Küsiti nime, vanust, sünniaega, -kohta,
rahvust, haridust, vanemate nimesid,
päritolu, talu suurust ja võõra tööjõu
kasutamist. Edasi – teenistuskäik hitlerlikus armees, osavõtt lahingutest,
autasud, haavatasaamised jne.
Rääkisin kõik ausalt ära, nagu tegelikult oli. Vaikisin ainult sellest, et kuulusin Noorte Kotkaste organisatsiooni
ja et peale üldmobilisatsiooni läksin
vabatahtlikult koolipingist rindele ja
võitlesin seal kuulipildurina. Pinnimine
kestis vast pool tundi ja lõppes ühegi
häälekõrgenduseta. Mehed pärisid, et
mida rääkisin ja saanud teada, et võtsin
osa umbes kümnest lahingust, arvasid:
„No küll olid sina ikka lollpea. Nüüd
pole sul enam lootustki laagrist vabanemiseks!“
Üha rohkem mehi sooritasid enesetappe väljas kraavikäimla varikatuse all.
Ühel päeval aeti meid kõiki laagri väljakule rivisse ja valvurite saatel toodi
kaks karjala-soomlast. Neid esitleti kui
eriti ohtlikke bandiite, räägiti mässule
õhutamisest, lattu sissemurdmisest
jpm. Kui neid hakati kinni siduma, läks
räigeks sõimuks ja rabelemiseks. Neile
pandi tropid suhu, seoti kätest, jalust ja
lohistati laagriväravast välja. Tõenäoliselt ootas neid ees mahalaskmine.
Sain ühe linnas elava eestlase (Voldemar Punning) abiga kirjasideme
omastega luua. Ühelt laagriärikalt sain
leivapaika eest pakkimispaberit ja kirjutasin sellele kirja isale. Kirjutasin, et
olen elus ja terve ja palusin saata vene-eesti sõnastiku. Kolmnurkselt kokkuvolditud kirja viisin vahendaja kätte.
Kirja tagaküljele kirjutasin enda varjunime. Paari nädala pärast sain vastuse.
Peale seda tuli jälle haiglasse minna

Seoses talvekülmaga
on Tamsalu mnt 1
asuv

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi
taaskasutuskeskus
ajutiselt suletud.
Info: tel 5656 4959
(Tiia)
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Jõuludest kolmekuningapäevani ehtis
Väike-Maarja kirikut ja pakkus külastajatele silmailu valla majandusosakonna meeste toodud kaunis ja sihvakas jõulukuusk.

Seekordne jõulupuu pälvis rohkesti kiidusõnu ning ikka ja jälle küsiti,
et kes küll sellise iluduse leidis ja kohale tõi.

Südamlikud tänusõnad töödejuhataja Heigo Masingule ja tema abilistele!
Et kodukoldes tuli põleks,
et soojust elus rohkem oleks...
... et kauneid hetki leiduks veel
ka uue aasta rõõmsal teel!
Et läheks kõik nii, nagu soovite
ning et kõik teie unistused saaksid teoks!
Uute kohtumisteni! Täname koostöö eest!
Karl Roosna sõjapäevil. Pildistatud
07.04.1944. Foto: Erakogu
– ikka viletsa tervise pärast. Sinna jõudis järele ka Kuti poolt saadetud „Vene-eesti käsiraamat“ (v.a Tartus, 1940).
Umbes nädalase haiglas olemise ajal
sain sealt keeletarkust omandada. Pärast haiglast vabanemist näidati kohustuslikke propagandafilme, nagu „Traktoristid“, „Stahhaanovlased“ ja muud
sarnased, mida isegi venelased ei tahtnud vaadata. Vahel näidati ka lääne filme, nagu Jules Verne „Saladuslik saar“
– vaatasin suure kaasaelamisega.
Ühel päeval moodustati noorematest meestest 10-mehelised töögrupid.
Tuli ihualasti pilves ilmaga jääkülma
vette minna ja kangiga jõepõhjast kive
lahti kangutada ning kaldale upitada.
Siis kähku kaldale, sinel selga, topka
vene vodkat, mis küll põletas kurku,
kuid tekitas sooja tunde kehasse. Tuli
üks vahetus vahele jätta ja siis teinegi
raks vees ära käia ning teinegi topka
hinge alla kummutada. Ja sellega lõppeski igal grupil tol päeval tööpäev. Ei
tea, kas mõni hiljem kopsupõletikku ka
jäi, mina igatahes mitte.
Aeg veeres üksluisuses ja teadmatuses tuleviku suhtes. Ei märganudki,
kuidas kätte oli jõudnud novembrikuu.
Mõni eestlane oli laagrist lahkunud,
kes koju, kes mujale. Mulle käis kui uni
peale üks Kristali-nimeline noormees,
kes tutvustas end kui endine Eesti Vabariigi poliitilise politsei assistent.
Tema kinnisidee oli laagrist põgenemine. Püüdsin talle selgeks teha selle
ettevõtmise mõttetust.
järgneb

Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid

Heli-Liivia Komp
Väike-Maarja koguduse juhatuse liige

Kultuuriteemalisi mõtisklusi
Kirjutan kirja. Õigemini vastust Indrek Kesküla pöördumisele „Hea VäikeMaarja valla elanik“ (infoleht, detsember, 2015). Olen üks valla 4537-st elanikust (30.11.2015 seis). 2014. aasta septembrikuus oli see arv üks 4701-st ja
Väike-Maarja aleviku elanik üks 758-st.
Veel mõni arv. Kui Indrek Kesküla kandideeris riigikokku, siis sai ta 532 häält
(tubli tulemus). Minu ringijuhi staažile
on lisandunud veel üks aasta, st arvu
47. Kui mõned arvutustehted teha, siis
on näha, et rahvaarv väheneb, aga kui
elad, tuleb eluaastaid juurde.
Enne kui teemade juurde asun, üks
kena piibujutt Tallinnast (ML) – Väike
terane tüdruk oli kuulnud igasuguseid
koduseid arutelusid. Kellel on Eestimaal hea elada? Näe, mis vanaemal
viga, saab raha, aga tööl ei käi. Isaema peavad raskelt rügama miinimumi
eest, ei ole aega ega raha õieti lapsele
laiata. Vanaemal on aga alati aega ja
üht-teist ka kommi või jäätise tarbeks.
– Kui koolimineku eel tuli korra jutuks,
et kelleks siis tüdruk tahab õppida, oli
lapsel vastus varnast võtta: „Mina õpin
pensionäriks.“
Mina, pensionärist inimene, olen lugenud, et perekonna ressursiks on saamas eakad ja kui võimaldada seenioridele seltsielu, tulevad nad ka igapäeva
probleemidega paremini toime. („Vananev rahvas toob uusi väljakutseid“
– seminaril Mõdrikul, 12.02.2005, VT).
2015. aasta septembrikuu 13. päev
oli pühapäev ja selle all märge: vanavanemate päev. Siit küsimus nr 1: Kas
on võimalik tähistada seda päeva seltsimajas erilise kontserdiga lapselastega koos vanavanemate auks? (Vastuse
leidjaks võiks olla valla kultuurijuht
Aare Treial). Meie tantsija Anne tõi V
seeniortantsupeole oma kõige nooremad sugulased: Tuuli, Teele, Elo, Karel.
See oli ilus.
Nüüd kirikust kui kontserdipaigast. Oleme lõpmata tänulikud Sulle,
Heli-Liivia Komp, et korraldasid suve
jooksul neli imekena kontserti täis kaunist muusikat. Väike-Maarja inimesed
ei ole veel kirikut kontserdipaigana
üles leidnud. Kas on neil kusagil oma

kirik ja/või teised kontserdisaalid või?...
(igatahes kirikupingid täitusid kuulajatega mujalt). Kaunid esinejad, kuulsad nimed – kõik koju kätte toodud,
kõik nad tegid oma esinemisega hinge
rõõmsaks: 1. Maria Listra ja Sandra
Nurmsalu kontsert; 2. „Taevas puudutab maad“ – Ott Lepland; 3. „Pärlipüüdjad“ – Karl Madis, Dave Benton, Margus
Kappel; 4. Koit Toome kontsert. Veel
kaks kontserti organiseeris Heli-Liivia
kirikus: üks rukkimaarjapäevale ja teine
kiriku nimepäevale pühendatud.
Nägin fotot, kus rahvarõivais naine
võtab vastu kirikus pühitsetud tule.
See on vähemalt viimase kolme aasta
traditsioon, et tule tee algab kirikust ja
see viiakse Pandivere päeva kontserdipaika. Kui see on tuletoojatele ja korraldajatele nii tähtis, miks siis ei astu
te kirikusse sisse vähemalt kiriku nimepäeval, et sellega austust avaldada?
Selle üle tasub teil küll mõelda!
Kuna Heli-Liivia on tegev PLMF-s
ja on kontsertidel muusikutele toeks
eri kohtades, näiteks Laekveres, Tamsalus paaril korral ja viimati ka Porkuni lahingupaikades, siis iga kord on ta
pakkunud ka meile prii küüti. Mõnikord
on meid kaks, mõnikord kolm tänulikku kaasasõitjat. Tervist tegutsemiseks,
Heli-Liivia! See on üks lahke tegevus.
Liigun teemavalikul rahvatantsu
suunal: üks luuletus, ja miks, selgub
ehk teises kirjas kuu aja pärast:
Tantsuõpetaja olla – see on anda,
anda endast uut ja head.
Töötada ja raskust kanda,
kanda vahel rohkemgi kui peab.
Tantsuõpetaja olla – see on mõista,
mõista heitlemisi, kannatust.
Mõista siis ka, kui on raske mõista,
mõista vahel rohkem kui on nõutud
just.
Et suvisel meestetantsupeol esines
seitse tantsurühma Väike-Maarjast,
sain teada Kurtna külamajas, kus tähistati valla 24. aastapäeva. Respekt,
Egne!
(Ahja 5) Ilme Sein

e-poest: www.lipuvabrik.ee

OÜ Estest PR

ostab
metsa- ja põllumaad
Info: telefonidel

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

Aitan müüa sinu
kinnisvara
Lääne-Virumaal.
Küsi tasuta
kinnisvara alast nõu.
Carmen Lillepea, tel 5346 8877
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Väike-Maarja vald 25. aastapäeva künnisel
Omavalitsusliku elukorralduse kujunemisest ja arengust
Aastad 1991 ja 1992 - noppeid ja meenutusi

Valdade loomise algus

Põllumajanduse omandireform ja maareform

Jüri Poolak, vallavanem (Väike-Maarja
valla infoleht nr 1, aprill 1992):
Praegu on Eesti Vabariigis käimas
reformiperiood, uute seaduste loomise
periood. Muutused toimuvad nii riigi
valitsemises kui omandisuhetes. Tekivad uued struktuurid tootmis- ja valitsusasutustes. See on valulik protsess.
Kõik vana, millega oleme harjunud,
taandub visalt. Kuigi rahvas kritiseerib
seda vana teravalt, pole ta ometi valmis
vastu võtma uut. Terav puudus on ettevõtlikest ja riskijulgetest kodanikest,
kes looksid uusi töökohti ja oleksid
kaubatootmise initsiaatoriteks.
Praegune Väike-Maarja vald loodi
juriidiliselt 12. detsembril 1991. aastal. Valla 278 km² pindalaga ja 5600
elanikuga territooriumil asuvad VäikeMaarja ja Kiltsi alevik, Väike-Maarja,
Vao ja Triigi kolhoos ning ca 7000 ha
pindalaga riiklik metsafond. Omaette
tootmisettevõtted on AS Antaares ja
Väike-Maarja EPT. Vallas on 33 põllumajandusega tegelevat taluperet.
Valla elanikkonda teenindab üks
looduslikul gaasil, kaks vedelküttel ja
üks tahkel küttel töötav katlamaja. Nii
Väike-Maarjas, Triigis kui Vaos on oma
pumbamajad, reovete puhastus- ja
veevarustussüsteemid. Kogu piirkonna jaoks on oma alajaam 110 kV/35
kV. Vallasiseseid suuremaid teid on 90
jooksvat kilomeetrit. Majandite ja ettevõtete käsutuses on 350-370 töömasinaga autopark, traktorid, kombainid,
liikurniidukid, märkimisväärselt suured
remonditöökojad ja laomajandushoo-

Peeter Albi, abivallavanem (VäikeMaarja valla infoleht nr 2, juuli 1992):
Väike-Maarja vallas, nii nagu kõikjal
Eestis on teostamisel põllumajanduse omandireform ja maareform. Koos
haldusreformiga ja valdade väljaarendamisega moodustavad neel kolm reformi ühe suure ja omavahel tihedalt
seotud tervikliku reformi, mis oluliselt
muudab lähiaastatel valla inimeste senist väljakujunenud elulaadi.
Missugune on majandite ja nende
juhtkondade osa selles reformis?

ned, palju suurfarme ja muid tootmishooneid.
Vallas on kaks kultuurimaja, neli
kooli üle 1000 õpilasega, kolm lasteaeda 400 kohaga, haigla, kaks spordihoonet, 10 sööklat, puhkemajanduslikud
ettevõtted ja palju muud.
Sellest loetelust selgub, et meie valla praegune tootmisstruktuur ja sellega
põimuv sotsiaalsfäär on küllaltki keerukas ning käimasoleval reformiperioodil
suureneb vallamajanduse keerukusaste
veelgi. Enam ei tule me toime nii, nagu
1939. aasta vallas. Vaja on palju muuta
ning muuta selliselt, et kasu väljenduks
vallamajanduse ja sotsiaalsfääri dünaamilise arenguna.
Vallavalitsus on vallavolikogu tööorgan, mis luuakse volikogu tahtel valla
tegelikuks juhtimiseks. Mida keerukam
ja paljutahulisem on valla struktuur,
seda suurem on vallavalitsus arvuliselt
ja seda kõrgemad on üksiktöötajatele
esitatavad kvalifikatsiooninõuded.
Tänaseks Eestis välja kujunenud
olukord lausa nõuab vallavolikogudelt,
et igas vallas komplekteeritaks töövõimeline ja arvuliselt piisav vallavalitsus,
kes suudaks vastu seista kaosele. Kui
kusagil pole sellest veel nii aru saadud,
tuletab varsti rahvas ise seda oma vallavolikogule meelde, sest lootusetult
hilja on lappida laeva siis, kui lastis on
mitu tuhat inimest ning põhja aukudest tuleb masinaruumi üha järjest uut
vett juurde. Selliseks kujuneb olukord
vallas, kui jäädakse hiljaks uuendustega kaasaminemisel.

Väike-Maarja on saanud vallaks
Peeter Albi, abivallavanem (VäikeMaarja valla infoleht nr 1, aprill 1992):
12. detsembril 1991. aastal Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi
seadlusega on Väike-Maarja omavalitsuslikule halduspiirkonnale omistatud
valla õigused ja pandud valla kohustused. Valla staatuse saamist hakati
kohaliku volikogu saadikute poolt Olev
Liblikmanni ja Jüri Poolaku eestvedamisel ette valmistama juba tunduvalt
varem. Rahvasaadikute otsuse kohaselt
alustati juba 1991. aasta 1. oktoobrist
alates tegelikku isefinantseerimist hariduse, kultuuri, sotsiaalabi jt varem
maakonna haldusesse kuulunud sotsiaalsfääri valdkondades kohalikku,
valla eelarvesse laekuvate maksude
arvel. Samuti asuti tulenevalt omavalitsusfunktsioonide ülevõtmisest moodustama vallavalitsust ja tööle võtma
vajalikke spetsialiste.
Valla seisuse saamiseks koostatud
arengukava annab põgusa ülevaate
Väike-Maarja valla kujunemisest, käesolevast sotsiaalmajanduslikust olukorrast ja nägemuse halduspiirkonna võimalikust tulevasest arengust.
Väike-Maarja vallavalitsus on moodustatud kaheksaliikmelisena. Töökoh-

Peeter Albi, abivallavanem (VäikeMaarja valla infoleht nr 3, november
1992)
Seoses iseseisva valla staatuse taotlemisega on 1991. aastal koostatud
Väike-Maarja valla arengukava. Arengukavas on esitatud põgus ülevaade Väike-Maarja valla kujunemisest, analüüs
käesolevast
sotsiaalmajanduslikust
olukorrast ja nägemus halduspiirkonna
tulevasest arengust. Selle lõpposas on
öeldud, et arengukavaga esitatud ma-

terjalid teadvustavad haldusterritooriumi omavalitsuslikuks korraldamiseks algselt vajalikud tegevusvaldkonnad ja funktsioonid ja et sellest piisab
kohalike omavalitsusorganite töö alustamiseks. Tegelik tulevane arengustrateegia rajatakse vallaelanike ja nende
poolt valitud saadikute aastatepikkuse
tegeliku töö ja eelkõige eelarvevõimaluste kaudu. Eelarve tasakaalustamine
ongi see meetod ja tasakaalustamiseks
toimuv arutelu see vahend, mis koos

Sport
Ilve Tobreluts, kultuurinõunik (VäikeMaarja valla infoleht nr 2, juuli 1992):
Varasematel aegadel toimunud külanõukogu spartakiaadi asemel viisime tänavusel talvel-kevadel läbi valla
meistrivõistlused. Võistlused toimusid
üheksal spordialal valdavalt meestele,
sest naisvõistlejate osavõtt oli äärmiselt minimaalne. Võistluste läbiviimi-

sel olid abiks Rein Jakobson, Georg
Suurvarik, Rein Kannastik ja Jakob Kiik.
Esimeste valla meistrivõistluste
parimad:
- kabe: Ants Kalamees, Alfi Hinnosaar ja Georg Suurvarik;
- male: Anneli Albi, Marju Valmsen,
Kristiina Albi ja Kunnar Klauks, Anatoli
Zujev, Jaan Salumäe;
- lauatennis:
Ain Põime, Aimar Uussalu,
Rein Kannastik;
- koroona:
Heino
Sein,

panevad aluse valla sotsiaalmajanduslikule arengule.
Valla tulude plaan 1992. aastaks oli
8,1 miljonit rubla. Tegelikult laekus valla eelarvesse tingituna väga kiirest inflatsioonist I poolaastal 9 miljonit rubla, sellest üksikisiku tulumaksuna 3,5
miljonit ja ettevõtete tulumaksuna 1,4
miljonit rubla. Maakonnast antud dotatsioon moodustas 2,6 miljonit rubla
ja maakonna eelarvest arvlemise korras
ülekantud vahendid 1,1 miljonit rubla.
Jaak Põime ja Aimar Tiigivee;
- sulgpall: Gennadi Luha, Jaan Mets,
Aimar Uussalu;
- korvpall: Väike-Maarja alev, VäikeMaarja kolhoos, Väike-Maarja EPT;
- võrkpall: Triigi kolhoos, Vao kolhoos, Väike-Maarja alev;
- mälumäng: Väike-Maarja alev, Kiltsi põhikool, Väike-Maarja kolhoos.
Suusatamises selgitati Ebavere radadel parimad paljudes erinevates vanusegruppides, kokku osales 55 võistlejat. Suusaradu aitasid ette valmistada ja võistlust läbi viia Lembitu Pihlak,
Mall Võhandu, Tiit Võhandu, Lembit
Keerus, Valmar Kaur, Kaie Aljam, Rein
Kannastik ja Rein Jakobson.

Mõne lausega
1992. aasta oli
Eesti krooni tulemise aasta –
majanduslikult
keeruline aeg.
Aprillis hakkas
ilmuma VäikeMaarja
valla
infoleht, Väike-Maarja koguduse juures
alustas
tööd
pühapäevakool, keskkooli
uueks
direktoriks sai Arvo
Kukk.

Mäesepp, liikmed Ahti Kaskema ja
Bruno Münter
- olmekomisjon – esimees Juta Haasma, liikmed Ellu Moisa ja Argo Kaasik
- revisjonikomisjon – esimees Olavi
Lossi, liige Sirje Mätas

Passivahetusest
Rosalie Valtin, elanikkonna registripidaja, passiametnik (Väike-Maarja valla
infoleht nr 3, november 1992):
Jätkuvalt on käimas passivahetus.
Praegu kasutusel olevad NSV Liidu kodaniku passid kaotavad oma kehtivuse
käesoleva aasta 31. detsembril.

Lisaks neile moodustati mõne aja
pärast vallavolikogu juurde ka kultuuri- ja haridustöökomisjon – esimees
Mihkel Mänd, liikmed Mall Võhandu ja
Maimu Kalvet.

Vallavalitsuses arutatust
(Väike-Maarja valla infoleht nr 3, november 1992)
Väike-Maarja Vallavalitsus on andnud asutamisload järgmistele ettevõ-

Tunnistus Väike-Maarja valla omavalitsusliku staatuse
kinnitamise kohta 12. detsembril 1991. aastal.

Volikogu esimees on Olev Liblikmann, kes töötab ühiskondlikel alustel.
Volikogu on moodustanud järgmised
komisjonid:
- korterikomisjon – esimees Toomas
Kalvet, liikmed Heiki Pärnamägi ja Villi
Likemets;
- tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon –
esimees Ene Kinks, liikmed Toomas
Käbin ja Riho Pau
- maakomisjon – esimees Endel

vasse.
Teadmiseks (Väike-Maarja valla infoleht nr 3, november 1992):
Praegu käimasoleva põllumajandusreformi käigus väljaarvutatud tööosakut, õigusvastaselt võõrandatud vara
eest saadud väärtpaberit ja rahvakapitali obligatsiooni on võimalik küllaltki
soodsalt paigutada kas Teie valduses
oleva korteri ostu katteks, ettevõtlusesse või muuta see ostu-müügiobjektiks.
Otsustamise õigus on omanikul – seega ainult Teil kui väärtpaberi omanikul.

Väike-Maarja valla eelarve esimesel iseseisvusaastal

tade järgi on vallavalitsusse nimetatud
vallavanem Jüri Poolak, abivallavanem
Peeter Albi, pearaamatupidaja Helve
Pugonen, vallasekretär Rosalie Valtin ja
maanõunik Ruth Albi ning kolme piirkonna esindajatena saadikud Olev Liblikmann (Väike-Maarja), Toomas Käbin
(Vao) ja Ahti Kaskema (Triigi).
Lisaks eespool nimetatud nõunikele – vallavalitsuse liikmetele, on võetud
tööle sotsiaalnõunikuna Lea Mäesepp,
kultuurinõunikuna Ilve Tobreluts, turvanõunikuna Olavi Lossi ja keskkonnanõunikuna Mare Nirgi. Raamatupidamises ja vallakantseleis töötavad spetsialistide või teenistujatena Sirje Lell
(sekretär-masinakirjutaja), Virve Vaarik
(kaadriinspektor), Marika Maripuu (raamatupidaja), June Järva (raamatupidaja), Heli Vettik (kassapidaja-raamatupidaja) ja Juta Sepp (koristaja).
Mõne aja pärast lisandusid neile
vallasekretäri abi Virve Viikmaa, haridusnõunik Mihkel Mänd, metsanõunikinspektor Ain Otter, maakorralduse tehniliste töötajatena Eve Post ja Gülnara
Nüganen. Aprillis asus vallasekretärina
ametisse Peeter Rahnik, detsembris
majandusnõunikuna Jüri Sild.

Vallavolikogust
Ellu Moisa, vallavolikogu liige (VäikeMaarja valla infoleht nr 1, aprill 1992):
Väike-Maarja vallavolikogusse kuulub 19 saadikut: Juta Haasma, Argo
Kaasik, Maimu Kalvet, Toomas Kalvet,
Ahti Kaskema, Ene Kinks, Toomas Käbin, Olev Liblikmann, Villi Likemets,
Ellen Lossi, Olavi Lossi, Ellu Moisa,
Endel Mäesepp, Mihkel Mänd Sirje
Mätas, Bruno Münter, Riho Pau, Heiki
Pärnamägi, Mall Võhandu.

Samaaegselt
reformikomisjonide
tööga on majandite juhtide, pearaamatupidajate ja teiste spetsialistide
ülesandeks käesoleva aasta sügiseks
ette valmistada majandite reformikavad, millega neil tuleb sisuliselt välja
töötada asjatundjate poolne nägemus
ja kava tulevaste ettevõtluse vormide ja
struktuuride osas ning varade ja maade perspektiivne jagamine nende ettevõtluse struktuuride ja omanike kaupa,
aga samuti reaalsed üleminekuteed
tänasest majandussituatsioonist tule-

tetele: OÜ Areda, AS Warm, AS Plokk,
OÜ Veto, AS Riikal, AS Visiit, Maarja, AS
A&K Caritas, AS Intro, OÜ Lesteka, ME
Tehno, AS Antaares. AS Sõir, As Välja,
AS Hatu TH&CO, AS Test.
Vallavolikogus arutatust
15. juulil 1992. a
Arutati küttepuude tegemise võimalusi ja Väike-Maarja kolhoosi avaldust
Sandimetsa karjääri ekspluateerimise
kohta.
Otsustati:
1. Teha Eesti Metsaametile ettepanek jätkata reformiperioodil seni kolhooside majanduses olnud ja praegu
taludele kuuluvatest metsadest (kuni
peremehe selgumiseni) küttepuude tegemist seoses elanikkonna terava küttekriisiga. Jutt on 95% metsadest, millel
pole praegu konkreetset omanikku.
2. Sandimetsa karjääri mitte laiendada, eraldada 2,1 ha maad karjääri
rekultiveerimiseks, tellida rekultiveerimise projekt.
14. oktoobril 1992. a
Kauplemisest välitingimustes VäikeMaarja valla territooriumil.
Otsustati:
1. Organiseerida turg Väike-Maarja alevis kolhoosi müügipunkti platsil
(tarbijate kooperatiivi kuuride taga).
2. Turu kulutused kannab ja tulud
saab turgu majandav organisatsioon.

Jaanuar 2016.a.
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Väike-Maarja vald 25. aastapäeva künnisel
Omavalitsusliku elukorralduse kujunemisest ja arengust
Aastad 1991 ja 1992 - noppeid ja meenutusi

Kohalik omavalitsus kui Eesti riigi
haldussüsteemi osa
Peeter Albi, abivallavanem (VäikeMaarja valla infoleht, detsember 1992)
Kui püüda määratleda, millest Eestis on kõige rohkem puudu riikliku haldussüsteemi ja kohaliku omavalitsuse
kiireks väljaarendamiseks, siis tuleks
esimesena nimetada teadmiste ja objektiivse informatsiooni puudumist
kaasaegse (Põhjamaade või Lääne-Euroopa maade) ühiskonna ülesehituse,
demokraatia traditsioonide ja kohaliku
omavalitsusliku halduskorra kui ühiskonna alustala kohta. See tunnetuslik
arusaam kohaliku omavalitsuse olemuse, tema toimimise loogika ja organiseerumise korra kohta puudub suurel
määral nii elanikkonnal kui poliitikutel.
Asi, mida Eestimaa tõesti vajab, on
põhjalik, kõikehõlmav õpetus, mis sel-

gitaks eestlastele maailma kogemusi,
et ära hoida võimalikke ebamajanduslikke ja ebaõigeid üleminekuaktsioone
juba käimas olevate reformide protsessis.
Eesti Vabariigi Riigikogu maaelu- ja
regionaalpoliitika komisjon kuulutas
välja konkursi Eesti Vabariigile haldusreformi kontseptsiooni saamiseks.
Osalesin vastava töö koostamisel maavalitsuse töörühmas ja peale ühist arutelu mõnede vallavolikogu liikmetega
ja vallavalitsuse nõunikega, esitasin
konkursile ka omapoolse haldusreformi kontseptsiooni. See tugineb meie
valla väljakujunemise kogemustele ja
käsitleb haldusreformi eelkõige valla
kui kohaliku omavalitsuse vaatenurgast.

Sõprusvaldadest ja sõprussuhete tekkimisest
Hausjärvi vald
Hausjärvi vallaga said suhted alguse
1989. aastal, mil Soomes, Häme läänis käis väike Rakvere rajooni esindus,
mille koosseisu kuulus ka Väike-Maarja
külanõukogu esimees Ellen Lossi, eesmärgiga tutvuda sealse eluga ja otsida
koostööpiirkondi. Külaskäigu ühe tulemusena valmis kohapeal sõprus- ja
koostööleping Väike-Maarja ja Hausjärvi vahel, mis 24. oktoobril kohapeal
ka mõlema piirkonna esindajate poolt
allkirjastati.
1990. aasta mais käis Pandivere päevadel Hausjärvi delegatsioon
eesotsas vallavalitsuse esimehe Erkki
Torttilaga. Kohtuti meie vallavolikogu
liikmetega, tutvuti Väike-Maarja piirkonnaga ning käidi Tallinnas, Lahemaal
ja Rakveres.
1991. aasta mais käis Hausjärvi
esindus taas Pandivere päevadel. Väike-Maarjasse seati üles kahe Hausjärvi
kunstniku näitused: Raul Märdi maalinäitus pandi välja rahvamajas, Erkki
Tenhuneni metalli-puidunäitus aga
Väike-Maarja kolhoosi keskusehoones (nüüd õppekeskus). Veel praegugi
kaunistab õppekeskuse fuajeed üks
nendest töödest, mille Erkki Tenhunen
tookord Väike-Maarjale kinkis.
1991. aasta oktoobris avati Hausjärvi valla keskuses Oittis uus vanadekodu – Lehtimaja. Seal osales ka Väike-Maarja valla väike esindus eesotsas
vallavanem Jüri Poolakuga.
1992. aasta Pandivere päevadel
käisid Hausjärvilt Sirkka-Liisa ja Tauno
juuri ning Raija ja Juhani Malmiala.
Kohtumisel volikogu esimehe Olev
Liblikmanni, vallavanem Jüri Poolaku
ja abivallavanem Peeter Albiga otsustati põhjalikult uuendada ja täiendada

1989. aastal sõlmitud koostöölepingut.
Juhani Malmiala tundis suurt huvi meil
tekkivate talude vastu ja kuna tema
võõrustajaks oli perekond Kippel Triigis, veetis ta kõik vabad hetked ja varased hommikutunnid talutöid jälgides.
1992. aasta maikuu lõpul külastasid Kiltsi põhikooli Hausjärvi kooliosakonna juhataja Hannu Lilja, Seija
Lehtesmäki ja Markku Torttila. Sellest
külaskäigust said alguse Kiltsi kooli ja
Monni kooli sõprussidemed.
Ruth ja Peeter Albi külaskäigust
Hausjärvile 1992. a augustis kasvas
välja kokkulepe koolitada Hausjärvil
sealsete volikogu liikmete ja vallavalitsuse töötajate poolt meie vallavolikogu
liikmeid ja vallavalitsuse töötajaid.

Sonkajärvi vald
Piirkondadevahelised sidemed said
alguse seoses Vao motokrossiga ja
Sonkajärvi koolidirektori Jorma Kananeni visiidiga Väike-Maarja keskkooli
1989. aastal. Esialgu olid sidemed valdavalt Väike-Maarja keskkooli kesksed,
nende peamine algataja ja algusaastate Väike-Maarja–poolne hoidja oli tollane keskkooli direktor Mihkel Mänd.
1989. aasta detsembris käis Sonkajärvil Väike-Maarja delegatsioon:
Mihkel Mänd, Peeter Albi, Maidu Aimse ja Tõnu Läänemets. Arutleti VäikeMaarja ja Sonkajärvi piirkondade, eriti
koolide koostöö arendamise võimaluste üle. Otsustati korraldada ühiseid
spordi- ja muusikalaagreid, saata vastastikku koolidesse vahetusõpetajaid
ning vahetada ka kultuurirühmi.
1990. aasta jaanuaris viibisid Väike-Maarjas Sonkajärvi ja Aidakoski
koolide esindajad, talunikud ja ettevõtjad. Veebruaris aga olid Väike-Maar-

Politseist

Abivallavanem Peeter Albi tänab Otu Kalvetit ja Ellu Moisat abi eest
valla staatuse saamiseks vaja läinud arengukava koostamisel.

Sündmusi 1992. aastal
17. jaanuaril toimus Väike-Maarja rahvamajas Väike-Maarja vallale omavalitsusliku staatuse omistamise tunnistuse pidulik kätteandmine. Ülemnõukogu
nimel olid tunnistust üle andmas Lääne-Virumaa volikogu esimees Juhan
Ratnik ja abimaavanem Ants Leemets.
Sel päeval oli äärmiselt lumetuisune
ilm. Rakvere rahvas jäi oma autoga
lumme kinni ja hilines Väike-Maarjasse jõudmisega pea tund aega. Rohkearvuliselt kogunenud publikule olid
kultuurilist meelelahutust pakkumas
kultuurimaja folktrio: Mare Taar, Vallo
Taar ja Avo Etti, kaunites rahvariietes
Väike-Maarja lasteaia mudilased ja kultuurimaja kammerkoor Regina Altrovi
juhendamisel.
24. veebruaril tähistati suure pidulikkusega Eesti Vabariigi aastapäeva.
Pärast kontsert-jumalateenistust kirikus suunduti Vabadussamba juurde,
kus vallavanem Jüri Poolak nimetas
oma kõnes nimepidi ka kõiki langenuid, kelle nimed Vabadussambale
kantud. Õpilased lugesid Juta Maripuu
juhendamisel luuletusi ja kustutasid
iga nime juures küünla. Muinsuskaitse
seltsi nimel esines südamliku kõnega
Irene Kaldma. Kaitseliit oli lipuga auvalves nii kirikus kui Vabadussamba

juures.
Rahupäeval, 9. mail oli vaskristide
taasavamine Saueväljal ja Vistlas. Jumalasõnaga õnnistasid Viru-Jaagupi
koguduse õpetaja Madis Oviir ja VäikeMaarja koguduse diakon Teet Korsten.
Kontserdiga esinesid koorid ja orkester,
loeti luuletusi ning katkendeid Porkuni
lahingus langenud sõjamehe Kurt Eiskopi päevikust.
13. ja 14. juunil peeti Virumaa kultuuripüha. Elutule leek süüdati Narvas
Hermanni kindluses. Sealt liikus tuli
läbi Virumaa ja jõudis õhtuks Palmsesse. Rakvere turu platsilt saadeti see ka
mujale maakonda. Väikemaarjalasteni
vahendasid kultuuripüha tule Olari ja
Raido Valtin. Tule saabumisele järgnes
kontsert Väike-Maarja rahvamajas, kus
astus üles Väike-Maarjast pärit Estonia
solist, tenor Vello Jürna. Pärast kontserti tehti muinsuskaitse seltsi esindajate
Irene Kaldma ja Ellu Moisa juhtimisel
jalutuskäik kultuurilooliste mälestusmärkide juurde ja kultuuriloolaste haudadele, kuhu asetati mälestusküünlad
ja piibelehtede kimbud.
Väike-Maarja rahvamaja 80. aastapäeva tähistati 12. detsembril rahvatantsijate peoga ja 19. detsembril
suurejoonelise juubeliballiga.

Heimar Lepiksoo, komissar (VäikeMaarja valla infoleht, detsember 1992)
Väike-Maarja Politseijaoskond teenindab Lääne-Virumaa lõunaosa, s.o
Väike-Maarja, Tamsalu, Laekvere, Avanduse ja Rakke valda.
Väike-Maarja vallas on praegu
komplekteeritud järgmised ametikohad: komissar Heimar Lepiksoo, konstaabel Anti Aosaar, kordnikud Raul Veia

ja Veljo Matrov, korrapidamisteenistuse nooreminspektor Priit Pomerants.
Praegu õpivad Eesti Vabariigi Politseiakadeemia Nõmme filiaalis kordnik
Olari Valtin ja nooreminspektor Kalev
Valdmets. Komplekteerimata on veel 9
ametikohta.
Väike-Maarja valda teenindavate
politseinike käsutuses on üks UAZ-tüüpi sõiduauto, mis muretseti valla abi-

jas külas Sonkajärvi koolijuht Hanno
Mikkola, rahvaülikooli direktor Eero
Sillanpää, Sonkajärvi kultuuritöö organisaator Eero Pitkänen, muusikapetaja
Jorma Balk. Täpsustati ja kinnitati väga
tihe lähiaja ühiste ettevõtmiste plaan.
Maikuus läksid Väike-Maarjast vastukülaskäigule keskkooli direktor Mihkel
Mänd, õppealajuhataja Maimu Kalvet,
õpetaja Tiia Mänd ja Kiltsi kooli direktor Lembit Keerus. Juulis toimus esimene suurem Väike-Maarja keskkooli
õpetajate ja töötajate ekskursioon
Sonkajärvi piirkonda. 1990. aasta novembris siirdus Aino Lukman esimese
vahetusõpetajana tööle Sonkajärvi piirkonna koolidesse.
1991. aastal käis Sonkajärvil Väike-Maarja naisrahvatantsurühm, 1992.
aastal naisrühm ja B-segarühm, 1992.
aastal käis Pielavede tantsurühm vastukülaskäigul Väike-Maarjas.
Isikute ja kollektiivide vahel tekkinud kontaktid kandusid ajapikku ka vallavalitsusse.
1992. aasta augustis tutvustas
kauaaegne Sonkajärvi vallavolikogu
esimees Martti Savolainen Väike-Maarjas siinsetele vallavalitsuse töötajatele
Soome kohaliku omavalitsuse arengut ja traditsioone läbi 1960ndate,
1970ndate ja 1980ndate aastate.

Tommerupi kommuun
Sõprussidemed Tommerupi kommuuniga Taanis said alguse 1992. a
märtsis kui Peeter Albi osales kohaliku
omavalitsuse alasel täiendkoolitusel
Taanis Grenåå õppekeskuses ja sellele
järgnenud praktikal Tommerupi kommuunis.

ga. Sidepidamiseks kasutatakse nelja
„Ljon“-tüüpi raadiojaama.
Aasta algusest kuni 1. novembrini on Väike-Maarja politseijaoskonna
piirkonnas toime pandud 248 kuritegu,
neist Väike-Maarja valla territooriumil
92, millest on avastatud 48,9%. Enamlevinud on salajased vargused. Varastatakse kõike ja kõikjalt – metsamaterjali,
kaevupumpasid, jalgrattaid, autode tagavaraosi, jahu, bensiini, mööblit, toiduaineid, ehitusmaterjali jm.

Väike-Maarja kammerkoor (juhendaja Regina Altrov) esinemas valla staatuse tunnistuse
vastuvõtmise peol Väike-Maarja kultuurimajas 17. jaanuaril 1992. aastal. Foto: 3 x Erakogu.
1992. a valla infolehti ja muid ülestähendusi sirvis Ilve Tobreluts
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

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

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

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

Jaanuar 2016.a.

Kooli talu
võtab

rendile
või ostab

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

Ostan väiksema
(kuni 10 ha)

metsamaa, mis võib
olla osaliselt raiutud ja
koormatud hüpoteegiga.
Võib pakkuda raieõigust.
Kontakt: tel 5638 9588,
kivilo1@hotmail.com

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

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
väikeetevõtetele: jooksev arvestus,
aastaaruanded.
Marget OÜ: tel 526 3158, hellemoisa@gmail.com

30. detsembril läks Simunas
kaduma emane must taksikoer
Kaelas kividega must kaelarihm.
Leidjale vaevatasu!

Tel 554 9113

Üürile anda Väike-Maarjas:
• kahetoaline elektriküttega
möbleeritud korter Põhja tn 13,
• kolmetoaline keskküttega korter
(mööbli võimalus) Säde tn 1.

Kontakt: tel 5625 2107

Müüa

kolmetoaline
möbleeritud
korter

Üürile anda
Väike-Maarjas:

Väike-Maarjas, Põhja tänaval.

– kolmetoaline
möbleeritud korter
Põhja tänaval.

Kontakt tel: 5648 0612

Kontakt: tel 5648 0612

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Ilve Tobreluts
Toimetuse kolleegium:
Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa,
Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt 5.

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

Vanem
abielupaar
soovib

üürida
ühe- või
kahetoalist

korterit

1. või 2. korrusel Väike-Maarjas
(hilisema ostu võimalusega).

Kontakt: tel 326 1365,
5345 3875

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Aastad on kandnud teid kuldsesse ikka,
soovime teile veel eluteed pikka…

Veebruar
96 Jelisaveta Napinen - 22. veebruaril
93 Elli Loo - 3. veebruaril
92 Maimu Moones - 6. veebruaril
91 Meeta Kalter - 6. veebruaril
88 Ivan Krutto - 22. veebruaril
87 Helmi Kunberg - 2. veebruaril
86 Elli Grau - 13. veebruaril
86 Hilda Kaare - 13. veebruaril
85 Ludmilla Porgasaar - 3. veebruaril
85 Atalja Mäeveer - 22. veebruaril
84 Elvi Sepp - 1. veebruaril
84 Maimo Reitel - 2. veebruaril
84 Asael Truupõld - 20. veebruaril
84 Evi Kirpson - 21. veebruaril
84 Evald Küngas - 25. veebruaril
83 Endri Kurg - 20. veebruaril
83 Aino-Johanna Õunapuu 26. veebruaril

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 …
Maiko Ingeroinen – 30. novembril
Robin Kolpakov – 16. detsembril
Olge rõõmsad, terved ja tublid!
Vabandame Maiko Ingeroineni vanemate ees eksitava nime-info eest eelmises vallalehes.

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Helgi Kuusma
Rein Toonmaa
Mirja Vels
Ellen Treial
Enno Talur
Juno Alliku
Lii Lambur

Kontakt Rein Miller
telefonil 5392 6640

09.10.1938 – 13.12.2015
23.11.1940 – 14.12.2015
22.02.1947 – 21.12.2015
07.08.1922 – 27.12.2015
09.06.1945 – 29.12.2015
14.08.1931 – 05.01.2016
03.03.1947 – 13.01.2016

Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise abil
Arstide heakskiit!

põllumaid
Headel
tingimustel
hea hind.
Soovi korral
ettemaks.

83 Vaike Part - 27. veebruaril
82 Milvi-Lisanne Puškina - 7. veebruaril
81 Pilvi Lunge - 12. veebruaril
80 Ene Pohlak - 10. veebruaril
80 Lembi Kesti - 13. veebruaril
80 Olga Mihhailova - 17. veebruaril
80 Helja Latikainen - 23. veebruaril
80 Virve-Adiina Sommer 24. veebruaril
75 Maret Meisner - 13. veebruaril
75 Hendrik Hendrikson 13. veebruaril
75 Vello Ustav - 22. veebruaril
75 Niina Truupõld - 26. veebruaril
70 Valdek Jander - 1. veebruaril
70 Georg Kritšmann - 4. veebruaril
70 Uno Einmann - 19. veebruaril
70 Vaike Kalvik - 24. veebruaril

Alates vaid 6.90 kuu.
Liitu: www.erikorgu.ee

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

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

Simuna osavalla ruumides

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

