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TASUTA

Pandivere päevi peeti tänavu 29. korda
Moto: Ühes paadis!
Tänavuste Pandivere päevade põhipäev 4. juunil algas peotule süütamisega Väike-Maarja kirikus ja piduliku
rongkäiguga peoplatsile. Pidupäeva-

veeretamas ühist kultuurilõngakera.
Selles lõngakeras on palju erinevaid
värve ja kultuurikihte. Kusjuures see
lõngakera ei saa kunagi lõplikult valmis, sest tekivad üha uued ja uued kul-

29. Pandivere päeva rongkäik suundub peoplatsile. Foto: Heili Nõgene
rongkäigus osalesid pasunakoor, Maarjakellukese ja Tarapita tantsijad ning
oli ka teisi huvilisi.
Päeva avades ütles vallavanem Indrek Kesküla: „Väike-Maarjas oleme nii
Pandivere päeval kui ka teistel aegadel

tuurikihid ning lisandub uusi värve.“
Vallavanema avasõnad aitasid lahti
mõtestada ka selle aasta motot, mis
sümboolselt tähendab ka väga head
koostööd ja ühiseid ettevõtmisi.
Peoplatsil oli rohkesti laadamelu –

nii arvukalt laadalisi pole vist varemalt
olnudki. Laadamüüjate hulgas oli erinevate toodete pakkujad nii koduvallast kui kaugemalt.
Päev pakkus mitmesugust meelelahutust: oli kolm suurt kontserti ja põnevaid spordivõistlusi, raamatulaat,
kunstinäitus, kodukohvik, kätt sai proovida mudelihallis jpm.
I kontserdil astusid üles Väike-Maarja isetegevuslased: pasunakoor (dirigent Vallo Taar), naistantsurühm Maarjakelluke (juhendaja Aino Lukman),
Väike-Maarja lasteaed (juhendaja Sirje
Sõnum), tantsurühm Kuremarjad (juhendaja Ilme Sein), Härmalõnga lauluansambel (juhendaja Valve Libene),
noorte idamaise tantsu ring Kalita (juhendaja Kerli Võrno), stuudio Alima
tantsurühm (juhendaja Epp Kaljos),
gümnaasiumi rahvatantsijad (juhendaja Egne Liivalaid), noorte tantsurühm
Maarjake (juhendaja Anneli Kalamäe).
II kontserdil esinesid Simuna isetegevuslased: naisrühm Simone (juhendaja Auli Kadastik), eakate rühm
Tüdrukud (juhendaja Auli Kadastik), linetantsurühm Lustiline (juhendaja Tiia
Lepp), Simuna Kapell (juhendaja Eve
Sarnet) ja noored laulusolistid (juhendaja Angela Raik).
III kontserdil esinesid Väike-Maarja ja Kiltsi laululapsed Kaia Klaani ja
Rene Põllumaa juhendamisel.

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

Ole koos meiega: facebook

Kunstinäituse avamisel esinesid
väikese kontserdiga laululapsed Kelli
Pärnaste juhendamisel.
Raamatulaadal oli valik laialdane
ja huvilisi palju – raamatuvirnad hõrenesid märgatavalt. Valla raamatukogu
tänab kõiki, kes oma raamatuid raamatulaadale tõid ja tegid sellega teistele
lugejatele uut lugemisrõõmu!
Päeva juhtisid Raivo ja Edgar Tammus.

Aitäh kõigile, kes kodukandipäeva
õnnestumisele kaasa aitasid, aitäh esinejatele ja nende juhendajatele, külalistele ja korraldajatele, laadalistele ja
spordivõistlustel osalenutele!
Tuleval aastal kannavad Pandivere
päevad ümmargust – 30. järjekorranumbrit.
Ilve Tobreluts

Väike-Maarja õppekeskuse
kaubanduse õppekavarühm sai
täisakrediteeringu
Kaubanduse õppekavarühm tänab kõiki, kes aitasid kaasa õppekavarühma
edukale akrediteerimisele. Akrediteerimiskomisjon poolt tehti ettepanek täisakrediteeringuks ehk kuueks aastaks.
Akrediteering on kolmeks või kuueks
aastaks õppekavarühmale antav kvaliteedi hinnang, mis põhineb nii õppekava, õppe, juhtimise kui ka õppetingimuste hindamisel. Hindamist viib läbi
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Akrediteering on vajalik, et
õppeasutusel oleks õigus õpetada ja
see on aluseks, et kool saaks välja anda
riiklikult tunnustatud kutsetunnistusi.

Aitäh kaubanduse klassi sisustuse
eest Arne Võidulale; tööandjate esindajatele Aivar Liivalaidile, Riina Nirgile; vilistlastele Keiti Pähnole, Toomas
Puustile, Ege-Elizabeth Kaldarule ja
Greete Ojasaarele; praegustele õpilastele Eda Adamsonile ja Heili Talpsepale; kooli direktorile Marje Eelmaale ja
personalile – Merle Kiigemaale, Helina
Lükile, Merike Koldele, Airi Püssile ja
Ilma Kurrisele.
Kaubanduse eriala juhtõpetaja
Anneli Kütt

Õppekeskuse kaubanduse klass. Foto: Erakogu
15. mail toimus looduskaitsekuu matk Varangu looduskaitsealal. Matkajuht keskkonnaminister Marko Pomerants tutvustas poolesajale huvilisele Varangu allikaterohket ja mosaiikset maastikku, kus metsaalad vahelduvad soostuvate
alade ning endise järvelubja kaevandusaladega. Kaitseala on ka lubjalembest pinnast armastavate käpaliste kasvukoht. Foto: Indrek Kesküla

14. Simuna-Laekvere rahvajooks 5. juunil tõi kokku üle saja osaleja.
Võistlejad kogunemas stardiks Simuna kooli juures. Foto: Ilve Tobreluts

PAIK – 10: Pandivere koostööpiirkonna omavalitsuste juhid Margo Klaasmägi, Riho Tell, Toomas Uudeberg, Eerik Lumiste, Aarne Laas, Andrus Blok ja
Indrek Kesküla istutasid koos Aivar Niinemägi ja Urmas Tammega Emumäele
PAIK-i asutamist tähistava kivi juurde10. aastapäeva puhul kadaka.
Foto: Ilve Tobreluts
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Vallavanema kuu
Tänavune koduvalla päev, Pandivere
päev, oli juba arvult 29-s. Väärikas ajalugu! Traditsiooniliselt on igal Pandivere päeval oma moto. Eelmisel aastal
oli selleks “Väike-Maarja kõlab hästi!“,
tänavusel aastal kõlas moto „Ühes paadis!“. Meie piirkonnas ei ole küll merd ja
merelaineid, kuid tähelepanelik inimene näeb ja teab, et lained on tegelikult
täiesti olemas. Oleme tuntud kui põllumajanduspiirkond ning suve lõpus ja
sügisel on võimalik targal vaatajal leida
kõikjal ümbruskonnas lainetavalt voogavad viljapõlde, kus „vahust“ lainevagu ajavad viljakogumislaevad. Hoiame
pöialt, et erakordselt pikk vihmavaba
periood viljasaagile valusat jälge ei
jäta. Õnneks on juuni algul vihmataat
oma hallikarvalisi pilvelambaid Pandivere kõrgustikule karjatama tulnud
ning see kinkis janustele viljakõrtele ja
kartulimugulatele veidi leevendust.
Pandivere päeva motot “Ühises paadis!” saab vaadelda laiemalt. Oleme
näiteks ühises paadis oma kolme naabervallaga. Juba üksteist aastat tagasi
allkirjastasid toona veel 6 omavalitsust
(Avanduse vald ja Tamsalu linn olid
eraldi omavalitsused) koostöökokkuleppe meie piirkonna ühiseks arendamiseks. Juuni alguses tähistasime
Äntus Hans Kruusamägi poolt rajatud
Rukkikojas mittetulundusühingu PAIK
10. aastapäeva. Paat nimega MTÜ PAIK
on juba 10 aastat purjetanud ning nii
meie ettevõtluskeskkonnale kui ka
küladekogukondadesse omad jäljed
jätnud. Olgu need siis uuenenud külamajadena, kiigeplatsidena, ürituste
toetustena, ettevõtluseks vajalike seadmete soetamisena või siis erinevate
koolitustena. Täna toimuvad Pandivere
piirkonnas Laekvere, Rakke, Tamsalu ja
Väike-Maarja valla ühinemisläbirääkimised. Kas need viivad ka selleni, et me
saame 2017. aasta sügisel ristida ühise
paadi Pandivere vallaks, eks seda näitavad käesoleval aastal langetatavad
otsused läbirääkivate omavalitsuste
vallavolikogudes.
7. juunil läbis nn haldusreformi seadus riigikogus kolmanda ehk viimase
lugemise ning see annab seaduslikud
raamid, milliseks kohalike omavalitsuste maastik peab 2017. aasta sügi-

sesteks valimisteks kujunema. Haldusreformi eesmärk on toetada valdade
võimekuse kasvu avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste
kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku
arengu tagamisel. Selle eesmärgi täitmiseks peavad vallad olema võimelised
iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid. Võib ju nalja visata, et
ühtlasema arengu tagamiseks on kaks
moodust: aidata mahajäänud piirkondi
või takistada edukamaid kogukondi. Arvan, et seadusandjad on pidanud ikka
esimest silmas. Reaalsuses on asi naljast kaugel. Juhul, kui seaduses olevaid
erandeid mitte arvestada, tuleb kõigil
valdadel ja linnadel täita ainult üks
seaduses olev kriteerium: elanike arv
rahvastikuregistris peab olema suurem
kui 5000. Väike-Maarja vallas elab 4528
elanikku. Seega jääb meil kriteerium
napilt täitmata ning tuleb leida need
partneromavalitsused, kellega ühinemisel terve piirkonna elanikele kasu
tõuseb. Selles suunas on Väike-Maarja
vald liikumas, kuid sammud selle suunas ei ole kerged. Tamsalu vald tegi
ettepaneku
ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks Laekvere, Rakke ja Väike-Maarja vallale ning see ettepanek
sai rohelise tule kõigilt kolmelt omavalitsuselt. Läbirääkimiste alustamise
ettepanek tehti Tamsalu valla poolt ka
mitmetele Järvamaa omavalitsustele
ja ka Tapa vallale. Järvamaa omavalitsused vastasid Tamsalu vallale eitavalt,
kuid Tapa vald oli nõus ühinemisläbirääkimisega alustama. Nüüd ongi Tamsalu vald seisus, kus tuleb teha otsus,
kas liikuda Tapa suunal või Pandivere
suunal. Vastavalt seadusele tuleb vabatahtliku ühinemise korral anda maavanemale üle kõik vajalikud dokumendid
hiljemalt 1. jaanuril 2017, seega aega ei
ole just palju järele jäänud. Esimesel
kohtumisel 11. märtsil andsid Tamsalu
valla esindajad teada, et nad soovivad
võimalikult kiiresti otsusele jõuda ning
vähemalt juba maikuus Tapa või Pandivere suuna ära valida. Nüüd hakkavad
varsti jaanitulekeeled lõkkeasemetel
puunotte limpsama, kuid Tamsalu valla
esindajatelt tulid viimasest läbirääki-

Vallavanem Indrek Kesküla ja päevajuht Edgar Tammus Pandivere päeva avamisel.
Foto: Heili Nõgene
mislauast mõtted, et otsus volikogus
peaks sündima hoopis augustis. Sellises olukorras on küllalt keeruline pidada motiveeritult ühinemisläbirääkimisi, sest juhul, kui Tamsalu vald peaks
arvama, et õnn tuleb õuele Tapa vallast,
siis tuleks juba tehtud töö maha visata.
Lisaks eelnevale on selge, et ühinemisläbirääkimiste käigus on vaja kokkuleppeid, mis arvestaksid piirkonda kui
tervikut ja ka erinevaid laenukoormusi.
Kõige väiksem laenukoormus ühe elaniku kohta on 2016. aasta lõpus Rakke
vallas (ca 169 eurot elaniku kohta) ning
Tamsalu vallas ligi 3 korda suurem (ca
510 eurot elaniku kohta). Loomulikult
tuleb vaadata, kas näiteks Rakkes on
koheselt vaja suuri investeeringuid ja
Tamsalu omavalitsus on olulised asjad
ära teinud. Õnneks me tunneme oma
partnereid ning pigem kujuneb prob-

Vallavalitsuse materjalid (11.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Kinnitati Kiltsi alevikus Uus tn 13
asuva katastriüksuse maa maksustamishind.
- Nõustuti maa riigi omandisse jätmiseks 66 m2 suuruse Väike-Maarja
– Simuna tee katastriüksuse moodustamisega Väike-Maarja alevikus, sihtotstarve: transpordimaa.
Detailplaneeringu kehtestamine
- Otsustati kehtestada Simuna alevikus asuva Bensiinijaama katastriüksuse maa-alale FIE Aare Traks poolt koostatud detailplaneering.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba AS-le Baltic
Agro laohoone püstitamiseks Ebavere
külla Hoidla kinnistule.
- Väljastati ehitusluba Väike-Maarja Vallavalitsusele lasteaia hoone ümberehitamiseks Väike-Maarja alevikus
Lõuna tn 10.
Hanked
- Kuulutati välja lihthange „Arvutid
Väike-Maarja valla asutustele 2016”,
kinnitati hankedokumendid ja moodustati e-hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Väike-Maarja lasteaia osaline soojustamine“ edukaks pakkujaks ühispakkujad OÜ Sepmar ja OÜ Best Building.
- Kinnitati Väike-Maarja lasteaia
mööbli tarne edukaks pakkujaks OÜ Virelton Pluss.

Sotsiaaltoetused
- Nõustuti sotsiaaltoetuse eraldamisega seitsmeteistkümnele taotlejale
kokku summas 2955.25 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega ühele taotlejale.
Toetuse eraldamine
- Nõustuti toetuse eraldamisega
Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendusele summas kuni 200 eurot.
- Nõustuti toetuse eraldamisega
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale summas 250 eurot.
Ühekordse toetuse eraldamine
- Eraldati EELK Simuna Siimona ja
Juuda Koguduse projektile „Käru lastelaager 2016“ toetust 600 eurot.
- Eraldati MTÜ Meie Kiltsi projektile
„Tunne kodukanti – loodusmatk jalgrattal ja jalgsi“ toetust 190 eurot.
- Eraldati Vabaaja Seltsi Toredad
Teod projektile „Loodusega sõbraks“
toetust 350 eurot.
- Eraldati Väike-Maarja Naisseltsi projektile „Väike-Maarja Naisseltsi
2-päevane ekskursioon Saaremaale“
toetust 300 eurot.
Projektitoetuse eraldamine
- Eraldati MTÜ Triigi Mõis projektile „Triigi külapäev 2016“ toetust 154.44
eurot.
- Eraldati Avanduse Küla Seltsi projektile „Avanduse 7. külapäev“ toetust
269 eurot.

Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
- Kooskõlastati Müüriku külas Hiie
kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
Ettevõtlustoetuse eraldamine
- Eraldati OÜ BioDolia projektile
„Massaažilaua ostmine“ 930 eurot ettevõtlustoetust.
Vallavara müümine
- Otsustati müüa kirjaliku enampakkumise korras Avanduse külas VäikeMaarja vallale kuuluv Vanatoa kinnistu,
kinnitati enampakkumise alghind ja
moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon.
Vallavalitsuse seisukoha andmine
- Nõustuti vee erikasutusloa andmisega OÜ-le Pandivere Vesi.
- Nõustuti jäätmeloa andmisega
OÜ-le Ekoservis Teenused.
- Kinnitati vallavalitsuse seisukoht vallavolikogu revisjonikomisjoni
17.05.2016 aktile.
Liikluspiirangu kehtestamine
- Nõustuti liikluskiiruse piiramisega
30 km/h kohalikul teel Avispea – Pudivere.
Õpilaste tunnustamine
- Otsustati tunnustada haridustoetusega Väike-Maarja valla koolide õpilasi heade tulemuste eest olümpiaadidel, viktoriinidel, võistlustel jne.

lemaatiliseks Tamsalu linna ilusa ja
tegusa kultuurimaja majanduskulude
alandamine (soojustamine). Arvestades elanikkonna vanuselist osakaalu,
siis ka kindlasti eakate hooldekodust
on Tamsalu vallas puudus. Infot läbirääkimistest saab interneti kodulehelt
(www.pandiverevald.ee).
Juunikuus on vallavalitsus ja vallavolikogu koostamas valla arengukava ja
eelarvestrateegiat aastateks 2017-2020.
Juhul, kui see läbib esimese lugemise
volikogu istungil, siis saab arengukava
tutvustada valla suuremates keskustes, et arutada koos teiega, millised on
vajalikud tegevused ja investeeringud
lähiaastatel. Kui aeg kaob käest ja vastavatele aruteludele ei jõua, siis soovitan saata oma ettepanekud kirjalikult
omavalitsuse kontaktaadressile, et võimalusel saaksime need enne lõplikku

otsustamist arengukavasse lisada. Elame ühes paadis ning et üks toimekas
omavalitsuse purjekas saaks seilata, on
vaja nii madruseid kui jungasid, kokki,
purjemeistreid, tüürimehi, tähetarku ja
paljusid teisi ameteid. Kindlasti on ka
olukordi, kus hädapasunapuhuja amet
on oluliselt elutähtis. Õnneks ei ole
meil vinguviiuliorkestrit, vaid hoopis
mõnus enda tublidest inimestest koosnev pasunakoor, kellega koos Pandivere
päeval marssida või lihtsalt seltsimajas
kõrvu paitada.
Heiskame purjed, haarame elureelingutest kinni ja luhvame elumerel
kõik ühise meeskonnana. Väldime karisid ja kasutame soodsaid tuulesuundi.
Ela silmad lahti ja näed sõnajalaõisi.
Mõnusat suve!
Indrek Kesküla

Info perearstide puhkuste kohta
Perearst Mall Lepiksoo puhkab:
20.-29. juuni;
18.-29. juuli;
15-17. august;
22-24. august;
29-31. august.
Asendab perearst Kaja Laar.
Perearst Kaja Laar puhkab:
4.-17. juuli;
1.-14. august.
Asendab perearst Mall Lepiksoo.
Perearstide puhkuste perioodil
on mõlemas praksises pereõed tööl,
seega pöörduda esmalt oma pereõe
poole, kes annab edasised juhised.

Asendusarsti poole pöörduda ainult
erakorralise probleemi korral, MITTE
retseptide pikendamiseks või plaaniliseks vastuvõtuks.

NB! Maikuust alates on Perearst Kaja Õunapuu OÜ neljapäeviti avatud
kell 10.00-18.00, perearsti vastuvõtt on 14.00-18.00. Perearsti telefoni-konsultatsioon on pool tundi enne vastuvõttu.

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2016. aastal
1. mail – 4528
Maikuus oli saabunuid 12 ja lahkunuid 28.
31. mail – 4512
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Volikogu materjalid
Kokkuvõte 26. mai vallavolikogu istungil arutatust
Istungil osales 15 volikogu liiget.
Puudusid: Mall Lepiksoo, Ermo
Lood, Allan Alt ja Jüri Elmend.
1. Ülevaade õigusrikkumistest
Väike-Maarja vallas
Piirkonnapolitseinik Jaanus Mätas
tutvustas 2015. aasta Lääne-Viru maakonna ja 2013.-2015. aastate VäikeMaarja valla kuritegevuse statistikat
ning üldist avaliku korra ja julgeoleku
olukorda piirkonnas.
2. Kinnisasja omandamise loataotluse kohta arvamuse andmine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Otsustati toetada loa andmist KH
Teenused OÜ-le Simuna alevikus ning
Kurtna, Kärsa, Avanduse ja Määri külades asuvate kinnisasjade (73,28 ha
haritavat maad ja 7,7 ha metsamaad)
omandamiseks.
3. Väike-Maarja Valla Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine
Ette kandis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial.
Otsustati kehtestada Väike-Maarja
Valla Noortekeskuse põhimäärus.
4. Väike-Maarja valla 2015. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande kinnitamine
Ette kandsid pearaamatupidaja Lea
Matusorg ja volikogu revisjonikomisjoni esimees Anu Loorits.
Otsustati kinnitada Väike-Maarja
valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne majandustulemiga 124 tuhat eurot ja bilansimahuks
seisuga 31.12.2015. a 20 144 tuhat eurot.
5. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine
Ette kandis revisjonikomisjoni esimees Anu Loorits.
Otsustati kinnitada revisjonikomisjoni poolt teostatud kontrolli tulemu-

sed, mille kohaselt ei leitud puudusi,
mis oleks tekitanud vallale otsest kahju
või saamata jäänud tulu.
6. Kaugküttepiirkondade määramine Väike-Maarja vallas
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Väike-Maarja vallas on 3 kaugküttepiirkonda – Väike-Maarja alevikus,
Triigi külas ja Vao külas. Ettekandja tutvustas eelnõu olulisemaid paragrahve,
sh olulisemaid erandeid muude kütteviiside kui kaugkütte kasutamise lubamiseks, ning variante, millal on lubatud
taotleda kaugküttevõrgust eraldumist.
Otsustati kehtestada kaugküttepiirkonnad Väike-Maarja vallas.
Info:
Volikogu esimees Ene Preem:
- 13.-17. juunil on volikogu komisjonide nädal. Kõikidesse komisjonidesse
tuleb arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2017-2020 esimene lugemine;
- 21. juunil volikogu juhatuse koosolek;
- 30. juunil volikogu istung;
- 31. mail on majanduslike huvide
deklaratsioonide esitamise tähtaeg.
Vallavanem Indrek Kesküla:
- avaliku ruumi projekti PKT (piirkondade konkurentsivõime tugevdamise)
meetmesse esitamisest (Väike-Maarja aleviku keskväljak ja tiikide ümbrus
kuni õppekeskuseni) ja tervisekeskuse
projekti esitamisest;
- valdade ühinemisläbirääkimistest;
- detailplaneeringu kehtestamise
otsusele (Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn
10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste
maa-alale ja osaliselt 22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva tee katastriüksuse
maa-alale kehtestatud detailplaneering) kohtusse esitatud kaebusest;
- külakonverentside toimumisest
Vorsti ja Sandimetsa külades ning Pandivere päevast.

Praegu on õige aeg kutsuda
korstnapühkija
Päästeamet tuletab meelde, et praegu on sobiv aeg kutsuda oma kütteseadmeid kontrollima ja puhastama
kutseline korstnapühkija. Hooldamata
kütteseadmed on oluline tulekahjude
tekkepõhjus.
“Aktiivne kütteperiood algab küll
alles sügisel, aga siis suureneb hüppeliselt ka korstnapühkijate koormus.
Eelmiste aastate kogemus näitab, et
septembris võivad tellimisjärjekorrad ulatuda lausa jõuludeni. Praegu
jääb maja- ja korteriomanikel piisavalt
aega, et lasta oma küttesüsteemide
ohutust kontrollida ja võimalikud ilmnevad probleemid likvideerida,” selgitab Päästeameti tuleohutusjärelevalve
osakonna juhataja Marko Rüü.
“Vastavalt tuleohutuse seadusele
peab kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme korra aastas puhastama
kutseline korstnapühkija, kes väljastab
tehtud tööde kohta akti. Eramajades
võib korstnat pühkida ka ise, kuid korra
viie aasta jooksul peab süsteemid siiski
üle vaatama kutseline korstnapühkija,”
rõhutab Rüü.

Rike kütteseadmes, hooletus seadmete kasutamisel või tahma süttimine
lõõrides on umbes kümnendiku tulekahjude tekkepõhjus. Möödunud aastal
oli selliseid juhtumeid 137.
Kutselise korstnapühkija akt annab
majaomanikule kindluse küttesüsteemi
tehnilise korrasoleku kohta. Õnnetuse
korral on võimalik kindlustushüvitise
saamiseks tõendada, et küttekolded
olid hooldatud. Seepärast tuleb akt
kindlasti säilitada.
Vajadusel saab kutselise korstnapühkija kontakti päästeala infotelefonilt 1524. Korstnapühkijal peab kindlasti olema kehtiv kutsetunnistus, mille
olemasolu saab kontrollida Kutsekoja
veebilehelt www.kutsekoda.ee
Kodu tuleohutuse kohta saab lisainfot veebilehelt www.kodutuleohutuks.
ee
Johannes Merilai
kommunikatsiooninõunik
Päästeamet

OÜ Alpter Grupp võtab tööle
kaks CE-kategooria autojuhti
Töö vahetustega, marsruudil Väike-Maarja – Tallinn
Elukoht soovitavalt marsruudi lähedal
Vajalik digikaardi olemasolu
Võimalik teenida 1300 eurot (bruto)
Tel 502 9299; 5684 2055

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt
suvekuudel
Suvekuudel toimub vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt (kell 8.3015.30) järgmistel kuupäevadel:
juunis – 1.06 - 22.06
juulis – 4.07 - 15.07
augustis – 8.08 - 31.08
Iga kuu teisel ja kolmandal reedel on kell 8.30-15.00 vastuvõtt Simuna osavallas.
Info:
Kersti Sepp
sotsiaaltööspetsialist, tel 329 5764

Väike-Maarja postkontori suvine
töögraafik
Seoses puhkustega on Väike-Maarja postkontor suvekuudel avatud järgmiselt:
20.06-05.07 on postkontor suletud.
06.07-24.07 avatud:
E, K, R 8.00-14.00
T, N 8.00-18.00
L, P suletud
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Swedbanki
klienditeenindus
Väike-Maarjas
Väike-Maarja klienditeenindus
on alates 01.07.16 avatud:
N 9.00-12.00 (Väike-Maarja vallamajas, Pikk 7)
Sularahatehinguid saab teha
sularaha sisse- ja väljamakseautomaadis (uus sisse- ja väljamakseautomaat asub Väike-Maarja
lillepoes aadressil Pikk 15, samal
aadressil töötab ka teine väljamakseautomaat kaupluse välisseinas.
Klienditeeninduses
asuvas
kliendiarvutis on võimalik läbi internetipanga teha kõiki tavapäraseid pangatehinguid.
Kohapeal on nõustaja, kes koolitab, nõustab ja abistab.
Nõustaja juures on võimalik
sõlmida interneti- ja telefonipanga lepinguid, millega liitumine on
tasuta.
Ööpäevaringselt töötab Nõustamiskeskus telefonil 6 310 310.
Teie Swedbank

25.07-07.08 on postkontor suletud.

Kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale
Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega korraldab 9. septembril austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles
teavitama inimestest, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Samuti on oodatud austamisüritusele
ja endast märku andma need, kel tänavu on täitunud 5-aastase sammuga
kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
„Neid inimesi, kes on suutnud hoolivust ja armastust sedavõrd väärika aja
jooksul üleval hoida, tuleb kindlasti
tunnustada. Neid väärikaid üles seades telefoni või e-kirja vahendusel saab
maakond ja kogukond näidata, et hoolib neist ja hindab neid väärtusi, mida
nemad aastakümnete jooksul on kand-

nud ja edasi andnud,“ selgitas LääneViru maavanem Marko Torm.
Oma osalemissoovi saab kuni 5.
augustini edastada maavalitsusele telefonil 325 8001 või e-posti teel info@
laane-viru.maavalitsus.ee.
Tunnustamine leiab aset 9. septembril kell 14.00 Rakvere Kolmainu
kirikus.

aastast 2012. Mullu vastasid üleskutsele nii pikaajalised paarid ise, kui nende
pereliikmed, kes oma esivanemad kirja
panid ja kohalegi tõid. Kokku registreerus 22 paari, kes tähistasid möödunud
aastal oma 50., 55. või 60. pulma-aastapäeva.
Kristel Kitsing
Maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist

Väärikate abielupaaride austamisüritust korraldatakse Lääne-Virumaal

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

Kauni Kodu
konkurss kutsub
osalema!
Valla Kauni Kodu konkursi komisjoni ringsõit toimub augustikuu algupoole.
Meie vallas on palju kauneid koduaedu, märgakem
neid ja aidakem neid tunnustada!
Andke, palun, kaunite kodude ja korrastatud alade kohta
infot keskkonnanõunik Leie
Nõmmistele, tel 329 5756 ja
5348 8787.

Luuletused esitada digitaalsel kujul
tekstitöötlusfailina, ühe luuletuse pikkus kuni A4 lehekülg.
Fotod esitada digitaalsel kujul jpgformaadis, mille pikim külg on vähemalt 3000 pikslit (pilditihedus soovitavalt 300 dpi). Esitada võib mustvalgeid
või värvifotosid. Fotodele ei või lisada
teksti. Võib esitada ka fotomontaaže
või kuni 3-minutilisi videoklippe.
Esitamise tähtaeg 31. 10. 2016
Tööd saata meili-aadressile omaloomingv.maarja@gmail.com.
NB! Aadressis ei ole sidekriipsu,
vaid punkt. E-kirja maht võib olla kuni
16 MB.
Töid võib (mälupulgal, CD-plaadil,
muul sobival infokandjal) tuua valla

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

Mirell Koduhooldus OÜ
Mirell
koduhooldus
pakub teenuseid, mis
on mõeldud eakatele ja täiskasvanutele,
kes vajavad ajutist või
püsivat kõrvalist abi,
tulemaks toime omale
harjumuspärases keskkonnas (oma kodus).
Koduabi teenused:
• Toiduainete ja esmatarbekaupade toomine
poest
• Abistamine toidu val-

mistamisel ja soojendamisel
• Esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel
saatmine arsti juurde
• Asjaajamine erinevates ametiasutustes
• Eluruumide korrashoid
• Vajadusel puude tuppa toomine ja kütmine
• Teostame pisemaid
remonditöid
• Transpordi teenus

Hooldusabi teenused:
• Abistame pesemisel
• Abistame riietumisel
• Abistame söötmisel
• Abistame liikumisel
Huvi korral võtke
ühendust:
Telefoni teel: 5831
3150
E-maili teel: mirellkoduhooldus@gmail.
com / www.mirellkoduhooldus.ee
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Pandivere peretalud kutsuvad taas külla
Juulikuu viimasel nädalavahetusel
toimub kolmas Pandivere Peretalude
Päev.
30. juulil avavad oma väravad VäikeMaarja ja Tamsalu valla 7 peretalu ja 2
külastuskohta ning 31. juulil ootavad
külalisi 4 talu ja 3 külastuskohta Rakke
vallast. Väravad on valla kell 10-19.
Oodatud on kõik, kel huvi rohkem
teada saada maaelu ajaloost või moodsaimast
viljakasvatustehnoloogiast,
kogeda eheda talutare hõngu ja proovida talutoimetusi, teha tutvust loomade ja lindudega, puhata ja lõõgastuda,
maitsta talutoitu ning osta koju kaasa
kohalikke tooteid.
Tee taludesse leiab kaardi ja kukeke-

sega viitade abil. Reisikaardi koos päevapassi ja talusid tutvustava trükisega
saab kõigist avatud taludest.
Kogudes külastatavatest paikadest
peretalude päeva passi viisatempleid,
osalete talude poolt välja pandud vahvate auhindade loosimisel.
Peretalude päeva korraldamist toetavad rahandusministeerium ja VäikeMaarja vald.
Lisainfot vaata Facebook: Pandivere
Peretalude Päev.
Tulge koos pere ja sõpradega meile
külla!
Ene Preem
peretalude päeva projektijuht
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VÄIKE-MAARJA VALLA TALUD JA KÜLASTUSKOHT
KAARLI TALU
Ärina küla • Kadri Kopso, tel 523
6582,
www.kaarlitalu.ee • FB /kaarlitalu
Taluveskis jahvatatakse oma põllul kasvatatud mahedast teraviljast
täisterajahu ja -helbeid. Pisikeses
pagaritoas valmistab perenaine ehedat juuretisega koduleiba ja teisi
maitsvaid küpsetisi.
Külalised näevad, kuidas vili põllult
veskisse jõuab, saavad proovida möldri- ja pagariametit, maitsta talutooteid
ning kuulda talujuttu. Lisaks oma talu
veski- ja pagaritoodetele saab siit kaasa osta ka heade naabrite talukaupa ja
kaunist käsitööd.
PAEMURRU TALU
Eipri küla • Kai Tomingas, tel 526

0283
Pererahvas ehitas 1980ndatel üles
vana talukoha, kus kasvatati vilja ja
peeti karja. Praegu tegeletakse köögiviljakasvatuse ja lihaveistega.
Külalised saavad vaadata loomi karjamaal ning teha lähemalt tutvust kanadega taluõuel. Suures kasvuhoones
on valmimas tomatid, kurgid ja paprikad, mida soovijad saavad koju kaasa
osta.
KRUUSIAUGU TALU
Ebavere (endine Kaarma-Tagaküla) • Marju Metsman, tel 526 3831
1924. aastal ehitatud rehemajas
on algsel kujul säilinud rehetuba. Pärast talu taastamist aastal 1994 tegeleti aastaid põllu- ja loomapidamisega, nüüd potipõllunduse, käsitöö ja

muusikaga.
Külalised on oodatud tutvuma rehetoa ja taluaiaga ning saama osa kontserdist. Mõnusat kehakinnitust pakub
verandakohvik, kaasa saab osta talupere valmistatut.
ÄNTU RUKKIKODA JA KALAKASVATUS
Äntu küla • Hans Kruusamägi, tel
5145021
Äntu rukkikojas antakse külalistele ülevaade Eesti Rukkiteest ja leivavilja kasvatusest.
Jalutuskäigu kaugusel saab külastada kalakasvatust, teha tutvust hülgega
ning osta kaasa vikerforelli. Saunamõnude austajaid ootab suur kuum vene
kerisega saun, kust saab otse karastavasse vette sulpsata.

TAMSALU VALLA TALUD JA KÜLASTUSKOHT
ORUVESKI TALU
Järvajõe küla • Reena Curphey, tel
5345 2820
www.oruveskitalu.com • FB/OruveskiTalu
Lamba- ja veisekasvatuse ning käsitööga tegelev talu.
Peretalude päeval saavad külastajad
tutvuda erinevate lambatõugudega ja
maitsta lambaliha. Võimalik on külastada Loovus- ja Kingiaita, kus korraldatakse käsitööalaseid töötubasid ning
müügil on talus valmistatud käsitöötooted. Huvilistel on võimalik vaadata
ja proovida, kuidas lambavilla töödeldakse, kuidas see lõngakerasse jõuab
ja mida huvitavat saab lambavillast
valmistada.

Väike-Maarja vald ja Emumäe
kogukond osalesid ühiselt
„Maale elama“ messil
proovivad leida messidel kontakte inimestega, kes on huvitatud maale elama asumisest.
Väike-Maarja vald osales messil
kolmandat aastat, koos Emumäe piirkonnaga oldi ühiselt esindatud mullusest juba tuttava motoga “Päris elu on
maal”. Käesoleval aastal kutsuti messikülastajaid jahvatama endale käsiveskiga isikupärast kamajahu, mis soovijaile ka kaasa pakiti. Selle valmistamise
käigus oli võimalik üheskoos aeg maha
võtta ja arutleda Väike-Maarja ning
Emumäe piirkonna
tugevuste üle.
Väike-Maarja
vallavanem Indrek
Kesküla tõi messi
tugevusena välja
võimaluse
teha
ühiselt maaelule
reklaami ja panna
inimesi mõtlema
selle eelistele linnaelu ees. „Ega
Väike-Maarja valla ja Emumäe kogukonna esindajad
alati ei olegi maal
„Maale elama“ messil. Foto: Erakogu
lihtsam, vaid tihti ka raskem. Kuid kui hommikul ikka
eelteadmisi ja õpinguid, et muutunud
jala muruvaibale maha paned ja õhtuti
nõudmistega toime tulla. Maaelu on
Twitteri säutsude asemel ehtsat linviimaste aastakümnetega oluliselt
nulaulu kuulad, eks siis saad ikka aru
mitmekesistunud, arenenud mitmesuküll, millest linnas elades ilma jääd.
gused teenindusettevõtted. Inimeste
Maal elades tuleb olla mitmekülgne
mobiilsus on suurenenud ja tekkinud
ning vastutus oma pere käekäigu eest
ka kaugtöökohad.
on suurem. Oluline on kindlasti ka,
Üks linnastumise trendi muutmise
milline on kohalik kogukond, kui palju
viise on ka ühiselt maaelu propageerivõetakse ühiselt ette, et elukeskkond
mine. Selleks ongi juba mitu aastat toioleks heakorrastatud ja turvaline,“ räämunud „Maale elama“ messid Tallinnas
kis Kesküla.
ja Tartus. Nendel osalevad kogukonnad
Väike-Maarja vald ja Emumäe kogukond olid Lääne-Viru maakonna piirkonnad, kes osalesid Tallinnas „Maale
elama“ messil. Eesmärgiks oli koostöös
teiste Eesti kogukondadega kujundada
inimestes mõtteviisi, et maapiirkondadel on oma tugevused kodu loomiseks
ja elamiseks.
Maaelu ei ole ju ainult põllumajandus või lehmalüpsmine või traktorirooli keeramine. Ka nimetatud ametid on
tänasel päeval korraldatud juba selliste vahenditega, et on vaja piisavalt

MESILINNU TALU
Järvajõe küla • Enn Sildoja, tel 515
9353
www.mesilinnu.ee
Mesindustalu, kus põhitegevuseks
on mee ja mesindussaaduste tootmine.
Peretalude päeval saavad külastajad
tutvuda mesilaste pidamisega. Huvilistel on võimalik vaadata mee vurrita-

mist ja mesilaspere toimetamist näidistarus. Julgemad võivad panna selga
kaitseriietuse ja kiigata ka mesitarusse.
Väiksemad huvilised saavad soovi korral meisterdada endale oma mesilase.
Mee degusteerimine kohvilauas. Lõunasööki pakub 150 m kaugusel asuv
Laululinnu Külalistemaja.

sõbraliku maasikakasvatuse tehnoloogiaga, kus ei kasutata taimekaitsekemikaale ega kunstväetist.
Peale ringkäiku on hea võimalus
vahetada mõtteid ja kogemusi maaelu
teemadel. Avatud on maasikapuhvet,
kus saab kohapeal degusteerida ja kaasa osta maasikaid.

PAEROOSI TALU
Porkuni küla, Ilumäe tee 3 • Ain
Aasa, tel 5333 9749
Paeroosil tegeletakse kivist meenete ja suveniiride valmistamisega,
iluaianduse ja looduskoolitustega.
Külalised saavad näha kivikollektsiooni ja vaadata kivi sisse. Originaalseid kivist objekte leidub ka perenaise
loodud iluaias. Töötoas saavad nii vanad kui noored oma kätega teha kivist
või klaasist meene. Huvitavaid kive ja
fossiile saab ka endale tarbeasjaks või
kodukaunistuseks kaasa osta. Kaetud
on kohvilaud, olemas ujumisvõimalus.

METSAMÕISA TALU PUHTA VEE
TEEMAPARK
Järsi küla • Priit Adler, tel 513
2149
www.metsamoisa.ee • FB/Metsamõisa
Metsamõisa talu pererahvas on
keskendunud Pandivere suurimale
rikkusele – puhtale veele.
Puhta vee teemapargis leiate vastused küsimustele, kuidas tekib puhas
põhjavesi, kuidas sõltub elu veest ning
miks muutub vee kvaliteet. Huvilised
saavad külastada teraapilist meelteaeda, metsaparki, ratastoolirada, õpperadu ja vaadelda mesilasi vaatlustarus.
Ettetellimisel retked koos juhendajaga.
Külastusaeg päikesetõusust päikeseloojanguni.

VÄLJAOTSA TALU
Võhmetu küla • Riho Tell, tel 514
3750
Talus saab tutvuda keskkonna-

RAKKE VALLA TALUD JA KÜLASTUSKOHAD
AALI AJAVIITETALU
Ao küla • Kaur Salus, tel 5647
8105
Külastajatele pakutakse kanuumatka Ao veskijärvelt algaval Näki
matkarajal. Avatud on vanade kalastustarvete näitus. Sobiva ilma korral
on ennast võimalik jahutada järves ja
mõnuleda Näki spaas.
Kehakinnituseks pakutakse kuuma
teed ja kohalikust toorainest valmistatud pannkooki.
ORUNURME TALU
Lasinurme küla • Andres Keär, tel
5667 9337
Teravilja, rapsi ja hernekasvatusega tegelev peretalu.
Külalised saavad tutvuda tänapäevase teraviljakasvatustaluga: näha
tootmishooneid, masinaparki, kuivatit.
Talu uhkuseks on suur ja liigirikas iluaed. Müügiks pakutakse aiasaadusi ja
käsitööd.
PÄRT-JAAGU KAMATALU
Salla küla • Piret Lankots, tel
5648 7029
www.nisuvaba.ee • FB/nisuvaba
Maakoduna kasutusel olev vana
põlistalu, mis on inspireerinud järeltulijaid muude traditsiooniliste asjade hulgas tegelema ka kamatoitude
arendamisega.
Talu ootab külalisi koos oma aida,

suitsusauna, pokude ja liukiviga. Perenaise loodud Pärt-Jaagu marjakamasid
saab kohapeal proovida ja kaasa osta.
Lisaks pakutakse kosutavat pajasuppi,
saab hoovil ringi vaadata ja avatud on
ka puhke- ja tegelusnurk väiksematele
külastajatele.
TOOMIHKLI TURISMITALU
Emumäe küla • Margot Mitt, tel
533 41356
Põllumajanduse, jahu jahvatamise
ning majutusteenuse pakkumisega
tegelev talu.
Peretalude päeval on külalistel majutushoones „avatud uste päev“ ning
võimalus tutvuda talu igapäevatöö ja
tehnikaga.
Kehakinnituseks, degusteerimiseks
ja kaasa ostmiseks pakutakse omavalmistatud toitu.
EMUMÄE MUUSEUM
Emumäe küla • Margot Mitt, tel
5334 1356
Talumuuseum, kus saab näha
vana talutehnikat ja hoburiistu.
Päeva jooksul leiavad aset muusikalised vahepalad: esinevad laulu- ja
tantsuansamblid, saab kuulda elavat
muusikat. Võimalus on tutvust teha
hobustega ja sõita kalessiga.
SALLA SELTSIMAJA
Salla küla • Hando Kuntro, tel 526

4952
www.salla.ee
Salla Seltsimaja on Salla küla endine kauplusehoone, mida kohalikud
PRIA toel renoveerivad. Hoone pole
veel valmis, kuid suviti toimuvad seal
juba mitmel aastal kunsti- ja arhitektuurinäitused, seminarid ja talgupäevad.
Kell 10.30 kunstnik Piret Smagari
natüürmordi ja portree joonistamise
õpituba.
Avatud on suitsusauna teemaline
fotonäitus “Savvusann - mi uma sann”.
EMUMÄGI
Emumäe küla • Piret Nurmetalu,
tel 509 3926 • Triinu Pohlak, tel 522
3873
www.emumagi.onepagefree.com
• FB/Emumägi
Pandivere kõrgeimal mäel ootavad külastajaid vaatetorn, puukujude allee, vana kalmistu ja hääbunud
külade mälestuseks püstitatud pink.
Emumäe infopunktis saab osta kohalikku käsitööd, kinnitada keha ning
degusteerida kohalikku koduveini.
Peretalude päeval on eelneval kokkuleppel võimalik osaleda kell 12.00
loodusretkel (ca 2,5 km) ja kell 15.00
töötoas.
Lastele võidujooks kepphobustega.

Juuni 2016.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Rukkikuningriigi päev keskendus
rukkile ja rukkileivale
Rukkikuningriigi päeva moto: Rukis – maaelu elavdaja
3. juunil peeti Äntu külas Vesiveskil
rukkikuningriigi päeva.
Juba aastaid on olnud traditsioon, et
juuni algul peab Eesti Rukki Selts rukkikuninga päeva. Peetakse nõu, tehakse

pärandada uutele põlvkondadele austus leiva ja leivavilja vastu,“ öeldakse
aktsiooni algatamise üleskutses.
Eesti Põllumeeste Keskliit, Eesti
Rukki Selts, Leibur ja Tartu Mill allkirjastasid saja rukkipõllu ja miljoni rukkileiva koostööleppe. Sellega kutsutakse
põllumehi üles
külvama tänavu
vähemalt
sada
rukkipõldu,
et
järgmisel aastal
lõigatud viljast
saaks Tartu Mill
jahvatada jahu,
millest
Leibur
saaks omakorda
küpsetada Eestile
vähemalt miljon
juubelileiba.
Maaeluministeeriumi kantsler
Ilmar
Lemetti
tunnustas
rukkiseltsi algatust
ja ütles, et saja
rukkipõllu ja miljoni
rukkileiva
projekt on üks
esimesi
põllumeeste
poolt
Eesti
Vabariigi
Rukkikuningas Hans Kruusamägi
100.
sünnipäerukkikuningriigi päeva avamas.
vaks plaanitavatest ettevõtmistest. Kantsler rääkis, et
kokkuvõtteid, vaadatakse üle rukkipõlEesti eesistumist Euroopa Liidus 2018.
lud, lõpuks arutletakse ja kuulatakse
aastal on plaanis kasutada ka rukki pokogenenumate nõuandeid.

Tartu Milli, Leiburi, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja
Eesti Rukki Seltsi esindajad koostöölepet allkirjastamas.
Rukkikuningas Hans Kruusamägi ütles päeva avades: „Täna on varasemast
veidi teisiti, me ei lähe rukkipõllule.
Rukis kasvab ka ilma meieta. Täna oleme leivatares ja selle õuel.“
Eesti Vabariik 100 – 100 rukkipõldu, miljon juubelileiba
Leivatares olid Väike-Maarja ja Simuna algklasside õpilased Kaarli talu
perenaise Kadri Kopso juhendamisel
leiba valmistamas. „Siit süveneb lastes usk leiba kui kasulikku toiduainesse. Omavalmistatud leib on kindlasti
parema maitsega. Võin öelda, et ka
kuningapojad söövad iga päev vähemalt kääru rukkileiba. Eesti Rukki Seltsi
algatusel kutsutakse viljakasvatajaid,
veskiomanikke ja pagareid tähistama
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ülemaalise üritusega traditsioonilise rukkileiva
väärtustamiseks. Täna kuulutamegi siin
välja aktsiooni „Eesti Vabariik 100 – 100
rukkipõldu, miljon juubelileiba,“ rääkis
rukkikuningas.
„Eesti rahvas on kasvatanud rukist
ja söönud rukkileiba aastasadade vältel. Rukis on meie rahvusvili ja rukkilill
meie rahvuslill. Oma leib laual on meie
rahvale ajast aega tähendanud iseseisvust, väärikust, toimetulekut. Et hoida
elus rukkikultuuri, üle põlvkondade
kestnud tavasid, rukki kasvatamise, tarbimise ja aretamise traditsiooni ning

pulariseerimiseks ja tutvustada teistele
riikidele meie rukkikultuuri.
Rukkikuningas Hans Kruusamägi meenutas, et kui teda 2007. aastal
Eesti rukkikuningaks valiti, võttis ta
seda algul pooleldi naljana, aga tegelikkuses on sellest kujunenud tõeliselt
tõsine missioon. Eelmisel aastal oli
rukkiaasta, mida sai ka väärikalt tähistatud. Kuningas andis oma osa Milano
EXPO-l koos põllumajandusmuuseumi

Maie Orav Rukkiräägu
kultuuriauhinna tunnistusega.
Fotod: 3 x Ilve Tobreluts

ja Sangaste lossiga, kus meie rukkileiva
ja leivakõrvase vastu oli maruline huvi.
Suur ettevõtmine oli ka rahurukki konverents Poolas Poznanis, kuhu mindi
samuti sõnumiga: ikka rohkem tähelepanu rukkile ja rukkileivale! „Loodame,
et 2018. aastal on Euroopa rahuleiva
konverents Eestis. Eestil on, mida näidata,“ rääkis Kruusamägi.
2007. aastal kasvatas Hans Kruusamägi rukist enam kui 1000 hektaril, viimastel aastatel on külvipind küll mõneti vähenenud, sest lisandunud on uusi
kultuure, kuid rukki all tal olnud ikka
oma 300-700 hektarit.
Rukkiräägu kultuuriauhind määrati tantsujuht Maie Oravale
Rukkikuningas kuulutas välja 2016.
aasta RUKKIRÄÄGU kultuuriauhinna
saaja: „Kogu oma elu tantsule pühendanud, üle poole sajandi tantsujuhina
tegutsenud, pärimustantsu hoidnud
ja edasi arendanud, Tarvanpää Seltsi
innustanud ja tantse loonud, aga mis
kõige tähtsam – meeste tantsupidude
traditsiooni algatanud ja kasvõi karud
tantsima pannud legendaarne tantsupedagoog Maie Orav on Eesti Rukki
Seltsi volikogu otsusega 22. aprillist
2016 kuulutatud Rukkiräägu kultuuripreemia laureaadiks.“
Tantsjuht Maie Orav oli Äntus ise
tunnistust vastu võtmas. Tunnistusega
kaasneva preemia aga andis kuningas
talle pidulikult üle 5. juunil Kuusalus
toimunud Orava tantsupeol.
PAIK - 10
Rukkikuninga päeval
tähistati ka MTÜ PAIK
(Pandivere Arendus- ja
Inkubatsioonikeskus)
10. aastapäeva. Päeva
sissejuhatuseks istutasid Pandivere piirkonna
valdade juhid Emumäele PAIK-i moodustamist
tähistava kivi juurde
ühiselt kadaka. Samas
kohas kasvavad PAIK-i
kümne aasta tagusest
asutamise päevast juba
tollase regionaalministri Jaan Õunapuu istutatud õunapuu ja tollase maavanema Urmas
Tamme istutatud tammepuu.
Kui PAIK-i moodustamises osales 6 piirkonna omavalitsust: Väike-Maarja vald,
Avanduse vald, Rakke vald, Laekvere
vald, Tamsalu vald ja Tamsalu linn, siis
nüüd, 10 aastat hiljem on omavalitsusi
piirkonnas neli: Väike-Maarja, Tamsalu,
Rakke ja Laekvere vallad.
MTÜ PAIK tänas oma sünnipäeval
asutajaid ja sõpru, kellega on koostöö väga hästi sujunud. Väike-Maarja
vallast said PAIK-i juhatuse esimehelt
Andrus Blokilt Pandivere paeriigi erilise raha – paero – vallavalitsus, põllumeeste selts ja tantsuselts Tarapita.
LEADER-projekt “Põhja-Eesti toit“
Rukkikuninga päeval sõlmiti veel teinegi tähtis kokkulepe – mittetulundusühingud PAIK, Arenduskoda, Partnerid
ja Ida-Harju Koostöökogu kavandavad
ühist LEADER-projekti “Põhja-Eesti
toit“. Projekti eesmärgid on: kohaliku
toidu väärtustamine, toitlustusettevõtete võrgu moodustamine, toitlustajate
koolitamine. PAIK-i tegevjuht Aivar Niinemägi ütles, et projekti raames tahetakse tegeleda ka kooli- ja lasteaiatoidu
arendamisega“.
Eesti Rukkitee
„On aeg teavitada rahvast, kes me
oleme, mida teeme. Me püüame jätta
jälje Eestimaa kaardile oluliste rukkitee
punktidena. Täna tutvustame rukkiteed,“ rääkis rukkikuningas.
Rukkiga seotud paigad Eestis on

ühendatud rukkiteeks. Eesti rukkitee
viib kuulsa „rukkikrahvi” Bergiga seotud Sangastest Tartusse, kus paiknevad
maaülikool ja põllumajandusmuuseum. Rukkitee läbib Olustvere maamajanduskooli ja kuulsa sordiaretuskeskuse Jõgeval. Järgnevad rukkikuninga valdused Väike-Maarja kandis ning
Moe viinavabrik ja -muuseum.
Põllumajandusmuuseum ja Olustvere maamajanduskool korraldavad
koostöös rukkileiva küpsetamise kursusi ning hoolitsevad selle eest, et Eestis
ikka pagareid oleks ja et see töö oleks
au sees. Moel on plaanis taastada vana
hoonete kompleks.
Struve teest
Aivar Niinemägi otsib erinevate
PAIK-i projektide abil koostööd kõigi
kümne riigiga, mida Struve geodeetiline kaar läbib, et kujundada rahvusvaheline Struve tee. Ta on ise juba
pea pooled punktid läbi käinud. See
võimaldab tutvuda paljude erinevate
inimestega ja paljude erinevate kultuuride kandjatega. Juba on teada ka
mitmeid huviliste seltskondi, kes on
võtnud eesmärgiks kogu rahvusvahelise Struve tee läbimise.
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Liivika Harjo rääkis Eesti Struve tee
kujundamisest. Eestis on UNESCO
maailmapärandi nimekirja kantud kolm
Struve geodeetilise kaare punkti: Tartu
tähetorn ning Simuna-Võivere baasjoone otspunktid. Tegelikult on Eestis aga
21 kaare punkti, mis Struve mõõtmistega seotud olid, nende seas ka Ebavere
mägi ja Emumägi. Ta käis välja mõtte,
et oleks väga hea need punktid omavahel ühendada matkateeks, mida mööda
näiteks jalgrattaga sõites saaks erinevaid punkte läbida.
Rukkikuningapäevalisi oli tervitamas maavanem Marko Torm, muusikalist meelelahutust pakkus meeleolukate lauludega Voldemar Kuslap. Tantsuseltsi Tarapita väikesed tantsijad, kes
olid osalised ka leibade küpsetamisel,
esinesid õpetaja Egne Liivalaidi juhendamisel tantsujuht Maie Orava auks ja
koosolijate rõõmuks.
Lõunasöögiks oli osalejatele midagi
väga erilist: lai ja isuäratav rukkileivavalik ning äärmiselt maitsev Pandivere
Puraviku Bisque, mida söödi valgetes
kinnastes.
Ilve Tobreluts

Ebaveres ja Äntu matkarajal peeti
Naiskodukaitse vabariiklik esmaabi
erialavõistlus
Ebavere ja Äntu matkarajal toimus
Naiskodukaitse viies esmaabi erialavõistlus, mille võitsid Võru ringkonna
naiskodukaitsjad.
Suurima punktiskoori saavutanud
Võru I võistkonda kuulusid Jaanika Sild,
Maie Vumba ja Laura Lill. Kõigest kahe
punkti kaugusele võidust jäi Viru ringkonna tiim, keda esindasid Piret Rehe,
Anet Veia ja Margit Merilo. Auväärsele
kolmandale kohale tuli Tartu ringkonna
võistkond, kuhu kuulusid Baiba Pastak,
Regina Kullamaa ja Piret Kolk.
Võistluse peakohtunik Lea Matusorg kommenteeris, et laupäevane võistluspäev oli pingeline ja võistkonnad
pidasid vapralt lõpuni vastu. „Seevastu
pühapäev võimaldas nautida Väike-

Imiku elustamine.

Maarja valla kaunist loodust ja saada
teadmisi vetelpäästest ning kiivri vajalikkusest.
Veelkord tänud kõigile võistlejatele
ning eriti kohtunikele ja kannatanutele,“ sõnas Matusorg.
Kahe päeva vältel tuli osalejatel näidata oma oskusi täiskasvanu ja imiku
elustamisel ning CAT žguti paigaldamisel. Proovile pandi võistlejate oskused
kannatanute päästmisel suitsutelgist ja
esmaabi andmisel autoõnnetuses viga
saanud kannatanutele. Võistlejatel tuli
abistada ka purjus puuraidurit, näidata
oma oskusi ravimtaimede tundmises,
tohterdada jalgrattalt ja kõrgusest kukkunut, näidata oma oskusi jahiõnnetusse sattunud kannatanu abistamisel
ning põletus- ja elektriõnnetuste vigastuse korral. Samuti said osalejad abistada rästikuhammustuse saanud kannatanut ja lahendada muid esmaabi
teadmisi nõudvaid ülesandeid.
Võistlusest võtsid osa Naiskodukaitse tegevliikmetest koosnevad kolmeliikmelised võistkonnad, kokku registreerus 16 võistkonda erinevatest Eesti
maakondadest.
Esmaabi erialavõistlus toimub üle
aasta, seekordne oli järjekorras viies.
Tänavu korraldas võistlust Naiskodukaitse Viru ringkond, põhiosa korralduse vastutusest lasus Väike-Maarja naiskodukaitsjatel ja esmaabiinstruktoritel.
Kristel Kitsing
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna toetajaliige

Indiaanisaun. Foto: 2 x Velli Ehasalu
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Väike-Maarja valla
ettevõtlustoetus
Maarja valla toetusega kasvuhoone valgustuse ja küttesüsteemi.
Esialgselt plaanitud tulemused ei
vastanud siiski kohe ootustele, sest
puudusid kogemused, tuntus ja klientide olemasolu.
Kogu töö teeme abikaasaga koos ja
nii hästi kahjuks praegu veel ei lähe, et
oleks võimalik firmasse tööline palgata.
2. Kirjeldage oma ettevõtte tegevust. Kuidas läheb? Millega täpsemalt tegelete, mida klientidele pakute?
Ettevõte tegeleb põhiliselt püsilillede kasvatamise ja kollektsioneerimisega. Kui alustatud sai 40 erineva püsilille
sordiga, siis tänaseks on sortiment kasvanud 520 püsilille sordini. Ettevõtte
tegevuse mitmekesistamiseks on alustatud maitsetaimede ja köögiviljade
kasvatamist. Leanne Aed ja Kodu OÜ
pakub klientidele püsililli ja vähesel
määral suvelilli, maitsetaimi, köögivilju, aiakujunduseskiise koos teostusega,
kalmukujundust ja -hooldust. Ettevõte
teostab alates sellest aastast püsilillede hulgimüüki suurematele aiandusettevõtetele. Viiendaks
tegevusaastaks on ettevõte jõudnud varjust
poolvarju ja loodan, et
päikeselisi päevi tuleb
üha rohkem.
3. Kuidas info Teie
tegevuse kohta klientideni jõuab?
Ettevõttel on oma
koduleht. Infot saavad
kliendid laatadel ja
muudel üritustel, kus
müüme oma toodangut ja jagame visiitkaarte. Heaks reklaami
levikuks on kliendid,
kellele on müüdud
püsililli või osutatud
aiandusalast teenust.
Lea Kurvits kliendile püsilillede
Klientidele
meeldib
peenra eskiisi koostamas.
see, et kõik taimed on
kasvatatud Eestis.
mina kuulusin. See võimalus sai mää2016. aasta Kuressaare 15. Aiandusravaks otsusele hakata ettevõtjaks.
ja Lillepäevadel autasustati ettevõtet
Tegevusala valikuks ei kulunud palju
tänukirjaga ja nimetusega Lilleleedi
aega. Kuna olin kogu elu hobi korras
2016. Nimetuse omistamise eelduseks
tegelenud koduaiaga, otsustasin haoli esindatus 62 erineva püsilille sordikata lilli kasvatama. Pärast ettevõtte
ga.
loomist selgus, et kõik nii lihtne siiski
4. Mida teeksite praegu alustades
ei ole ja teadmised niisuguse ettevõtte
teisiti? Mida soovitate silmas pidada
edasiarendamiseks on vägagi puuduliuutel ettevõtlusega alustajatel?
kud. Selle tulemusena otsustasin minPärast kasvuhoone valmimist ja sina Räpina Aianduskooli sessioonõppe
sustamist oli suureks veaks kasvatada
sisseastumiskatsetele. Katsed õnnesesimesel talvel suvelilli, mille kasvatatusid ja 2014. aasta veebruarist olen
mise kulu gaasi ja elektri näol oli väga
diplomeeritud maastikuehitaja. Omansuur ja suvine sissetulek nende müüdatud oskused aianduse valdkonnas ja
gist ei korvanud tehtud kulutusi.
teadmised haljastusest võimaldavad
Uutel ettevõtlusega alustajatel sookasvatada taimi, koostada aiaeskiise
vitan olla kannatlik ja püüda võimalikoos teostusega, kujundada kalme,
kult palju teha selle nimel, et saavutateha lilleseadeid ja leinakimpe.
da tuntust, siis tulevad ka kliendid.
Leanne Aed ja Kodu OÜ käivitamiseks sain abi töötukassa ettevõtlustoeKüsis
tusest. Selle abil soetasin järelhaagiIlve Tobreluts
se, murutraktori ja mullafreesi, PAIK-i
osalise abiga kasvuhoone ning VäikeTutvustame vallalt ettevõtlustoetust
saanud ettevõtjaid ja nende tegevust.
Kuidas on läinud, kuhu on jõutud? Milliseid rõõme ja üleelamisi ettevõtjana
alustamine ja tegutsemine pakub? Vahest ärgitab rubriik teisigi endale oma
ettevõtet looma, annab alustajatele tegutsemisjulgust ja lisab kindlustunnet.
Lea Kurvits, Leanne Aed ja Kodu
OÜ (ettevõtlustoetus 2013. aastal)
1. Kuidas Teist ettevõtja sai? Palun kirjeldage oma suuremaid hirme
või riske ettevõtlusega alustamisel
ning kuidas Teil õnnestus neid vältida ja kõhklustest üle saada? Kas
esialgu plaanitu on õnnestunud ellu
viia ja tegevus käima lükata nii nagu
soovisite?
Seoses Simuna postkontori sulgemisega, kus olin juhatajana töötanud
33 aastat (ajalooliselt olin esimene
naisjuhataja), mind koondati. Pärast
koondamist mõtlesin, mis minust saab
ja mida mulle meeldiks teha. Registreerisin ennast töötuks. Kui töötukassa kaudu pakuti ettevõtluskoolitust,
kandideerisin osavõtjaks. 50 kandidaadi hulgast valiti 10 osavõtjat, kuhu ka
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VMPS veerg: juuni
Väike-Maarja taaskasutuskeskus avas taas uksed
hoida saavutatud heakorda ning kaunist ilmet – sümboolne tasu sobivate
esemete eest on 1 euro (ei sõltu esemete arvust). Keskuse töös hoidmine on
endiselt põllumeeste seltsi maanaiste
vabatahtlik tegevus,
milleks on vajalikud
ruumid andnud tasuta kasutada VäikeMaarja vald.
Eriliselt soojendas südant Malle
Kudi Väike-Maarjast,
kes
avamispäeval
kinkis taaskasutuskeskuse vabatahtlikele
šokolaadist
medalid – meie töö
on leidnud rahva
Taaskasutuskeskus sai remondi ja
tunnustuse. Saavuümberkorralduste käigus värske ilme.
tatud tulemus sündis paljude inimeste kaasabil ning põltud tulemusega. Keskuse väljapanekulumeeste seltsi vabatahtlikud on selle
ruum on nüüdsest valgusküllasem ning
eest väga, väga tänulikud!
kaunim – seinad ja põrand on saanud
Taaskasutuskeskuse värskenduskheleda värvitooni, laevalgustid on taas
uuri eest täname: Kelarek OÜ, AS FEB
töökorras, riided ja jalanõud on paiRakvere, Bauhof Rakvere, Pandivere
gutatud viisil, mis teeb need paremini
Ehitus,
Põllumajandusamet, VäikeMaarja Gümnaasiumi Õpilasesindus,
Väike-Maarja valla
majandusosakond.
VMPSi liikmed, Jaana Niroda. Täname
väga inimesi, kes
on meile toonud või
aidanud hankida riidepuid ning eriline
tänu Leili Uutsalule,
Põllumeeste seltsi maanaised koos hea väikemaarjala- kes annetas tolmuse Malle Kudiga taaskasutuskeskuse taasavamisel.
imeja.
Foto: 2 x Erakogu
Taaskasutuskekus on avatud Väike-Maarjas aadressil
leitavaks. Külastajad saavad nüüd ja
Tamsalu mnt 1 II korrusel laupäeviti
edaspidi kaasa aidata, et keskus saaks
Väike-Maarja taaskasutuskeskuses oli
laupäeval, 11. juunil palju naerusuiseid inimesi – külastajad rõõmustasid
uste taasavamise üle ning põllumeeste
seltsi vabatahtlikud olid rahul saavuta-

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

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

TALUTURG
R, L 10-15

Väike-Maarja bussijaamas
Müügil kohalike tootjate
köögivili, piima- ja teraviljatooted, hoidised, mesi,
käsitöö.
Info: tel 526 0283
10-13. Võtame vastu pestud, puhtaid,
terveid ja kasutuskõlblikke asju: riideid,
jalanõusid, tekstiile, aksessuaare, hobivahendeid, nõusid, mänguasju, muusikat ja filme ning muid tarbeesemeid.
Kontakt: 5656 4959 (Tiia Uutsalu).
Aitame koos!
Ülle Metsman
• VMPSi jaaniõhtu
toimub 25. juunil kell 18.00 Kaarli
talus.
• VMPSi suveõhtu retk
Põllumeeste seltsi traditsiooniline
suveõhturetk toimub reedel, 1. juulil
ja kutsub huvilised avastama Äntu küla
pärandit. Retke alguseks koguneme kell
18.00 Väike-Maarja seltsimaja ees. Info
tel 526 3831 (Marju Metsman)

Algas mudelismi välihooaeg
Mõnusalt soe ja kuiv kevadilm on teinud meelehead offroad mudelistidele,
kes kogunesid 21. mail Tallinna külje
alla Laitse ralliparki, kus toimus Eesti
meistrivõistluste välihooaja esimene
etapp. Kui Laitse rallipark on enamasti
tuntud kohana, kus kartide või autodega oma ringrajaoskusi proovile panna,
siis võib olla märkamatuks jäänud kogu
kompleksi keskel asuv spetsiaalne mudelirada. Tegemist on Eesti ühe parema pinnase ja infrastruktuuriga rajaga,
mis antud võistluste jaoks sai veelkord
värskelt renoveeritud ja uuendatud.
Joonas Nahkor koos tublide abilistega
on loonud tasemel ringraja, mis pakub
nii kiireid sirgeid, sujuvaid hüppesektsioone kui ka parajalt tehnilisi pöördeid, mis sobivad nii väiksematele 1/10
skaala kui ka 1/8 mõõtkavas autodele.
Võistluspäev algas juba varahommikul vabatreeningutega, üle Eesti kohale
tulnud arvukate mudelistide seas olid
ka Väike-Maarja mudelihallist tuule tiibadesse saanud võistlejad. Karl
Kasekamp näitas juba varakult kiireid
ringiaegu nii 1/10 tagaveoliste bagide
arvestuses kui ka 1/8 neliveoliste masi-

natega mõõtu võttes. Tubli
finaalikoha sõitis välja ka
Vahur Kivaste 1/8 elektribagide klassis. Finaalsõidud pakkusid põnevust
kõikides klassides, pingelise heitluse tulemusena
võttis 1/10 üldvõidu Karl
Kasekamp, hõbedase karika teenis Viljar Kask ning
kolmanda poodiumikoha
Andreas Tölpt. 1/8 elektribagide klassis domineeris
ühtlaselt kiireid ringiaegu näitav Hendrik Lainemäe. Teise koha teenis Risto
Haug ja kolmas Väike-Maarja oma tulevikulootus Karl Kasekamp. Päeva lõpetas ülipõnev õhu nitrometaankütuse
lõhnadest meeldivalt magusaks tegev
sisepõlemismootoritega 1/8 bagide
pooletunnine finaal, mille võitis kindla
eduga Joonas Nahkor, temale järgnes
Kuldar Ilus, pronksikarva karika viis
koju Hendrik Lainemäe.
Meistrivõistluste järgmisel etapil
Luige baasis asuval mudelirajal on oodata taaskord põnevaid sõite ja pingelisi finaale, mida ka pealtvaatajad on

Foto: Karola Koopuu
alati teretulnud jälgima ja seda täiesti
tasuta. Väike-Maarja mudelihalli on
suveperioodil võimalik külastada eelnevalt kokku leppides, kuna plaanis on
mitmeid uuendus- ja korrastustöid, et
peale välivõistlusi sisehooajaks värskenduse läbinud rajaga mudelihuvilisi
tervitada. Jälgi jooksvat infot raja ning
sündmuste kohta mudelihalli kodulehel www.vmrc.ee ja Facebook’is www.
facebook.com/vmmudelihall.
Vahur Kivaste

Istepingid Lurichi tee ääres pakuvad
liikujaile puhkamisvõimalusi

Tööpõld kasvuhoones.
Foto: 2 x Erakogu

Teeme ära! talgupäeval valmis Ebavere
tervisespordikeskuses kuus uut istepinki, mis leidsid endale koha Väike-Maarjast Ebaverre viiva kõnni- ja jalgrattatee
ääres.
Mitmed inimesed on nii vallavalitsusse kui ka Ebavere tervisespordikeskusesse pöördunud ettepanekuga paigaldada kergliiklustee äärde istepinke
ja pakkuda seal liikujaile jalapuhkamise võimalusi. Eriti vanemad inimesed
on nende järele puudust tundnud. Tä-

navune talgupäev aitas
uued pingid paika.
Talgujuht oli Urmas
Kullas. Pinke aitasid
meisterdada ja paigaldada talgulised Inna
Maršalova, Triin Jüris,
Andres Tambi ja Indrek
Kesküla.

Inna Maršalova pinkide valmistamisel. Foto: Erakogu
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Mõisakoolid – säilitamine läbi
kasutamise
Kiltsi põhikool osales Väike-Maarja
vallavalitsuse eestvedamisel “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise”
programmis, mille raames toetati mõisakoolide restaureerimist ja arendusplaane, Norra-Eesti vahelist koostööd
ning tehti teoks projekt “Tegus ja nägus
mõisakool”, mille raames loodi näiteks
õppematerjale ja valmis mõisakoolide
uus koduleht.
Kiltsi põhikool lõi kaasa programmi
erinevates osades. Lisaks õppematerjalide koostamisele korraldasid õpetajad
töötubasid teiste koolide õpilastele.
Samuti valmis arendusprojekt „Kiltsi kaardiloss“, mille käigus paigaldati
keldrisse kartograafia ajalugu ja Krusensterni tutvustav näitus ning mõisa
parki ajalugu tutvustavad läbipaistvad
paneelid. Valmis ka uus mõisa ja kooli
koduleht ning giididele õmmeldi ajastutruud riided.
Programmi “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise” eestvedajad ja
toetust saanud koolide esindajad osalesid 30. maist 2. juunini Norras lõpuseminaril, kus tutvustati erinevaid ajaloolisi hooneid talumajadest vabrikuteni, millele sarnaselt mõisakoolidele
oli antud praktilisi lisaväärtusi.
Üks meeldejäävamaid kohti oli Haa
vana pastoraat ja Oberstaedi majakas,
mis olid rakenduse leidnud kultuurikeskustena, kus korraldati nii kunstinäitusi kui ka kontserte.
Avaldsnesi viikingikülas ja ajalookeskuses kasutati kultuuripärandit elamuste loomiseks erinevate tegevuste
kaudu, näiteks lastele olid mõeldud
erineva pikkusega laagrid, kus nad said
ajas tagasi rännata ja omal nahal ko-

geda elu viikingina. Need laagrid on
kohalike laste õppeprogrammi kohustuslik osa.
Väga hea näide kodanikualgatuse
kasulikkusest oli Bergeni rannikupärandikeskus, kus käsikäes töötasid vabatahtlikud ja tasustatud professionaalid,
et säilitada, hoida ja tutvustada Norra
merekultuuri ja traditsioone.
Fjordides külastasime Oleana tekstiilivabrikut, mis tuleval aastal tähistab oma 25. tegutsemisaastat. Vabriku
juhtimisfilosoofia, mille märksõnadeks
olid positiivsus, pidev eneseareng,
koostöö ning ühtsus, jättis sügava mulje mitmele programmis osalenule.
Hardangeris asuvas meremuuseumis nägime, kuidas kultuuriasutus
kasutab oma ressursse nii edukalt, et
pakutavatest teenustest saadav tulu
katab 80% muuseumi eelarvest.
Programmi käigus külastasime ka
Rosendali mõisa, mis on tuntud oma
inglise stiilis pargi poolest. Sealgi tutvustati nende tegevusvaldkondi mõisa
majandamisel ja traditsioonidel põhinevate teenuste pakkumisel.
Nelja päeva jooksul õnnestus kogeda ja näha ilusat loodust, huvitavat
kultuuripärandit ning õppida Norra kogemustest, et muuta meiegi kultuuripärandite majandamist efektiivsemaks
ja mitmekesisemaks. Täname Euroopa
Majanduspiirkonna programmi ja kultuuriministeeriumi, tänu kelle toetusele seminar toimus.

Õppeaasta õnnelik lõpp Simunas
Kuulutati välja
ka Simuna kooli
aasta inimesed
2016.
Foto: Triinu Pohlak

Viimased koolipäevad veetsid Simuna
õpilased Emumäel matkates ja Käru
koolimajas ööbides. Talve jooksul kogutud teoreetilised teadmised said kinnistatud praktiliste tegevuste kaudu.
Õpilaste ja õpetajate vaieldamatuteks
lemmikuteks kujunesid õpetaja Tiia
eestvedamisel laste endi poolt lavastatud ja ettekantud näidendid. Väga
põnevad olid ka õpetaja Anna-Liisa
sportlikku laadi võistlused. Teadmisi
kontrolliti õpetaja Eve poolt koostatud
mälumängus. Und peletati õpetaja Tiina organiseeritud diskoga. Laagri lõppedes otsustati üritus muuta igakevadiseks traditsiooniks.
Häid uudiseid jagub ka kooliaasta
viimasesse päeva. 3. juunil olid rahvamajas parimatest parimaid. Direktori
vastuvõtul jagati kuhjaga kiidusõnu
ja tugevaid käepigistusi. Väga hästi ja
hästi õpivad Simuna koolis pea pooled
õpilased. Lisaks neile jagati tänusõnu
sportlastele, kooli toetajatele, lastevanematele, õpetajatele ja kooli töötajatele.

Vahvad rõõmsavärvilised kivid jagunesid sel aastal
aga järgmiselt: AASTA ÕPETAJA – õp
Triinu Pohlak, AASTA TÖÖTAJA – Jaana Palmisto, AASTA LAPSEVANEMAD
– Jaana ja Jaak Palmisto, AASTA SUUR
TOETAJA – Priit Beljaev, AASTA SPORDIVEDUR – õp Anna-Liisa Sammel,
AASTA TEGIJA – õp Tiia Lepp, AASTA
ÕPILANE – Jonete Visnapuu, AASTA
SPORTLANE – Katre Linnas.
Lasteaia lõpetasid Maili Hinno,
Martti Keinanen Liselle Kokkar, Caroliina Mattisen, Merit Nõmmiste, Mattias
Ojasaar, Merili Pärn ja Joosep Viiksaar.
Viimane koolikell Simuna koolis helises Kristella Luhtile, Õnnela Turule,
Andris Pendile, Holger Tootsile, Virko
Tammemägile, Virmo Tammemägile ja
Rami Rajastele.
Õpetajad ja töötajad jõudsid õnnelikult Brüsselist tagasi. Peaauhinnaks oli
pilet etendusele Brüsseli kapsas. Pilet
sisaldas pakki brüsselikapsa seemneid
ja juhendit etenduse jälgimiseks.
Juhend oli umbes järgmine: „Kõigepealt tuleb külvata seemned maha ja

Kiltsi kooli õpetajad
Kati Hiir
Liisu Tähe

Laager pakkus huvitavaid tegevusvõimalusi. Foto: Triinu Pohlak

Foto: Erakogu

TEK-i kevadmatk
Igaüks on käinud matkal või jalutanud
lühemaid teid. Ka Kiltsi põhikooli õpilased käivad kevaditi matkamas.
Sel aastal matkasime Äntu Sinijärve
äärde. Lapsed ei teadnud, milline ilm
neid ees ootab. Kuna hommikul oli
külm, olid paljud igaks juhuks jope kaasa võtnud, sest paluti riietuda ilmastikukindlalt.
12. mai pärastlõuna oli päikesepaisteline, õues oli soe ja puhus vaikne tuul. Esimese kuni neljanda klassi
õpilased lahkusid koolimajast kell 12 ja
vanem osa kella ühe ajal, pärast lõunavahetundi.
Õpilased jaotati gruppidesse ja
alustati matkamisega. Iga grupp sai
loosiga 5 tähestiku tähte ja pidi matkateelt leidma nende tähtedega algava sõna. Mõned tähed olid raskemad,
näiteks g ja õ. Aga õpilased ei jäänud
hätta, vaid olid leidlikud: pildistati graniitkivi taluõuel ja õnnelikke nägusid.
Sihtpunktis järve ääres ootasid meid
toredad mängud. Esmalt tuli valmistada paberilehtedest võimalikult pikk
torn, mis iseseisvalt kolm sekundit püsti püsiks. Viienda klassi konstruktsioon
oli pikim ja tõi neile võidu. Teises mängus pidi kirjaklambritest moodusta-

ma, käed selja taga, keti ja selle hiljem
lammutama. Kaheksanda ja üheksanda
klassi õpilastel olid nobedaimad näpud ja võidu said nemad. Lisaks neile
kahele olid võidu peale tekimäng, kus
õpilaste rühm pidi teki enda all ümber
pöörama ilma tekilt maha tulemata, ja
teatevõistlus plasttopsidega.
Pärast mänge sai süüa. Toit oli suurepärane: grillvorstid, soe tee ja puuviljad. Kui kõht oli täis, mindi bussile.
Õpilastele väga meeldis see päev: sai
palju liikuda ja mängida ning õpilastevaheline koostöö oli suurepärane.
Relika Belova
Mari-Vivian Ellam

Tänavused lasteaia lõpetajad. Foto: Kalev Viiksaar

9. klassile on kõlanud viimane koolikell. Foto: Triinu Pohlak

Uudiseid noortekeskusest
Remont
Noortekeskuse ruumid, nii VäikeMaarjas kui Simunas, uuenevad. Mai
lõpus valmis Väike-Maarja noortekeskuse köögi laiendus, köök on nüüd täpselt poole suurem, loodetavasti saame
suurele köögile vastava sisutuse veel
sellel aastal. Simuna noortekeskuses
algasid tööd juuni alguses, jaanipäe-

vaks on ka seal märksa värskem olemine. Töid teostas OÜ Lussu.
Küsitlus
Aprillis viis Väike-Maarja ja Simuna
noortekeskuses läbi rahuloluuuringu
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö üliõpilane Merle Vill. Küsitlus
viidi läbi 15. ja 25. aprillil, osalesid Väi-

ke-Maarja gümnaasiumi 9.-12. klassi
noored ja Simuna kooli 6.-9. klass, kokku vastas 62 noort.
Uude hooaega saame kaasa võtta nii
mõnedki märksõnad ja ootused, mida
püüame edaspidi rohkem arvestada.
Ilusat suve!
Marge Loo
noortekeskuse juhataja
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etendus algabki. Etendust saab jälgida
kogu kasvuperioodi ja kutsuda vaatama ka sõpru ja sugulasi. Vahepeal võib
julgesti kodust ära käia ning vihmase
ilma korral saab etendust vaadata ka
aknast. Loosi tahtel võitis peaauhinna
Elle Alber.
Juba oleme teel järgmisse sihtpunkti, aga jäägu see sügiseni saladuseks.
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Simuna Kooli
õpilased tegid
usinalt sporti
Sel õppeaastal osalesime 22 võistlusel. Neist 16 olid kergejõustikuvõistlused, 3 korvpalli- ja 2
rahvastepallivõistlused ning üks
krossijooks. Eelpool nimetatud
võistlustest 4 olid Simuna kihelkonnakoolide vahelised võistlused,
6 Lääne-Virumaa meistrivõistlused
kergejõustikus, 4 TV-10 olümpiastarti 45.võistlushooaja Lääne-Virumaa etapid.
Järgnevalt ülevaade maikuu
võistlustest. 13. mail toimus LääneViru põhikoolide kergejõustiku neljavõistlus. Nooremate tüdrukute arvestuses tuli Simuna kool I kohale.
Võistkond koosseisus Katre Linnas
(individuaalses arvestuses I koht),
Mia Lota Maasik (6. koht) ja Renita
Priks (7. koht). Vanemate tüdrukute
arvestuses tuli Simuna kool III kohale. Võistkond koosseisus Kristina
Kaasik (individuaalses arvestuses 4.
koht), Maris Nõmmiste (11. koht) ja
Birgit Toming (13. koht). Nii nooremate kui vanemate poiste arvestuses saavutas Simuna kool 5. koha.
Individuaales arvestuses saavutasid
Karel Nõmmiste V, Remo Ojaste 8.
ja Tony Priks 10. koha.
Kihelkonnakoolide kergejõustikuvõistlustel Laekveres saavutasid
Simuna kooli õpilased 20 esikolmiku kohta.
Lääne-Virumaa noorte meistrivõistlustel kergejõustikus saavutas
Katre Linnas III koha nii 60 m jooksus kui kõrgushüppes. Renita Priks
saavutas 4. koha 600 m ja 8. koha 60
m jooksus.
Rakvere Spordikooli laste kergejõustikuvõistlusel 19. mail saavutasid Simuna kooli õpilased mitmeid
häid kohti. Siret Kaasik 4. koht nii
40 m jooksus kui palliviskes ja 5.
koht 300 m jooksus. Elis Vaarik III
koht palliviskes ja Nele Alton samal alal 6. koht. Palliviskes sai 6.
koha ka Miko Mälton. Kaarel Gustav
Põldmaa saavutas 300 m jooksus 6.
koha. Tublilt võistlesid veel Laura
Kozlovski ja Raneli Orman.
TV-10 olümpiastarti Lääne-Virumaa lV etapp toimus 24. mail. Nooremate tüdrukute kaugushüppes
sai Katre Linnas II ja Renita Priks
4. koha. Palliviskes oli Katre kolmas ja Renita kuues. 600 m jooksus
saavutas Renita II ja Katre 6. koha.
Vanemate tüdrukute 600 m jooksus
saavutas Kristina Kaasik 4. ja palliviskes 7. koha. Vanemate poiste
palliviskes saavutas Remo Ojaste
11. koha.
Viimati osalesime Lääne-Virumaa TV-10 olümpiastarti mitmevõistlusel, kus Renita Priks ja Katre
Linnas saavutasid vastavalt III ja 4.
koha. Tänan kõiki õpilasi, kes on
võistlustele tulnud ja seal hästi võidelnud.
Anna-Liisa Sammel
Simuna kooli kehalise kasvatuse
õpetaja
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29. Pandivere päevad sõnas ja pildis
Külakonverentsidega sai valla
küladele ring peale
Tavakohaselt sai Pandivere päev ka
seekord alguse külakülakonverentsidega. Sel aastal toimusid need kahes
valla kõige väiksemas külas – Vorsti (16
elanikku) ja Sandimetsa (12 elanikku)
külades.
Mõlemas külas räägiti oma küla
lugu – tuletati meelde varasemaid
aegu, meenutati ja arutleti ning mõne
mälestuse juures ka vaieldi, aga räägiti
ka tänase külaelu teemadel.

Sandimetsa on valla kõige väiksem
küla, aga rõõmustavalt sai registreerimislehele konverentsil osalejaid kirja
28. Muusikalist meelelahutust pakkus
seal väikese kontserdiga üles astunud
kapell Sirili. Merekultuuriaastale kohaselt olid repertuaaris mere-teemalised
laulud ja pillimängijad ise triibulistes
madrusesärkides.
Oma küla kohta teadis päris palju
rääkida Tiiu Maran, kes oli mõne aas-

Vorsti külas Lepiku talus. Foto: Ilve Tobreluts
Külade ajalugu aitas meenutada
Väike-Maarja muuseumi juhataja Marju
Metsman, Vorsti külas ka põline sealtkandi elanik, väga hästi ümbruskonda
tundev Johannes Ehastu, Sandimetsas
aga põline külaelanik ja küla taastamise eest hea seisnud Tiiu Maran.
Vorsti külakonverentsiks koguneti 31. mail Lepiku tallu, osalejaid tuli
kokku 17. Kui veel mõne aasta eest oli
Vorsti küla elanike arv vaid 7, siis nüüdseks on küla kosumas ja on märgata
mõningast uut elujõudu.
Hea värsisepp Johannes Ehastu kandis ette oma C. R. Jakobsoni vaimust
kantud ning maaelu ja talude teemat
käsitleva lugu-laulu, millest jäid kõlama murelikud noodid. Mõningase
kõhedustundega on ta kuulanud Eestimaa erinevaist paigust tulevaid uudiseid piimalehmade Poolasse müümise
kohta. Nii mitmedki piimatootmisfarmid on ka meie vallas oma tootmisprofiili muutnud ja pidanud piimatootmisest selle vähese tasuvuse tõttu
loobuma.
Külakonverentsi võõrustanud Lepiku talu peremees Jaan Miglai on seni
piimatootmisega hakkama saanud ja
õnneks sellest loobumise plaane veel
ei pea. Küll on Jaanil aga käsil üks hoopis teist laadi ettevõtmine. Nimelt järgis ta üleskutset kasvatada ja istutada
Eesti 100. sünnipäevaks tammeistikuid. Nii pandigi Lepiku talus mulda
1000 tammetõru, millest on võrsunud
oma 700 korralikku istikut, mis ootavad
ümberistutamist, et asuda tammikuks
sirguma.
Sandimetsas saadi kokku 2. juunil
Lilleorul. Mõne aasta eest taastatud

ta eest ka üks peamisi Sandimetsa
küla taastamise asjaajajaid. Vanade,
väiksemate külade taastamine tuligi
Sandimetsas mitut puhku kõne alla.
Praegune, väga laialdane Ebavere küla
hõlmab päris palju varasemaid väiksemaid külasid, nagu Kaarma, KaarmaTagaküla jne. Kui keegi näiteks ütleb,
et elab Ebavere külas, siis ongi päris
keeruline määratleda, et kus ta siis täpsemalt elab.
Mõlemas külas tuli probleemina
üles kruusateede tolmamine, Sandimetsas ka vajadus teedel sõidukiirust
piirata. Vorsti külas tuli kõne alla bussipeatuse liiga kauge asukoht – kooli- ja lasteaialastel on Ilmandu bussipeatusse päris tükk maad minna, eriti
probleemne on see väikeste laste jaoks
pimedal ajal.
Pandivere päeva külakonverentsid
said alguse 2001. aastal Triigi ja Nõmme külades. Nende korraldamisega
tahtis Pandivere päeva tollane korraldustoimkond viia kodukandipäeva pidustusi Väike-Maarjast ka välja, valla
küladesse, saada küladega lähemalt
tuttavaks ja uudistada, kuidas ühes või
teises külas elatakse. Just sel ajal läks
külaliikumine Eestis hoogsalt tõusuteed ja konverentsid püüdsid külaelu
elavnemisele ka meie valla külades
kaasa aidata. Pärast Avanduse valla
ühinemist Väike-Maarjaga on meie
vallas kokku 34 küla. Pandivere päeva
külakonverentsid on nüüd jõudnud kõigisse valla küladesse – Vorsti ja Sandimetsaga sai küladele ring peale tehtud.

Pandivere päev mudelihallis
Pandivere päeval toimus mudelihallis
seekord kaks võistlust. „VM²“ mitmevõistluselt võttis osa 5 meeskonda.
Tulemused olid paremad loomulikult
neil, kes olid eelnevalt natuke trenni
teinud.
Teine võistlus oli mõeldud kõigile
neile, kel puudus eelnev sõidukogemus. Kokku oli selles sõidus 12 osalejat, neist kaks oli naised. Parima naisena sai tulemuse kirja Egne Liivalaid,
meeste arvestuses oli parim Laur Vaher

(8-aastane).
Pandivere päev ja Väike VÕIDUSÕIT
sai selleks korraks läbi. Tore oli näha
uusi ja ka juba tuttavaid mudelihuvilisi. Kõige rohkem tegi meelehead, kui
uksest sisse astunud inimesed lausega:
“Oh, ma ei teadnudki, et siin selline asi
on!” said teada, kus ja millega me tegeleme.
Oli väga lahe päev, järgmise korrani!
Bruno Vaher

Raamatulaat tekitas suurt huvi. Foto: Ilve Tobreluts

Pandivere päeva eelõhtul, 3. juunil oli
huvilistel võimalus osaleda kultuuriloolisel jalutuskäigul Väike-Maarjast
Lurichi kivi juurest Kaarma teeristini,
kus jalutaja teele jäi rohke pärandikihistus. Suund Väike-Maarjast Kiltsi
poole – see oli jaama- ja postitee, tee
sepapatta, Jakob Imakaevu Lillevälja
tallu, Märt Meose poole, uusaastaööl
Kaarma teeristi ennustama, Kaarma
mõisa, piiritusevabrikusse jm.
Jalutuskäiku juhendas muuseumi
juhataja Marju Metsman. Oskuslikult
suunas ta jalutajate pilgud kõigele olulisele, mis tee äärde jäi: mõned kohad
on praegugi sellised, nagu olid aastate
eest, mõned kohad on arenenud, muutunud ja täienenud, mõnes kohas võib
aga veel vaid aimata kas mõnd majaaset või mõnd olulist teeotsa. Kaarma
teeristis näiteks, kus varasematel aegadel olla uusaastaööl ennustamas käidud, palus Marju loendada, et mitme
tee ristumispaik seal õieti on. Ja päris
üllatav – erinevad loendajad said ka
erineva arvu teid.
Seekordset jalutuskäiku võib pidada
jätkuks eelmise aasta Pandivere päeva
eelõhtul toimunud tutvumisele Pika tänavaga. Need kaks jalutuskäiku on avanud osalejatele päris palju varasemast
ja ka praegusest – oleme saanud VäikeMaarjaga tuttavamaks!
Ilve Tobreluts

„Vanaisa
sanatooriumis“

Simuna tantsurühm Simone.

Haiba pere kodukohvik rõõmustas
kodukandipäevalisi
Pandivere päeval oli tänavu esimest
korda külastajatele avatud kodukohvik.
Haiba pere kaunis koduaias ja väikeses
paviljonis pakuti kodukandipäevalistele kohvi kõrvale maitsvaid küpsetisi.
Paviljoni seintel oli aga üleval Maret
Haiba maalide näitus – lummavalt kaunid pildid.
Perenaise Mareti sõnul oli kohviku ettevalmistamisel tegevuses kogu
pere – peremees Tiit ning tütar, poeg ja
minia. Kohvikus pakuti naispere enda

küpsetatud hõrgutisi.
Ilm oli ilus ja külastajaid käis päris
palju. Pererahvas on väga tänulik, et
nende algatus nii soojalt vastu võeti.
Kodukohvik aitas lisada Pandivere
päevale uut sisu. Vahest saab sellest
alguse üks uus kaunis tava.
Aitäh Haiba perele selle toreda ettevõtmise eest!
Ilve Tobreluts

Ilve Tobreluts

Naisrahvatantsurühm Maarjakelluke.

Kultuurilooline
jalutuskäik
tutvustas Kaarma
suunda

Tiit ja Maret Haiba kohvikupäeval oma aiapaviljonis. Foto: Heili Nõgene

Simuna Vabatahtlike Tuletõrjujate Seltsi näiteringi „Vesi peale“ juht Maie Rand
leidis selle näidendi teksti 1970-ndate
aastate kogumikust „Meie repertuaar“.
Autoriks on märgitud K. Ozolina. Püüdsin interneti avarustes otsida eesnime,
aga ei leidnud. Ka Maie Rand ütles, et
tema otsingud ei ole vilja kandnud.
Komöödia tegevus toimub nõukaaegses Lätis. Pensionär Ernest (Kulle
Põldmaa) on kooselust oma naise Annaga (Riina Tülli) veidi tüdinenud ja
viriseb kogu koduse elukorralduse üle.
Nende poeg Artur (Mart Pruul) soovib
isa elusse värskemaid tuuli tuua ja
sokutab ta sanatooriumisse. Läbi mitmete sekelduste jõuab Ernest kohale
ja satub vastu enese tahtmist puhkaja Voldemari (Ain Lembavere), kes on
sanatooriumisse tulnud elumõnusid
nautima, mõjutusel üha keerulisematesse seiklustesse (restoran, öised kohtingud, päikesepõletus, sanatooriumist
välja viskamine jne), mida tegelased
mõnusas huumorivõtmes esitavad.
Betty (Auli Kadastik) võrgutab osavalt Ernesti, kes seni arvas, et tema
vanuses on armastus midagi imelikku.
Lugu lõpeb sellega, et poeg ja naine
sõidavad kopsupõletikus vanaisa haiglast koju viima. Ernest süüdistab oma
kurvas saatuses nii poega ja naist kui ka
Voldemari ja Bettyt.
Loo moraal kehtib ka tänapäeval –
mees peab olema oma väärtushinnangutes kindel, muidu võivad libekeeled
teda halvale teele suunata.
„Vanaisa sanatooriumis“ esietendus
22. juunil 2015 Simunas, seda on mängitud ka Veneveres ja Kiltsis.
Soovin „Vesi peale“ näiteringile õppimis- ja esinemislusti!
Aare Treial

Juuni 2016.a.
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29. Pandivere päevad sõnas ja pildis
Pandivere päeval avati
uus kunstinäitus
Pandivere päeval avati Väike-Maarja
seltsimajas uus kunstinäitus. Õpetaja
Maie Lepiku kunstiringi liikmete tööd
on väikemaarjalastele silmarõõmu pakkunud paljudel kordadel. Igal näitusel
jääb alati ka midagi uut silma. Nagu
Maie Lepik ise on öelnud, on iga näituse tase eelmisest natuke parem. Ja
tõepoolest, see on nii!
Kaunite maalide autoriteks on Tiiu
Ahi, Maret Haiba, Laine Kadak, Inge
Lehtlaan, Vella Lilleberg, Terje Ruuben, Urve Salumäe, Eve Tiigimäe, Sirje
Voolpriit ning õpilased Darja Borisova,
Henri Eenpuu, Laura Eenpuu, Hugo

Hurt, Marili Kiisk, Marianne Kortin,
Johanna-Jeta Rauhala, Külli Tark, Mia
Sandra Taur. Näitusel on üleval ka õpetaja Maie Lepiku enda töid.
Lisaks seltsimajale on vallamaja II
korruse koridori seintel Tiiu Ahi ja Urve
Salumäe tööde näitus, Väike-Maarja
raamatukogus on aga väljas Inge Lehtlaane tööd.
Külastage neid näitusi ja nautige
meie kunstimeistrite kaunist loomingut!
Ilve Tobreluts

Pilk Pandivere päeval seltsimajas avatud kunstinäitusele. Foto: Heili Nõgene

Pandivere päeva ristsõna
Pandivere päeva ristsõna lahendajaid
oli sel aastal rõõmustavalt palju – õigeid lahendusi anti ära 78.
Ristsõnast kumas tänavugi läbi kohalik aines. Vastuseks oli 12. detsembril 1991. aastal alguse saanud kohalik
tähtpäev – Väike-Maarja valla sünnipäev. Ristsõna koostasid Irene Kaldma
ja Irma Raatma.
Aitäh ristsõna koostajatele ja lahendajatele!
Lahendajate vahel loositi välja kuus
auhinda.
Auhinnavõitjad:
- „Elu ja mälestusi“ (Jakob Liiv) –
Gudrun Reinmets.
- „Friedrich Johann Wiedemanni
keeleauhind 25“ (koostaja Jüri Valge) –
Ruth Palmiste.
- „Simuna kirikukroonika 1691-1919“
(toimetaja Janis Tobreluts) – Jaanus
Kangur.

- „Suur lemmiklooma tohterdamise
käsiraamat“ – Olavi Lossi.
- Kaunis ja elegantse dekoratsiooniga kell kaupluselt Maarjalill – Alis
Münter.
- Peaauhind: 50 euro eest kinkekaarte AS-ilt Pandivere Ehitus – Lisette Beilmann.
Kauplus Maarjalill ja AS Pandivere Ehitus on vallavalitsuse kõrval Pandivere päeva ristsõnade lahendajatele
iga-aastased loosiauhindade väljapanijad. Suur-suur aitäh!
NB!
Need, kes auhindade loosimisel
kohal ei olnud, saavad oma võidetud
auhinnad kätte valla kantseleist tööpäeviti kell 8-13 ja 13.30-16.30, reedeti
kuni 16.00.
Ilve Tobreluts

Laulab Janely Miadzielec. Foto: 5 x Heili Nõgene

Gümnaasiumi noored rahvatantsijad.

Pandivere päeva spordivõistlustest
üle tõkke oli ikka üsna naljakas, ka
nud „Vesipüksivõistlus“ sai oma idee
Mitmevõistlus „Väike-Maarja võvõistlejatele. Kuna püksid polnud kõik
tegelikult ühelt pikale veninud koostab mõõtu“
päris samast materjalist, siis mõned
olekult, kus arutleti käesoleva aasta
Pandivere päeva sportliku osa avas
eriti kavalad valisid õhemad ja kergePandivere päeva moto üle. Kuna käiVM² ehk „Väike-Maarja võtab mõõtu“,
mad, lootes ilmselt, et see kopsakama
mas on merekultuuri aasta, siis helisekus kolmeliikmelistel võistkondadel
auhinnakoti kindlustab. Kättemaks ei
sid laua kohal mitmed ilma, maa, vee ja
tuli võistelda kuuel alal, testimaks
lasknud ennast aga kaua oodata. Jookinimestega seotud sõnapaarid. Sõnast
võistlejate silmanägemist ja silmarinsu lõppedes pükse jalast võttes selgus,
vesipüks arenes kiiresti välja mõte, et
gi, visketäpsust, osavust ja ka julgust.
et need mitte ära tulla ei taha ning
kui võtta kalamehepüksid, panna sinna
Osales 5 võistkonda.
pükste eemaldamiseks võistleja jalast
sorts vett ja nendega kiiresti liikuda,
Seltskonnad alustasid kõik koos
koguni „naerimängu“ mängida tuleb –
siis oleks see ju vesipüksijooks.
seltsimaja saalist, kus võistkondadel
üks itsitav selili maas ja teine naerust
Mõeldud, tehtud.
oli tarvis määratleda 12-l fotol olevate
kõõksuv kummikut tirimas.
Pandivere päeval rivistusid kalameobjektide asukohad valla kaardil. KõiAasta Vesipüksi tiitli pälvis Tarmo
hepükstes rajale minema, selgitamaks
ge tähelepanelikumalt olid koduvallas
Rebane, talle sekundeerisid Andero
kiireimat ning võimsaimat vesipüksiringi liikunud võistkonna Leo liikmed
Põllu ja Indrek Kesküla.
– Andri Part, Kristo Saage
ja Rando Raadik, pildimänLaste
kergejõustiku
gu alavõit kuulus neile napi
mitmevõistlusel näitasid
eduga teiseks tulnud „Liidriväikesed võistlejad särate“ – Indrek Kesküla, Indrek
vaid tulemusi
Akseli ja Madis Kullase ees,
Traditsiooniks kujunekolmandale kohale platnud võistlus toimub juba
seerus võistkond „Teistest
kolmandat aastat ja oli
ees“ – Anneli Münter, Kevin
mõeldud kõigile lastele, kel
Münter ja Luigi Heinmaa.
vanust 10 ja vähem aastat.
Ees ootas veel viis võistlust,
Nagu mitmevõistlusele koet auhinnakohti ringi mänhane, tuli lõpliku tulemuse
gida.
saamiseks ennast proovile
Laskmine toimus elektpanna mitmel alal, milleks
roonilisest püssist 5 m kauolid „vormel 1“ võidujooks,
gusel asuvale elektrooniliRistikeks nõudis lastelt kiirust ja tähelepanu.
ristikeks, odavise, kaugussele tabloole. Igal laskuril
ja teivashüpe ning süstikjooks.
jooksjat põllumajanduse aasta tippjuht
oli kasutada kümme võistluslasku ja
Eelmistel aastatel võistlustel osaleJaak Läänemets, rukkikuningas Hans
laskurite tulemused summeeriti. Alanutele olid alad juba tuttavad ning selKruusamägi, volikogu kultuuri-, sporvõidu võttis võistkond „Teistest ees“
levõrra oli ka kindlasti lihtsam võisteldi- ja külaelukomisjoni esimeesTarmo
188 silmaga, tubli panuse võiduks anda. Päev varem, raja ülespanemise ajal,
Rebane, muuseumi juhataja Marju
dis võistkonnaliige Anneli Münter 73
käis nii mõnigi lapsevanem oma võsuMetsman, vallavanem Indrek Kesküla,
punktiga, millega individuaalvõistlusel
kesega rada uudistamas ja proovimas,
OÜ Puhastusekspert juhataja Helge
võinuks julgelt pjedestaali kõrgeimale
küsides arglikult vahendeid prooviks.
Alt, spordikeskuse juhataja Jane Kool,
astmele astuda, teiseks jäeti võistkond
Tundsin, kuidas miski minu sees seesärasilmsed ning huumorist lugu pida„Viru“ 184 silmaga – Andres Tominpeale väga soojalt naeratas.
vad Andero Põllu ja Valdis Oja.
gas, Gert Raidlo ja Taivo…., kolmas oli
Üllatas kõige väiksemate ehk siis
Jooks algas vesipükste tekitamisega
võistkond „Paremad kui teised“ 145 silkuni 5 aastate laste südikus ja tragiehk siis vee valamisega pükstesse. Olimaga – Anett Münter, Paavo…, Kaupo
dus. Vormelijooks läbiti naeratus suul
me küll eelneval päeval targu vee tünni
Münter.
ja keeleots kelmikalt suunurgas suunsoojenema pannud, aga Eestimaa jaSopsuvõistluses visati 5 m kauguda näitamas, vilepalli lennukaar sätiti
hedad juunikuu ööd ning kasin kuuvalselt vabaviskeid, kus ühel võistlejal oli
sama asjaliku näoga paika nagu Gerd
gus polnud vee temperatuuri oluliselt
visata 10 viset. Siin olid juba favoriidid
Kanteril kettaheite ringis, kaugushüptõstnud. Kaasvõistlejad olid varmad
ette aimata ning nii ka läks – alavõit
pes venis hüpe mõnel kolm korda sama
oma abi pakkuma vee valamisel, nautivõistkonnale „Leo“, kõigil võistkonnapikaks kui ta ise oli ning süstikjooksu
des iga kiljatust, mida jahedavõitu vesi
liikmetel seljataga märkimisväärne palpallid leidsid nagu iseenesest tee teise
esile kutsus. Paraku on veel omadus
lipatsutamise ja -viskamise kogemus.
ämbrisse, ikka naeratus näol, siiras ja
voolata omasoodu, see tähendab, et
Teisele kohale tulnud võistkond „Liidsüdamest.
vesi ei jaotunud mitte kahe püksisäärid“ seljatati koguni 25 punktiga.
Suurematel (2006-2010 sündinud)
re vahel võrdselt vaid üks jalgadest oli
Nooleviskes tuli taas teistel võisttuli võistelda viiel alal – vormelijooks,
nagu nõelata saanud elevandil ja teine
kondadel tunnistada „Leo“ paremust,
kaugus/teivashüpe, ristikeks, odavise,
oli see, mis liikumise põhiraskuse enda
neil õnnestus kolme peale kokku saasüstikjooks. Mitu ala on ikka mitu
vutada 211 punkti, „Liidrid“ jäeti 206
ala ja nagu päris suurtel, et enamasti
punktiga teiseks, kolmanda koha au
otsustab medali värvi viimane sooripälvis „Viru“ meeskond 192 punktiga.
tus, siis nii ka sel võistlusel – kes oli
Mudelautorallis oli taas konkusitke jooksusell, sel oli käsi natuke
rentsitult parim meeskond „Leo“,
nõrk, kes kõva viskaja, sel olid jälle
võttes sealt juba neljanda alavõidu
jalavedrud koju ununenud. Põnevust
„Viru“ ja „Liidrite ees.
jätkus viimase võistluse lõpuni.
Viimaseks jäeti aga põnevaim ala
Kokku osales 37 kuni 10 aastast
„Suur plärts“, mis kujutas endast
spordisõpra, kel hulgaliselt pöidsuurt veega täidetud tünni, mille
lahoidjaid ja toetajaid platsiserval
kohal asetses iste, kus võistkonna
kaasa elamas. Kõige väiksem osaleja
esindaja istuma pidi, ning vastasoli 2 aastane.
võistkonna liikmed palliga märkTulevaste meistrite tee algab ikka
lauda sihtides teda vette kukutada
kodumurult, miks mitte Väike-Maarproovisid. Kas oli nüüd süüdi platsil
ja staadionimurult.
puhunud tugev tuul või liigselt suur
Iga vanusegrupi parimat poissi ja
soov märklauda tabada, aga ainult
tüdrukut autasustati karika ja meeühel võistkonnal õnnestus sellest
nega ning teist ja kolmandat kohta
võistlusest punkte korjata ning kaks
Tarmo Rebane uudsel ja põneval
Lurichi kujutisega valla medali ning
vastasvõistkonna esindajat langevesipüksi-jooksul. Foto: 2 x Heili Nõgene
meenega. Võitjatel jäi võistlust meema sundida. Ülejäänud tünni kohal
nutama Pandivere päeva mitmevõistlukanda pidi võtma. Võistlusrada kujutas
kõrgunud toolil istujad said ainult rõõse Võitja kirjaga särk auhinnakotis.
endast 30 meetri pikkust rada, mille
mustada selle üle, et nad kuivaks jäid.
Auhinnalauda aitasid täita OÜ Ebakeskel ületamist vajav parajal kõrgusel
“VM ruudus” võitjateks tuli kuuelt
vere Graanul, AS Baltic Agro, ning AS
tõke ning pöördes ämber õnge ja kalaalalt neli võitu saavutanud meeskond
Vireen.
dega, kust tuli välja õngitseda kuldset
„Leo“, neile järgnes üheksa punktiga
Suur tänu kogu kohtunike meeskonvärvi kalake ning sellega tuhat nelja
maha jäänud võistkond Liidrid, kolnale, seekord tuli tõesti suurepäraselt
tagasi tormata. Stardipaugu kõlades
mandaks punktise eduga Viru ees ranvälja!
sai iga võistleja kasutada just sellist
dus võistkond Teistest ees.
jooksusammu nagu valatud vee jaotuJane Kool
mine lubas, lühematel tuli lisaks loksuVeest, kalamehepükstest ja vesispordikeskuse juhataja
vale veele ka pükse kinni hoida, ja võite
püksist
uskuda, et vesipükste transportimine
Laadalistele nalja ja naeru pakku-
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Simuna õpilased olid võidukad
“Kaitse end ja aita teist” laagris
Viru-Nigula vallas Linnuse külas asuval
Lammasmäel toimus 31. maist kuni 2.
juunini ohutusalane õppelaager Lääne-Virumaa koolide kuuendate klasside
õpilastele ja nende juhendajatele.
Koostööprojekti „Kaitse end ja aita
teist“ (KEAT) ohutusalases laagris osales kokku 23 võistkonda 18-st koolist.
Noored võtsid mõõtu ohutusalastes
teadmistes ja -harjutustes.
2016. aasta KEAT laagri parimateks

osutusid Simuna kooli tublid noored.
Simuna kooli võistkond esines
koosseisus: Maris Nõmmiste, Kristina
Kaasik, Kelly Prinken, Jonete Visnapuu,
Hanna Mälton, Remo Ojaste, Rasmus
Kaasik, Karel Nõmmiste, Joonas Palmisto ja Tony Priks.
Siiri Kanarbik
Simuna kooli õpetaja

Võitjad! Foto: Erakogu

Väike-Maarjasse tuli
KEAT laagrist 4. koht
Väike-Maarja gümnaasiumi 6. klassi
õpilased saavutasid „Kaitse end ja aita
teist“ laagris neljanda koha.
“Kaitse end ja aita teist” ehk KEAT
on põhikooli õpilastele mõeldud koolitus, mis käsitleb pääste, politsei ja esmaabi valdkonda. Igal õppeaastal leiavad koolides 6. klassi õpilastele aset
koolitused, mis kulmineeruvad kevadel
laagri ja võistluspäevadega, kus korratakse üle teooriatundides õpitu, tehakse temaatilisi teatevõistlusi ja viiakse
läbi muid lõbusaid tegevusi.
Kui õppeaasta vältel läbisid koolituse kõik kuuendikud, siis laagrisse
pääsesid koolist kümme õpilast. Laager toimus Lammasmäel 31. maist 2.

juunini. Väike-Maarja gümnaasiumit
esindasid 6.A klassist Lisette Akkuratov, Gerly Riives, Birgit Veermets, Kardo Eino Klement ja Karl Siimer ning 6.B
klassist Anete Tomingas, Madli Matvejev, Krislyn Kitsing, Reno Kiisküla ja
Voldemar Pops.
Võistlustel, mis koondusid nimetuse alla „karussell“, said väikemaarjalased 3. koha ning orienteerumisel
7. koha, üldarvestuses kuulus neile 23
maakonna kooli seas 4. koht.
Heili Nõgene
gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Juuni 2016.a.

Õpilasesinduse aasta on olnud meeldejääv ning edukas
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesindus on aastatega muutunud palju
aktiivsemaks, ühtehoidvamaks ja on
panustanud aina rohkem koolielu huvitavamaks muutmisesse. See õppeaasta
on olnud meie jaoks töörohke, toimunud on mitmed koosolekud, koolitused
ja üritused.
Õpilasesindus (ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 5.–12. klasside õpilased. 2015/2016.
õa tegutses õpilasesinduses aktiivselt
18 noort. Õpilasesinduse eesmärkideks
on kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi, aidata kaasa koolielu korraldamisele, järgida ja edendada kooli
traditsioone ning aidata lahendada
koolielu probleeme.
Septembri alguses alustati kohe
tööga ja valiti uus juhatus ning pandi
paika aastaplaan. Samal kuul toimus
ka esimene esmaspäevane pagariäri,
mille eesmärgiks oli koguda ÕEle raha
ja aasta lõpus minna üheskoos reisile.
Septembris osalesime Rakveres osaluskohvikul ja novembris Paides Eesti
Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekul.
Tähistasime oktoobris Halloweeni ja
kooli sünnipäevanädalat ning selle raames korraldasime stiilipäevasid.
Koostöös Väike-Maarja Põllumeeste Seltsiga toimus heategevusliku riidepuude kogumise kampaania taaskasutuskeskusesse ja lisaks kogusime
veel raha õpilasesindusele, et soetada
meie ruumi uus mööbel. Talvekuudesse mahtus osalemine algklasside maja
jõululaadal, kus ühes klassiruumis te-

Kõrge fantaasialend tõi Väike-Maarja õppekeskusele
grillimisvõistlustel edu
Väike-Maarja õppekeskuse meeskond
saavutas teise koha Eesti meistrivõistlustel Grillium. Tegemist oli Eesti
Grilliliidu korraldatud koolidevaheliste meistrivõistlustega grillimises, mis
leidsid aset reedel, 10. juunil Pärnus
Grillfestil.

Meistrivõistlustel osalesid nii kutsekoolid, gümnaasiumid kui ka noorteühendused, üle Eesti 23 võistkonda.
Mõõtu tuli võtta neljal võistlusalal.
Esimeseks alaks oli Rakvere Lihakombinaadi searibi grillimine, teiseks võisteldi Talleggi poolkoibade grillimises.
Kolmandaks alaks oli Rakvere Lihakombinaadi üllatusvoor, milles grillitav
Väike-Maarja gümnaasiumi 6. klassi õpilased laagris. Foto: Kristel Kitsing

Lemmikloomapäev pakkus rõõmsaid
tegevusi
Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside maja hoovi vallutasid 1. juuni õhtul
traditsiooniliselt õpilased ja lapsevanemad koos oma vahvate lemmikloomadega. Rõõmsat õhtut sisustasid
meisterdamine, hobusõit ja pannkoogid, kassidest, koertest, kitsedest,
küülikutest, tuhkrutest, papagoidest ja
teistest kodulindudest rääkimata. Oli
tore näha nii algklasside õpilaste kui
ka gümnaasiumimajja edasi liikunute
peresid, aga ka päris uusi tulijaid, kes
koos oma lemmikutega lemmikloomapäevaga liitusid. Häid loomi-linde mahub koolihoovi palju.
Aitäh kõigile abilistele, eriline
tänu kuulub perekond Vinkile hobusõitude eest!

Foto: 2 x Ele-Riin Vend

ning oskaksin midagi muuta meie töös.
gime näomaalinguid, toimus õnneloos
29. mail külastasime ühiselt Lontova
ja nautisime koos head muusikat. Meie
Seikluspargi meeskonnaala ja sellega
traditsiooniks on jõuludel korraldada
panime punkti tehtud tööle õppeaastal
heategevuslik kampaania ja sel aastal
2015/2016.
toetasime üle Eesti mitmeid loomade
Õppeaastaga jäid õpilasesinduse
varjupaiku. Veebruarikuus pidasime
liikmed väga rahule, sest korraldasime
meeles üheskoos sõpru ja tähistasime
sõbrapäeva
nii
gümnaasiumis
kui ka algklasside majas. Vabariigi sünnipäeva
paiku
toimus
selleteemaline
stiilipäev
ning
“Me armastame
Väike-Maarjat”,
kus mõõtu võtsid nii õpetajad
kui gümnasistid.
Õpilasesinduse asepresident Õpilasesindusse kuuluvad inimesed, kes peavad oluliseks
koostööd ja tahavad ühiselt kooliellu panustada.
Hannamari SoidFoto: Helina Lükk
la viis läbi koomitmeid üritusi ning toimusid huvitalituse teemal “Julge välja öelda”, mille
vad koolitused. Lubame jätkata traditeesmärgiks oli ÕE liikmeid muuta julsiooniliste ürituste korraldamisega,
gemaks ning lisaks soetasime endale
kuid järgmisel õppeaastal proovime
nimelised õpilasesinduse särgid, mida
rohkemgi mõelda raamist välja ning
saame üritustel kanda. Kevadel toimus
teostada uusi ideid.
vähem üritusi, sest keskendusime eelSoovime kõigile sooja ja meeldejääkõige Lääne-Virumaa Playbackile, kuid
vat suve!
lisaks sellele toimus naistepäeva teemaline stiilipäev, kahepäevane koolitus
Keneli Pohlak
Tartus teemal “Hoolivus”, osalemine
Gümnaasiumi õpilasesinduse pretalgutel ja üritusel Sallivuspäev. Aassident
ta lõpus koostasin põhjaliku küsitluse
õpilasesinduse liikmetele, et kuulda
nende arvamust, kuidas aasta õnnestus

selgus alles
võistluspaigas, tänavu tuli grillida
seapõske. Neljas võistlusala oli fantaasiavoor, kus võis grillida seda, mida
iganes fantaasia lubas. Väikemaarjalaste fantaasia viis grillkivisupini ja see tõi
neile parima fantaasiatoidu tiitli, esikoha fantaasiavoorus grillitud toidu esitluse eest, aga ka parima ja stiilseima
kujundusega boksi auhinna.
Väike-Maarja õppekeskuse meeskonda kuulusid kokanduse esimese
kursuse õpilased Angelyka Ilus, PeepSass Vaher ja Egle Treffner ning õpetajad Aili Vaarik, Airi Püss, Helina Lükk ja
Anneli Kütt.
Kooli õppejuhi Anneli Küti sõnul
tõid edu stabiilne kõrge tase grillimises
kõigil võistlusaladel ning fantaasia, mis
tõi 3 alavõitu. Ta rääkis, et nende puupakkude, väikse lõkke, roigaste, paja, ja
karikakra ämbritega boksi kirjeldasid
külastajad kui muinasjutulist Nukitsamehe onni. Parima fantaasiatoidu tiitli
toonud grillkivisupiks oli seente ja grillpeekoniga hapukapsa-püreesupp, mis
kees samas pajas ehtsa kuuma maaki-

Foto: 2 x Helina Lükk
viga ja serveeriti seda grillitud sepikukausikestest. Heakskiidu pälvisid nii
idee kui ka hõrk supp, milles võis tunda
kerget samblast maitset.
Üldarvestuses saavutas Väike-Maarja õppekeskuse meeskond Grilliumil
teise koha 523 punktiga. Esimese koha
sai Tallinna 21. Keskkool (529 punkti) ja
III koha saavutas Tallinna Teeninduskool (521 punkti).
Heili Nõgene
Gümnaasiumi ja õppekeskuse avalike suhete spetsialist

Väike-Maarja õppekeskuses on tublid sõiduautotehnikud
Kevad on möödunud transporditehnika
õppekavarühmas kutsevõistluste tähe
all.
12.–13. mail toimusid II kursuse
sõiduautotehnikutele
kutsevõistlused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Väike-Maarja õppekeskuse võistkond,
koosseisus Indrek Basmanov ja Jan Forostovets, võitis võistluste kokkuvõttes
5. koha. Meie kooli võistkond saavutas
elektriskeemi koostamise ja mõõtmise
ülesandes alavõidu, nimelt õnnestus
poistel saada tulemuseks 100-st võimalikust punktist 100 punkti. Suurepärase
elektriskeemi koostamise eest saadi
alavõit ja eriauhind. Õpilasi juhendas
sõiduautotehniku eriala kutseõpetaja
Janar Lükk.
2.–3. juunil asusid võistlustulle I
kursuse sõiduautotehnikud. Kutsevõistlused toimusid Vana-Vigala Teh-

nika- ja Teeninduskoolis. Meie kooli
võistkond, koosseisus Silver Vainsalu,
Geijo Savolainen ja Mardo Kanna, jäi
jagama 4. ja 5. kohta Pärnumaa Kutsehariduskeskusega. Alavõidud saavutati
loomingulises tegevuses ja elektrooni-

kas. Elektroonikas sai meeskond maksimaalsed 300 punkti.
Õpilasi juhendasid sõiduautotehniku eriala kutseõpetajad Ain Kõiv ja Leo
Nirgi.
Mõlemast võistlusest võttis osa kokku 12 võistkonda järgmistest kutseõppeasutustest: Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Kuressaare Ametikool, Narva
Kutseõppekeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tartu
Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, Viljandi Kutseõppekeskus ja Väike-Maarja Õppekeskus.
Anneli Kütt
Väike-Maarja õppekeskuse õppejuht

Foto: Ain Kõiv
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Viieteistkümnes aasta riigikaitseõpinguid

Õppeaasta lõpp avardas koostöö mõistet

sistid tõotavad seejuures kanda kindlaid väärtuseid
Väike-Maarja gümnaasium on üks esimesi riigikaitja olla ustavad Eesti riigile, koduvallale ja koolile.
set õpetavaid koole maakonnas ja see õpe on heal
Samuti on just 10. klass kaitseliidu vormides vatasemel ning õpilaste seas armastatud tänini. Ka
bariigi aastapäeva aktusel Vabadussõja ausamba
lõppeval õppeaastal läbisid 10. klassi õpilased 35
juures auvalves.
tundi riigikaitse teooriaõpet (ehk igal õppenädalal
Üheks väljundiks riigikaitseõppele on ka riigitoimus üks tund) ja kinnistasid omandatud teadkaitset õpetavate koolide vaheline laskevõistlus
misi kooliaasta lõpul 35tunnises praktilise õppe
Gustav Lokotari rändauhinnale, mis leidis tänavu
laagris.
aset Kadrinas aprilli1.–3. juuni veetsid
kuus ning mille võitis
kümnendikud
traditseekord
Väike-Maarja
sioonilises riigikaitsevõistkond.
laagris, kus viidi aasta
Individuaalarvestujooksul õpitud teooria
ses võtsid tütarlaste
praktikasse.
seas õhupüssiharjutuOsa laagrist möödus
ses Väike-Maarja gümRutjal, kus harjutati taknaasiumi õpilased Gerttikat, kaitseliidu lasketu Kuntro esimese ja
tiirus laskmist lahingrelCristijanne Mannineni teise koha. Ka spordipüssivadest, käsikuulipildujast ja sõjaväepüstolist ning
harjutuses tulid Väike-Maarjasse esimene koht, Tiiu
õpiti läbi öise häire telklaagrist evakueerumist. VikLaidsalu, ja teine koht, Cristijanne Manninen. Poistoriinis pandi proovile riigikaitsealased teadmised,
te õhupüssiharjutuses said Väike-Maarjast Steven
lisaks õpiti maskeerimist ja suurepärased suveilRandma teise ja Sten Saaremäel kolmanda koha.
mad andsid võimaluse ujumistreeningutekski.
Spordipüssiharjutuse võitja oli Kristjan Baiduža
Teine osa laagrist möödus kodule lähemal, PorVäike-Maarja gümnaasiumist.
kunis. Toimus sportlik matk ümber Porkuni järve,
Õpilaste laskmise juhendajaks oli Jaanus Raidlo,
mille käigus sai samuti talvel õpitut rakendada, et
teooriaõpe ja võistluste korraldus oli Ants Rikberkontrollpunktides erinevaid ülesandeid lahendada.
gilt.
Meie tuntud kodu-uurija ja ajaloohuviline Hanno
Riigikaitseõpe tähendab tihedat omavahelist
Tamm rääkis õpilastele sõjatemaatikast ning Porkukoostööd erinevate asutuste vahel. Heaks partneni lahingust.
riks on õppe korraldamisel kaitseliidu Viru malev
Õpilasi toitlustas kaitseliidu Viru maleva naiskoja Kirde kaitseringkondukaitse, kuid viimasel
na Tapa väljaõppekespäeval tehti süüa ise
kus. Nii teooriat kui ka
kaitseväe
toidupakkipraktilist õpet korraldab
dest, mis eeldas siiski
koolis kaitseliitlane ja
juhendamist ja uute osriigikaitseõpetaja Ants
kuste omandamist.
Rikberg. Meditsiiniõppe
Et elamus veelgi eheläbiviimiseks kasutati
dam oleks, oli kaitseliit
selleks sobivat Väikeorganiseerinud laagrisMaarja päästekolledži
se sõiduks sõjaväemaklassi. Samuti kaasataksinad ja Kirde KRK Tapa
se abilisi laagri korralväljaõppekeskuselt said
damisse. Ants Rikberg
õpilased selga digivorja 10. klass tänavad tämid.
navust laagrimeeskonda
Riigikaitselaager oli
Foto: 2 x Ants Rikberg
– aitäh, Lea Matusorg,
sedakorda omakoolipõJaanus Raidlo, Andres Tomingas, Gert Raidla, Mark
hine, kuid võimalik, et tulevikus korraldatakse riigiLiivalaid.
kaitselaagrit teiste maakonnas riigikaitset õpetavaRiigikaitseõppeks taotleb kool toetust läbi Kaitte koolidega samaaegselt ja samas kohas.
seministeeriumi Kaitseressursside Ametilt. KaitRiigikaitseõpe on kujundanud Väike-Maarja
seministeerium toetab riigikaitse õppevahendite
gümnaasiumi nägu juba viimased 15 aastat.
ostu, laagri korraldamist ning õppekäike, näiteks
Riigikaitselaagri läbimise tunnistused antakse
külastati sel õppeaastal Okupatsioonide muuseuõpilastele traditsiooniliselt üle uue õppeaasta avamit ja Eesti Vabadusvõitluse muuseumit.
aktusel, 1. septembri aktusel.
Meie kooli traditsioon on pidulik matriklite üleHeili Nõgene
andmine 10. klassi õpilastele Vabadussõja ausamba
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist
juures direktori ja kaitseliidu poolt. Värsked gümna-

lupunkti naelapeal.
Lõppevat õppeaastat ilmestasid Väike-Maarja
Luule juhendamisel panime suurtest pusgümnaasiumis veerandi lõppudel juba traditleklotsidest kokku noolekujutisi. Kahes töösiooni staatuse omandanud loovus- ja protoas toetusime üksteise pimesi tunnetamisele.
jektipäevad. Neljanda veerandi lõpp ei olnud
Keneli ja Katarina töötoas loendasime pimesi
erandiks, vaid lastekaitsepäev pani efektse ja
arve – kui mitu inimest samal ajal arvu ütlesid,
energiast kantud punkti kooliaastale.
alustasime algusest.
1. juunil pidasid
Eikki töötoas joonisVäike-Maarja gümnaatasime pimesi kaaslasium ja õppekeskus
se juhendamise abil
koostööpäeva. 5.–8.
pilte.
klass, 11. klass ning
Ja Karin trikitas
õppekeskuse õpilased
meid ennast kaaslaskogunesid õppekeskutele rohkem tutvustase saali, et meenutuma, lastes igaühel tuaseks üle vaadata film
lettpaberi rullist pabeVäike-Maarjas hiljuti
rit võtta, ning seejärel
peetud
suurejooneüllatuslikult end iga
lisest Playbacki maapaberitüki jagu iselookondlikust voorust.
mustada.
Seejärel jagati õpiPärast kosutavat lõunapausi said meeslased ülekoolilistesse segameeskondadesse
konnad taas tahvelarvutid enda kätte, et luua
ja suur koostöö harjutamine võiski alata. Iga
koostööteemalised videod. Valminud filmidega
meeskond sai enda kätte tahvelarvuti, mis suualustame sügisel juba uut, koostööhõngulist
nas paikapandud logistika alusel järgemööda
2016/2017. õppeaastat.
kaheksasse töötuppa ning igas töötoas tuli liTöötubade järgsel kogunemisel tõusid enasaks põhitegevusele lahendada tahvelarvutis
mike õpilaste käed vastuseks küsimusele, kas
lisaülesanne.
koostööpäev meeldis ja võiks tulevikus korÕpilaskodu puhketoas ootas Eeva pallide
dudagi. Lemmiktöötubade nimetamisel aga
ülesandega, kus tuli ämbritäis palle nööridest
üksmeelt ei leitud, läbisegi kõlasid erinevad
tehtud rennide abil õigesse kohta toimetada.
arvamused.
Seega
Natuke katsetamist,
tundub, et igaüks leitunnetus kätte ja igadis endale midagi. Ja
ühe pallid veeresid
küllap sai igaüks pisut
kokku ühte anumasse.
tuttavamaks oma kooÕppekeskuse
saalis
likaaslastega, arendas
ootas Siivi koolitusfiroma
koostööoskumast 360° hiigelsuure
si ning ehk laiendas
pliiatsiga, millega tuli
enda jaoks ka koostöö
ühiselt meeskonnamõistet ja vajalikkust.
na kirjutada paberile
Ja ärgem unustasõna „PÄIKE“.
gem, et kogu sündÜhes töötoas tuli
mus toimus õppekeskõigil taas ühiselt teFoto: 2 x Helina Lükk
kuse hoones, et vaigemist paeltega, teikusega toetada gümnaasiumimajas põhikooli
ses naeltega. Aga võtame ükshaaval. Paelte
eesti keele eksamit sooritavaid kaasõpilasi.
töötoas tehti Virge ja Külli juhendamisel paaSelline koostöine panuski koolipere poolt.
rilisega koostööd, et ühe käega kingapaelu siKoostööpäeva viisid läbi huvijuht Helina
duda – üks parema, kaaslane vasaku käega ja
koos abilistega ja koolitusfirma 360°.
vastupidi. Naelte töötoas andis Marje ülesandeks panna terve peotäis naelu toetuma üheHeili Nõgene
leainsale naelale – natuke ühist katsetamist ja
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist
naeltest ehitatud viilkatus leidis oma tasakaa-

Vaido Rego sai korvpalliliidu eripreemia
Eesti Korvpalliliidu hooaja lõpetamisel Saku
Suurhallis 2. juunil toimunud retromängu „Kalev 25“ vaheajal
kuulutas korvpalliliidu president
Jüri Ratas välja
Eesti korvpallihooaja parimad.
Eripreemia
sai treener Vaido
Rego. Tunnustus tuli poiste

U16 koondise
viimise eest
Euroopa Bdivisjonist
A-divisjoni,
läbides seejuures
EMi
Bulgaarias
kaotuseta.
Palju õnne,
Vaido!

Vaido Rego Jüri Rataselt
tunnustust vastu võtmas.
Foto: www.facebook.com

Esimesed vestlused gümnaasiumiastme õpilaskandidaatidega toimuvad 20. ja 22. juunil kell 10–13.
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Tänavu on Väike-Maarjas kaks suruaiapüha,
nii vanal kui uuel surnuaial
Kevad-suvine aeg on kalmistutel kiire.
Korrastatakse lähedaste haudu ning
surnuaeda tervikuna. Liialdamata võib
tunnistada, et oma lähedaste haudade
korrastamise kulminatsiooniks on surnuaiapüha. Toimub see jumalateenistuse vormis, milles kuulutatakse Jumala Sõna ülestõusnud Kristusest ja igavesest elust ning mälestatakse eespalvega omi surmas uinunuid omakseid.
Surnuaiapüha jumalateenistuse pidamise traditsioon kalmistutel pole
eriti vana. Teoloogiadoktor Toomas
Pauli arvates sai see komme alguse 19.
saj alguses Lõuna-Liivimaa luterlikes
kogudustes, saades seal rahva hulgas
väga populaarseks. Aja jooksul on surnuaiapüha jumalateenistuse pidamine
levinud üle Eestimaa, saades osaks
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku jumalateenistuste praktikas.
Sellise suure populaarsuse pärast
viiekümnendate aastate lõpus leidis
Nõukogude võim, et on aeg ideoloogilistest arusaamadest lähtuvalt initsiatiiv kirikukogudustelt üle võtta ja
ateistliku kasvatustöö nimel ilmalikke
kalmistupäevi pidada. Kihelkondade

kogudused võisid aga surnuaiapüha jumalateenistusi läbi viia rajooni täitevkomitee loaga, sõltumata kihelkonnas
olevate surnuaedade arvust, ühel neist
ja kord aastas. Nii oli see ka EELK Väike-Maarja koguduses. Asula kahel kalmistul oli Nõukogude ajal aastas võimalik osa saada nii ilmalikust kalmistupäevast kui kirikliku surnuaiapüha
jumalateenistusest. Viimast kord vanal
ja uuel kalmistul üle aasta.
Eesti taasiseseisvumisel kadus kogudusel vajadus surnuaiapüha pidamiseks loa taotlemine, aga samuti kadus
ajaloosse ilmalik kalmistupäev. Kuid
peale surutuna on komme Nõukogude
aja jäänukina, pidada kirikliku surnuaiapüha aastas korra ühel kalmistul ja
järgmine aasta teisel, jäänud.
Koguduse vaimuliku pädevuses
leidsin võimaluse rikastada VäikeMaarja koguduse jumalateenistuslikku
osa ühe surnuaiapüha jumalateenistuse võrra aastas, uskudes ja lootes anda
selle kaudu inimestele enam valikuvõimalust, planeerides surnuaiapühal
osalemist. Mälestada saab surnuaia
jumalateenistusel nii sellel surnuaial

maetud kui teisel ning loomulikult ka
neid lahkunuid, kes maetud kaugemale
või kelle haua paika ei teatagi.
Kasutan veel võimalust veidi õgvendada levinud arusaama, nagu
oleks EELK ja tema kogudused ning
vaimulikud riigi ülalpidamisel. EELK
Väike-Maarja kogudus teiste hulgas
on majanduslikult iseseisev mittetulunduslik organisatsioon, kes oma kulude katteks, millest suurem osa läheb
töötasuks vaimulikule ja organistile
ning arvete maksmiseks, saades selleks
vahendeid liikmeannetustest ning kuigivõrd kinnisvara rendist. Riik on toetanud kogudusele kuuluva kirikuhoone
taastamist „Pühakodade programmi“
kaudu ja kogudust möödunud aastal
omavalitsus erakorralise tegevustoetusega. Kogudusena oleme tänulikud iga
annetuse ja toetuse eest, millega saame edasi minna, et pakkuda kihelkonna rahvale pühade jumalateenistusi,
talitusi ja palju muudki.
Enn Salveste
EELK Simuna ja Väike-Maarja koguduste õpetaja

Segakoor Helin käis Indsikurmus Uma pidol
Ku keskkotus kimmäs, sõs ladva
laulva – niisugune pealkiri on 28. mail
Põlvamaal toimunud laulupeolaulikul
„Lauluvihk“.
Segakoor Helin alustas oma uut
hooaega oktoobris 2015 uue koorijuhi
Ahti Bachblumiga. Esimesele proovile
Väike-Maarja seltsimajja tuli päris palju lauljaid – naisi muidugi umbes kolm
korda rohkem kui mehi. Kahjuks kadusid mehed pikkamööda ja laulupeo
Uma pido eelsetes proovides oli mehi
vaid 2-3. Ka naisi jäi lõpuks väheks, 7-8.
Paras ansambel! Ega seda võro keelt
kerge õppida ei olnudki ning mõnedki
ühendkoori laulud said selgemaks alles
Tartu Vanemuise kontserdisaalis, kus
kolm põhidirigenti tegid nii tublit tööd,
et läksime suurele peole üsna lootusrikkalt. Rakverest tuli nii 14. mail toimunud proovile kui ka 28. mail toimunud peole meeskoor. Ka neid juhendab
Ahti Bachblum.
Peo eel jagati kõigile lauljatele kavavihk, kus olid kirjas osavõtvad koorid
ja nende juhid, samuti laulude sõnad
ning lühiülevaade peost: pido kõnõlõs
mõtsast ja väeliidsist puiõst: uma puu
egäle kihelkunnalõ ja sõbrulõ kah!
Jõudsime kohale enne keskpäeva,

kui laste- ja noortekoorid juba harjutasid koos tantsijatega. Lauljaid oli kirjas
kokku 3349 – neist kavalehe järgi: 1378
rõõmsat tütärlast, poiskõist, näiot ja
nuurmiist, 356 ilosat naist, 225 hääd
miist ja segakoorides (52 koori) kokko
1247 ilolist naist ja miist. Peale lauljate
oli tantsijaid ja leelotajaid, kunnakoori ja näide juht – kokko 143 viisipidäjät
inemist sõprus- ja küläkogokundõst.
Laule ja kogu eeskava harjutasime
teistki korda läbi koos kooride sissetulekuga. Kõik koorilauljad marssisid
lavale ja pidu algas tule süütamisega
– eeslauljad (leelotajad) laulsid tulõsõna: pala`pala`tulõkõnõ, pala`pala` – ja
kogu pealtvaatajaskond ning lauljad
kordasid. Aga ilma korralike puuhalgudeta ahju ei küta ja need tõid kohale
lauljad – igast koorist tuli üks esindaja ühe haluga. Tuli saigi päris korralik.
Järgnes Eesti hümni laulmine.
Nüüd algas tõeline pidu, kus koorid
laulsid ühendkoorilaule, kuid iga kooriliik esines ka eraldi kavaga. Lõpuks
lauldi jälle koos – kõik lapsed ja täiskasvanud lauljad. Lauljatele endile ja
arvatavasti ka pealtvaatajatele meeldisid eriti kolm laulu, mis tulid ka kordamisele. Eriti meeldiv, aga ka üksjagu

raskesti õpitav oli „Uma pido popurrii“,
mille kokkuseadmisel osales ka meie
koorijuht Ahti. Kaks teist laulu olid
paljudele tuntud „Kõnõtraat“ ja „Tii“.
Tõepoolest, võro kiilt annab ikka üksjagu väänata! Popurriid juhatas Kalev
Lindal.
Võib-olla on liiga vara välja pakkuda, aga mõne aasta pärast toimuval
suurel üldlaulupeol võiks ikka küll üks
võrokeste laul kõlada – on seegi kant
osa Eestimaast oma imetabase uma
kiilega.
Tänusõnu öeldi paljudele koorijuhtidele ja laulude autoritele. Tuntuim
neist on vast Aapo Ilves, aga ka Jan
Rahman, kindlasti peab nimetama Alo
Ritsingut ja Lauri Breedet.
Lõpuks, pärast umbes kahe ja poole
tunnist eeskava järgnes simman, millest meiegi koos Rakvere meeskoori
rahvaga osa saime. Tagasiteelgi kõlas
laul ning sai mitmeid tuntud viisijuppe
üles võetud.
Tore oli see uma pido! Kahe aasta
pärast pidutsetakse seal jälle.

Koerte MATCH SHOW tõi Liivakülla
rohkesti osalejaid
22. mail korraldas MTÜ Liivaküla Küla
Selts Koerte MATCH SHOW. See on
mitteametlik näitus, kus saavad osaleda nii tõukoerad kui tõuta koerad.
Ilm oli ilus ja Liivakülla tuli kokku
rohkesti osalejaid. Kohale toodi üle
80 koera. Nii suurt osalejate arvu ei
julgenud esimesel korral lootagi, aga
huvilisi jätkus. Valdavalt olid osalemas
tõukoerad, krantse toodi kohale vaid
seitse.
Meie kandist oli osavõtt esimesel
korral tagasihoidlik. Uudistajaid aga oli
ja küllap järgmisel korral ollakse juba
julgemad oma koertega välja tulema.
Et MATCH SHOW võimaldab korraldajatel erinevaid võistluskategooriaid
välja mõelda, selgitasime Liivakülas
näiteks kõige mehisema paari, elegantseima koera, parima võõra koera esitleja jne.
Päev läks kenasti korda. Tuleval aastal proovime kindlasti uuesti.
Tänan kõiki osavõtjaid ja tublisid
abilisi: Sirjet, Helist, Reevat, Õnnelat,
vetarst Piretit jt. Tänu meie väga hästi
sujunud koostööle läks see tore üritus
ladusalt ja ilma suuremate viperusteta
– me olime väga hea tiim! Suur tänu
teile, saime ühe olulise kogemuse võr-

ra rikkamaks!
Osalejad, te olite uskumatult tublid
ja toredad ning väga viisakad! Käisin
pärast ûritust kogu platsi läbi ja ei näinud kusagil ei sodi ega midagi muud
häirivat. Aitäh teile, et olete nii kultuursed!
Vetarst Pireti sõnul olid kôigil ka vetpassid korras, heameel on ka selle üle.
Pildid riputasime Facebooki, kõik
saavad neid seal vaadata.
Ootame nüüd osalejatelt rohket tagasisidet ja soovitusi, mis võiks meie
ürituse järgmisel aastal veelgi paremaks muuta.
Palju tänu kõigile sponsoritele!
Peasponsor oli Josera. Veel panid
meie toredale üritusele õla alla: Väike-Maarja vald, kauplus „Maarjalill”,
Reinpaul OÜ, Pandivere Lihatööstus,
Romet ja Külli. Aitäh!
Rõõmustavalt suur osavõtjate hulk
annab nii mulle kui teistele korraldajatele jõudu, jaksu ja julgust edaspidi
samalaadseid üritusi korraldada.
Päikest kõigile ja kohtumiseni juba
järgmisel kevadel uuesti Liivakülas!
Reelika Möldre
MTÜ Liivaküla Küla Selts

Mach show`l jätkus nii võistlejaid kui pealtvaatajaid.

Jüri Kalvet
Segakoor Helin
Pilk autasustamispoodiumile. Foto: 2 x Erakogu

Teater Kiltsi rahvamajas
20. mai õhtul oli Kiltsi rahvamajas üle
väga pika aja teatrietendus. Külla tuli
Simuna priitahtlike pritsumeeste näitetrupp „Vesi peale.“
Etenduse nimeks oli „Vanaisa sanatooriumis“. Humoorikas komöödia,
vahvad ja naljakad ütlemised, mõnus
vaatamine, väike ajas tagasirändamine
ja nostalgia. Lahedalt ja ennastunustavalt rollidesse sisse elanud näitlejad.
Ka Kiltsi rahvamaja on priitahtlike

pritsumeeste tegevusest alguse saanud. Vana maja tunnetas kindlasti sidet. Ka publikut oli õnneks piisavalt.
Usun, et kõik, kes tol õhtul kodust välja
tulid, said mõnusa positiivse emotsiooni osaliseks.
Tervitused ja tänud Simuna teatritrupile!
Siret Stoltsen
MTÜ Meie Kiltsi

Segakoori Helin esindajad piduliste seas. Foto: Jüri Kalvet

Seltsimaja lastehooaeg sai piduliku punkti
Peredega pusimised ja perepeod lähevad suvepuhkusele. Oli seiklusrohke
hooaeg – osaleti nii jäljeküttimises kui
seenerallil, piiluti moemaailma ja peeti
pannkoogihommikut. Pidulistega käidi nii piraadina merel kui võlumetsas,
tembutati lumekolli ja lumetrolliga,
tutvuti pabermänguasjadega ja nende
joonistamisega arvutis, peeti jutu- ja
volbripäeva. Vahvaks kohtumiseks kujunes külaliste vastuvõtt Kundast, kus,

nagu selgus, on samuti tegusad noored.
Hea meel oli hooaeg lõpetada algklasside majas lastekaitsepäeva sündmusel pusides. Tegemist on ju just
laste pidupäevaga ja siis tunnevad nad
suveootuses end juba veidi vabamalt.
Näitusele kaasavõetud neljajalgsed
sõbrad tundsid end samuti hästi – hääled kostusid tuppa meisterdamisele
taustaks. Mõni loomake jõudis moo-

sisuise omanikuga ka saali ja oli tore
näha, et sõbraga arvestatakse täitsa
igas olukorras.
Suur ja südamlik tänu kõigile pidulistele, abilistele ja partneritele – ilma
teieta oleks palju rõõmu jäänud jagamata! Seiklusi ja muhelebokaid muruuurimisi kõigi suvesse!
Kristel Lehtme-Kits
Simuna teatritrupp Kiltsi rahvamaja laval. Foto: Erakogu
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Väike-Maarja valla jaanituli Ebaveres
23. juunil algusega kell 18.00
Toimub JAANILAAT 18.00-22.00 ja LOTERII
Erinevaid kaupu maitsmiseks kõhtu ja kingituseks kaasa.
Lastele batuudid ja näomaaling. Lõbusad atraktsioonid väikestele ja suurtele.
Võistlused LASTELE kell 19.00 -20.30
Võistlused TÄISKASVANUTELE:
19.30 - sangpommi tõstmine (16 kg).
20.00 - köievedu, 4 võistlejat absoluutarvestuses.
20.30 - raskuse hoidmine naistele ja meestele.
Lastevõistlustele, meeskondlikule köieveole ja individuaalaladele registreerimine kohapeal alates kella 18.30-st või eelnevalt seltsimaja telefonil.
Tuju hoiab üleval noormees Mustamäelt, Endel Kellap (näitleja Ago Anderson). Kes kannab tiitlit Õige eestlane 2016.
Tantsuks ansamblid Double S ja Ska Faktor
Sissepääs on TASUTA.
INFO ja LAADALE registreerimine:
tel 326 1837; 5302 4437;
e-post seltsimaja@v-maarja.ee

AVANDUSE KÜLA VII KOKKUTULEK
toimub laupäeval, 23. juulil 2016. a, algusega kell 14.00 Allika talu lõkkeplatsil
Traditsioonilisele üle kahe aasta toimuvale kokkutulekule on oodatud
praegused ja endised Avanduse küla elanikud, nende järeltulijad ja kõik, kes
end Avandusega seotuna tunnevad.

Kultuuriprogramm, tegevused lastele, Struve kaare teema tutvustus,
töötoad, batuut, jalakeerutuseks ansambel, puhvet,
raamatute müük
Ühine supisöömine ja mõtete vahetamine
Kaasa võta piknikukorv, lahe olemine ja veidi raha.
Lisainfo: Andrus Läll, tel 504 6009, e-post: andrus@laekvere.ee
Kalle Rand, tel 5669 3545, e-post: kallerand@hot.ee

Maakonna esimesi tänavakorvpalli
meistrimedaleid toodi ka Väike-Maarjasse
4. juunil Kadrinas toimunud tänavakorvpalliturniiril jagati Eesti meistrivõistluste punkte ja selgitati ühtlasi
välja esimesed Lääne-Viru maakonna
meistrid tänavakorvpallis. Osales 16
võistkonda.

Esimesed Lääne-Viru meistrimedalid sai meeste arvestuses kaela maakonna edukamana üldjärjestuses seitsmendaks tulnud võistkond Omniva,
koosseisus: Marten Seepter, Olev Soolep, Rivo Täheste, Rainer Teidla.

Sündmuste kalender
18. juunil kell 14.00 Triigi külapäev. Oodatud
on kõik endised ja praegused Triigi küla elanikud ning
teised huvilised! Üritus on kõigile tasuta. Info: Tarmo
Rebane, tel 506 2039
21. juunil Väike-Maarja koolide lõpuaktused
seltsimajas: kell 11.00 Väike-Maarja õppekeskus,
kell 14.00 Väike-Maarja gümnaasiumi põhikool, kell
18.00 Väike-Maarja gümnaasium
22. juunil Simuna jaaniõhtu, kell 18.00 mängud
ja võistlused lastele; kell 19.00 rahvamajas Roela näiteringi Kartoffel etendus E. Vilde/ E. Pihelgas „Kosilane“
(lavastaja Urmas Lindlo); kell 21.00 isetegevuslaste
suvesimman. Tantsuks mängib ansambel Expert. Info:
Auli Kadastik, tel 323 7217
22. juunil Eipri küla jaanituli Eipri külamaja juures. Info Heili Nõgene, tel 5340 5718
22. juunil kell 20.00 Liivaküla külaseltsi jaanituleplatsil Vao, Kiltsi ja Liivaküla ühine jaanituli. Lõke
süüdatakse kell 23.00. Kavas rahvalikud võistlusedmängud. Info: Andero Põllu, tel 5340 0697
23. juunil kell 11.00 Võidupüha tähistamine
Väike-Maarja Vabadussamba juures. Info: Aare Treial,
tel 506 5421
23. juunil kell 11.00 Simuna kalmistupüha. Info:
Ainar Ojasaar, tel 529 0647
23. juunil kell 13.00 Simuna ausamba juures Vabadussõjas langenute mälestamine. Pärast mälestushetki kirikukontsert. Info: Auli Kadastik, tel 323 7217
23. juunil kell 18.00 Väike-Maarja jaaniõhtu Ebaveres. Jaanilaat, jõukatsumised-võistlused-mängud
suurtele ja väikestele, jaaniloterii, tantsuks ansambel.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
25. juunil kell 11.00-12.00 Kiltsi rahvamajas
avatud kasutatud riiete tuba. Kaup Norrast ja Saaremaalt. Hinnad 1-2 eurot. Külastada võib ka mõnel
teisel kokkulepitud ajal, helista 5666 1951, Siret. MTÜ
Meie Kiltsi tänab teid.
26. juunil kell 13.00 surnuaiapüha Väike-Maarja
vanal kalmistul (Tamsalu mnt). Info: Heli-Liivia Komp,
tel 517 6965
27. juunist kuni 2. juulini XXXIX Kiltsi loomelaager Kiltsi mõisas. Teemadeks on kõikvõimalikud
pärlitööd ja maalimine. Info: tel 325 3411; 520 2921;
e-post: kiltsipk@v-maarja.ee
5. juulil kell 20.00 Väike-Maarja kirikus kontsert
“Küll sinust meri mehe teeb”. Esinevad Jassi Zahharov
ja Oliver Kuusik, klaveril Margus Kappel. Piletid müügil
Piletilevis, Piletimaailmas, www.kontsert.ee ja www.
onlinepilet.ee Info: www.kontsert.ee ja www.onlinepilet.ee

Kuue naaberküla ühine

KÜLADE PÄEV EIPRIS
Eipri, Pandivere, Raeküla,
Triigi, Avispea, Rastla
13. augustil 2016 kell 14-22
Eipri külamaja juures
Kell 14 külade päeva avamine
Külade tutvustused
Mängud ja võistlused
Karikavõistlus „Kuue küla kangeim“:
• lauamänguvõistlus
• külade mälumäng
• sportlikud võistlused
Kohvik ja laat küpsetiste,
aiasaaduste ja käsitööga
Kell 19 simman tantsubändiga
Üritus on TASUTA.

Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.
Toetab Väike-Maarja vallavalitsus.
Korraldaja: Eipri Külaselts
Info Eipri küla Facebooki kontol ja
telefonil 5340 5718.

7. juulil kell 7.00 Väike-Maarja pensionäride
suvesõit: Siimusti-Otepää-Munamägi-Sangaste lossTehvandi jm. Reisi maksumus on 14 eurot: Info ja registreerimine: 5190 1043 (Anne)
17. juulil kell 12.00 Väike-Maarja surnuaiapüha
uuel kalmistul (kiriku juures). Info: Heli-Liivia Komp, tel
517 6965
17. juulil kell 14.00 surnuaiapüha Võnnusvere
kalmistul. Info: Eerek Preisfreund, tel 524 1982
23. juulil kell 11.00 omapärane loodusmatk
valla 25. aastapäeva tähistamiseks. Start antakse Kiltsi
rahvamaja juurest. Matk jalgratastel marsruudil Kiltsi
– Liivaküla (mõisa juures legendid) – Äntu Sinijärv.
Äntu loodusrada jalgsi, giidiga. Lõunasöögiks (1 euro)
vajalik eelregistreerimine 20. juuliks. Meelelahutusmälumäng, auhinnad, ujumine, snorgeldamine. Info:
Siret Stoltsen, tel 5666 1951
23. juulil kell 14.00 Avanduse küla VII kokkutulek
Allika talu lõkkeplatsil. Traditsioonilisele üle kahe aasta toimuvale kokkutulekule on oodatud praegused ja
endised Avanduse küla elanikud, nende järeltulijad ja
kõik, kes end Avandusega seotuna tunnevad. Lisainfo:
Andrus Läll, tel 504 6009, e-post: andrus@laekvere.ee;
Kalle Rand tel 5669 3545, e-post: kallerand@hot.ee
29. juulil kell 20.00 Väike-Maarja kirikus kontsert “Saare naine”. Esinevad Anett Kulbin ja Dave Benton, klaveril Margus Kappel. Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas, www.kontsert.ee ja www.onlinepilet.
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ee Info: www.kontsert.ee ja www.onlinepilet.ee
30. ja 31. juulil Pandivere piirkonna peretalude
päev. Info: Ene Preem, tel 523 9550
30. juulil kell 13.00 endise Männisalu (Naraka)
küla kokkutulek küla mälestuskivi juures. Oodatud on
endise Männisalu küla elanikud, nende järeltulijad ja
kõik, kes end Männisaluga seotuna tunnevad. Kaasa
võtta piknikukorv. Info: tel l 5340 5718.
30. juulil kell 16.00 XV Ebavere Kange triatloni
start Äntu tehisjärve ääres. Info: Andri Part, tel 526 3010
31. juulil kell 12.00 26. Filter Pandivere rattaralli
Väike-Maarjas. Info: Jane Kool, tel 518 4071
1. augustist kuni 6. augustini XXXX Kiltsi loomelaager Kiltsi mõisas. Teemadeks on veneetsia mask,
köitmine ja siidimaal. Info: tel 325 3411; 520 2921; epost: kiltsipk@v-maarja.ee
13. augustil kell 14–22 Eipri külamaja juures
kuue naaberküla – Eipri, Pandivere, Raeküla, Triigi,
Avispea, Rastla – ühine külade päev. Külade tutvustused, mängud ja võistlused, kohvik ja laat, simman
tantsubändiga. Info telefonil 5340 5718
20. augustil kell 12.00 Väike-Maarja seltsimajas
rõõmus kokkusaamine „Taasiseseisvumispäev ja VäikeMaarja rahvatantsu lugu“. Oodatud on praegused ja
endised rahvatantsijad ning kõik, kes tantsust ja tantsijatest rõõmu tunnevad. Info: Aare Treial, tel 506 5421
21. augustil kell 11.00 Simuna perepäev ja laat
Simuna allikal. Info: Liivika Harjo, tel 5668 8178
27. augustil kell 11.00 VI matk Struve kaarel.
Info: Liivika Harjo, tel 5668 8178

Taasiseseisvumispäev ja Väike-Maarja
rahvatantsu lugu
Tantsurühm Kuremarjad, Väike-Maarja seltsimaja ja
vallavalitsus kutsuvad 20. augustil kell 12 seltsimajja rõõmsale kokkusaamisele „Taasiseseisvumispäev ja Väike-Maarja rahvatantsu lugu“.
Kavas on ülevaade taasiseseisvumispäeva tähistamisest ja rahvatantsijate tegemistest Väike-Maarjas

sõnas ja pildis. Esinevad algajad ja kogenud tantsijad.
Oodatud on praegused ja endised rahvatantsijad
ning kõik, kes tantsust ja tantsijatest rõõmu tunnevad.
Korraldajate nimel
Aare Treial

Valdade koostöö mälumängijate moodi
12. mail lõppesid Lääne-Virumaa mälumängu meistrivõistlused. Seitse ja pool kuud kestnud 16-voorulises
võistluses saavutasid esikoha ühiselt võistelnud Tamsalu ja Väike-Maarja kilvarid.
16-st voorust saavutati viis võitu ja neli teist kohta.
Kokkuvõttes edestati tuntud mälumänguri ja ajakirjaniku Andres Pulveri veetud võistkonda Arkaadi 3 kohapunktiga.
Tublid mälumängurid olid Tamsalu mehed Alar
Tiidt ja Raivo Raigna, Väike-Maarjast Romet Sepping,

Endise Männisalu küla

ko k ku tu lek

Endise Männisalu (Naraka) küla kokkutulek
toimub laupäeval, 30. juulil 2016. a kell 13 küla
mälestuskivi juures.
Oodatud on endise Männisalu küla elanikud, nende järeltulijad ja kõik, kes end Männisaluga seotuna tunnevad.
Kaasa võtta piknikukorv.
Info telefonil 5340 5718

Kutse loodusmatkale
Hea Väike-Maarja valla elanik!
Tule tähistama valla 25. aastapäeva põneva loodusmatkaga
23. juulil 2016.
Start jalgratturitele kell 11.00 Kiltsi rahvamaja juurest.
Kava:
1. Matk marsruudil Kiltsi – Liivaküla (legendid) – Äntu Sinijärv
ja jalgsi Äntu loodusrajad koos
giidiga.
2. Mälumäng ja auhinnad.
3. Kehakinnitus supiga. Supi
tellimiseks vajalik eelregistreerimine osalustasuga 1 euro MTÜ
Meie Kiltsi arvelduskontole nr
EE832200221047390235 20. juuliks.
4. Mitut sorti meelelahutust.
Info: Siret Stoltsen, tel 5666 1951
Tule kindlasti!
Võta sõbrad ka kaasa!
Kohtumiseni!
MTÜ Meie Kiltsi

Jüri Vilimaa ja Ivar Lass. Varumängijaks oli vajadusel
Olev Liblikmann Väike-Maarjast.
Võistkonna nimeks on Projekt. Võistkond on vahelduva eduga esinenud ka Maakilvas, jõudes mõnel
korral ka superfinaali.
Vähendatud koosseisuga (Raigna, Sepping, Lass)
võideti Venevere mälumängusari. Sepping, Vilimaa ja
Lass on ka Väike-Maarja valla meistrid.
Ivar Lass

Vao, Kiltsi ja
Liivaküla peavad
ühist jaaniõhtut
22. juunil toimub Liivaküla külaseltsi jaanituleplatsil Vao, Kiltsi ja
Liivaküla ühine jaaniõhtu. Algus
kell 20.00. Lõke süüdatakse kell
23.00.
Kavas traditsioonilised rahvalikud jaaniõhtu võistlused-mängud.
Teretulnud on kõik Vao, Kiltsi ja
Liivaküla elanikud ning huvilised
kaugemaltki.

22. juunil
Simuna jaaniõhtu
Kell 18.00 – rahvamaja taga
Mängud ja võistlused lastele
Vilet laseb MTÜ Toredad Teod
Kell 19.00 – rahvamajas
Roela näiteringi Kartoffel
etendus KOSILANE,
E. Vilde/ E. Pihelgas,
lavastaja Urmas Lindlo
Kell 21.00 – rahvamaja taga
Isetegevuslaste suvesimman
- Pärast simmanit süütame jaanilõkke
- Tantsuks mängib ansambel Expert
- Toitlustab Nurme Talu Köök
23. juunil kell 13.00 – ausamba juures
Vabadussõjas langenute mälestamine
Pärast mälestushetki kirikukontsert
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Maadlustulemusi
12. märtsil osalesime Luunjas toimunud rahvusvahelisel Jaan Jaago mälestusvõistlusel klassikalises maadluses.
Oleme aastaid osalenud sellel võistlusel, kus on ladus korraldus, toredad
auhinnad ja pealtvaatajate hulgas rohkelt meie maadlusveterane. Seekordsel
võistlusel olid meie maadlusparemikule konkurentsi pakkumas Leedu, Läti ja
Soome klubide koondised.

2. koht – Romel Seemann
3. koht – Albara Chopolajev
4. koht – Kristjan Jaago
5. koht – Kaarel Moorits
5. koht – Joel Visnapuu
2. aprillil Tallinnas toimunud Eesti meistrivõistlustel sumos saavutasid
Väike-Maarja rahvaspordiklubi sumotajad järgmised tulemused:
1. koht juunioride vanuserühmas –
Käroly Seemann
2. koht täiskasvanute absoluutkategoorias – Käroly
Seemann
2. koht – Liis Järvamägi
3. koht juunioride
absoluutkategoorias
– Käroly Seemann
2.-3. aprillil osalesime Tallinnas toimunud Tallinn Open
maadlusvõistlusel.
Euroopa ühel suuremal noortevõistlusel
osales sel aastal üle
1800 noormaadleja
Tartus toimunud Georg Hackenschmidti
21 maalt. Kuna osamälestusvõistlustel.
võtjaid oli nii palju,
siis autasustati iga kehakaalu 6 parimat
Saavutasime maakondade arvesmaadlejat.
tuses 1. koha. Võitu aitasid sepistada
Meie maadlejatest oli põhjust pjeTapa, Kadrina ja Väike-Maarja maaddestaalile minekuks järgmistel sportlejad. Väike-Maarja noormaadlejatel
lastel:
läks hästi, saavutasime meeskondade
2. koht kreeka-rooma maadluses –
arvestuses 1. koha. Poisid olid tublid.
Virgo Raja
Tulemused:
4. koht kreeka-rooma maadluses –
1. koht - Virgo Raja
Sander Kriel
1. koht - Albara Chopolajev
4. koht vabamaadluses – Sander
2. koht - Joel Visnapuu
Kriel
5. koht kreeka-rooma maadluses –
Remo Ojaste
5. koht kreeka-rooma maadluses –
Holger Toots
5. koht vabamaadluses – Albara
Chopolajev
5. koht naistemaadluses – Rapiiat
Chopolajev
5. koht naistemaadluses – Jonete
Visnapuu
5. koht vabamaadluses – Virgo Raja
Veel märgiks ära:
7. koht vabamaadluses – Kristjan
Jaago
13. koht klassikalises maadluses ja
vabamaadluses – Andris Pent
10. aprillil osalesime Paides toimunud EMSL Jõud meistrivõistlustel kreeAndris Pent Eesti meistrivõistlustel
ka-rooma ja naistemaadluses.
vabamaadluses kadettidele
Tulemused:
võidetud pronksmedaliga.
1. koht – Jonete Visnapuu
2. koht – Emzar Tkeshelashvili
2. koht - Andris Pent
4. koht – Maarja Liis Nirgi
3. koht - Remo Ojaste
5. koht – Andris Pent
3. koht - Holger Toots
Lääne-Virumaa kreeka-rooma maad4. koht - Kristjan Jaago
lejad saavutasid meeskondade arvestu5. koht - Mikk Sikkar
ses 1. koha.
19. märtsil toimusid Viljandis Eesti
Sama tulemust kordas ka naiskond.
meistrivõistlused vabamaadluses kaTublid.
dettidele.
16. aprillil toimus Lääne-Viru
Andris Pent saavutas 3. koha.
meistrivõistlused ja Maiasmoka turniir
26. märtsil osalesime järjekordsel
sumos. Tulemused:
Nublust Nabiks vabamaadluse etapil
Vanuserühm kuni 12 a:
Põlvas. Tulemused:
1. koht – Joel Visnapuu
1. koht – Rapiiat Chopolajev
2. koht – Henri Eenpuu
1. koht – Sander Kriel
2. Koht – Rapiiat Chopalaeva
1. koht – Virgo Raja
Vanuserühm
kuni 14 aastased:
1. koht – Joel Visnapuu
1. koht ja absoluutkaalus 3. koht –
Jonete Visnapuu
1. koht ja U18 absoluutkaalus 5. koht
– Romel Seeman
3. koht – Henri
Eenpuu
3. koht – Rapiiat
Chopalaeva
Klubide arvestuJonete Visnapuu ja Rapiiat Chopalaeva EMÜ spordiklu- ses saavutasime 3.
koha
bi lahtistel meistrivõistlustel naistemaadluses.
16. aprillil toiFoto: 3 x Erakogu

„Seriaalivaba õhtu“ lõpetas hooaja
mus traditsioonilne 50.Vändra Lahtine Matt klassikalises maadluses. Oli
rohkelt osavõtjaid ja häid matše. Meie
noormaadlejad saavutasid järgmised
kohad:
1. koht – Holger Toots
1. koht – Andris Pent
2. koht – Virgo Raja
2. koht meeste vanuserühmas –
Andris Pent
3. koht – Remo Ojaste
3. koht – Mikk Sikkar
6. koht – Kristjan Jaago
7. koht – Al-Bara Chopolajev
17. aprillil toimusid Türil laste karikavõistlused vabamaadluses. Võistlustules olid meie klubi noorimad maadlejad. Poisid olid tublid ja saavutasid
järgmised kohad:
1. koht – Sander Kriel
1. koht – Virgo Raja
2. koht – Kaarel Moorits
2. koht – Al-Bara Chopolajev
5. koht – Henri Eenpuu
30. aprillil toimusid EMÜ SK lahtised meistrivõistlused naistemaadluses. Tulemused:
2. koht – Jonete Visnapuu
4. koht – Rapiiat Chopalaeva
30. aprillil toimus Ahtmes noorte
rahvusvaheline vabamaadlusvõistlus
Alutaguse Mõmmi. Eesti ühel paremini
korraldatud võistlusel osalesid sel aastal Venemaa, Valgevene, Läti, Leedu ja
Eesti tugevad klubid. Tulemused:
2. koht – Sander Kriel
3. koht – Virgo Raja
3. koht – Al-Bara Chopolajev
9. koht – Kaarel Moorits
12. koht – Kristjan Jaago
7. mail osalesime Valtus toimunud
Kehtna Liud võistlustel kreeka-rooma
maadluses.
Saavutasime järgmised kohad:
1. koht – Sander Kriel
2. koht – Kaarel Moorits
2. koht – Mikk Sikkar
3. koht – Remo Ojaste
3. koht – Emzar Tkeshelashvili
8. koht – Andris Ellam
9. koht – Enri Eenpuu
21. mail võistlesime Varal toimunud
Eldur Edela mälestusvõistlustel klassikalises maadluses. Saavutasime järgmised kohad:
1. koht – Sander Kriel
1. koht – Kristjan Jaago
1. koht – Albara Chopolajev
1. koht – Holger Toots
2. koht – Kaarel Moorits
2. koht – Virgo Raja
2. koht – Mikk Sikkar
3. koht – Remo Ojaste
5. koht – Henri Eenpuu
4. juunil osalesime Tartus toimunud
Georg Hackenschmidti mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses. Saavutasime järgmised kohad:
1. koht – Emzar Tkeshelashvili
2. koht – Andris Pent
2. koht – Kristjan Jaago
2. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Albara Chopalajev
3. koht – Maarja Liis Nirgi
4. koht – Virgo Raja
4. koht – Joel Visnapuu
4. koht – Remo Ojaste
4. koht – Holger Toots
6. koht – Virmo Tammemägi
7. koht – Saander Kriel
7. koht – Mikk Sikkar
2015.-2016. maadlushooaja kokkuvõte
Võisteldud 47 võistlusel, medaleid
võidetud 188
Eesti meistrivõistlustelt:
- 5 medalit klassikalises maadluses
- 3 medalit vabamaadluses
- 2 medalit naistemaadluses
- 26 medalit sumos
Euroopa meistrivõistlustelt:
- 7 medalit sumos
Lembit Kalter
maadlustreener

nistatud.
Koos telekasarjade lõppemisega lõVanuseklasside kolme esimest autapetas ka kaheksast etapist koosnenud
sustati karikatega ning kõikide osalejaliikumissari 19. mail oma hooaja. Visa
te vahel, kes olid suutnud teleka vaataja sihikindla metsaradade ja jooksumisest loobuda vähemalt kuuel korral,
susside kulutamisega olime lõpuks
loositi välja mitmeid auhindu. Auhinvälja teeninud ka ilmataadi heakskiidu.
dadega toetasid meie liikumissarja
Viimasel etapil osales 70 harrastajat,
Puhastusexpert OÜ ja Rattabaas. Sarja
neist 28 kuni 18-aastast jooksusõpra.
Kõige noorem osaleja on sündinud aastal 2013.
8 etapist koosnenud sarjas
osales kokku 140 liikujat (neist
50 noort). Arvestust peeti vastavalt vanusele – koolieelikud
(2009 jn), TP-10 (2006-2008),
TP-12 (2004-2005), TP-14 (20022003), TP16 (2000-2001), TP 18
(1998-1999), NM (1982-1997),
NM 35(1981-1967) NM50+ (1966
ja varem sündinud), eraldi ar- Sarja lõpetamisel söödi ühiselt isuäratavat
vestusrühma moodustasid har- Ebavere rajaskeemiga torti. Foto: Ilve Tobreluts
rastajad. Harrastajad said valida
peaauhindadeks olid Polarise GPS-ga
kõigi pakutavate radade vahel omale
pulsikellad M400, mis juba ka tõsisekõige meelepärasema ja seda siis just
ma tegija silma ja südant rõõmustaoma sobilikus tempos läbida.
vad. Fortuuna tahtel kaunistavad kellad
Viimaseks etapiks, nagu finaalile konüüd Kaspar Borki ja Geidi Kruusmanni
hane, sai jooksjatele pakutud ka pisut
randmeid.
keerulisema maastikuga jooksurada.
Palju õnne kõigile, sest selles sarjas
Kui nii ilus maastik käes, ei saa seda ju
võidavad kõik – enesele ära tegemine
kasutamata jätta. Usun, et nii mõnigi
on vahel ikka väga mõnus!
jooksja pidas raja kõrgeimas punktis
kahekõnet oma sisemise minaga. JookJane Kool
suõhtu lõpetas parimate autasustamispordikeskuse juhataja
ne, auhindade loosimine ja suur tort,
millel Ebavere rajad kenasti peale joo-

Korvpallihooaeg päädis U18
vanuseklassi pronksivõiduga
Eesti noorte korvpallimeistrivõistluste U18 vanuseklassi
medalimängudelt toodi VäikeMaarjasse pronksmedalid.
Treener Vaido Rego juhendatud Virumaa Pallimängude Kooli
võistkond alistas noormeeste
kolmanda-neljanda koha matšis
kindlalt KK Viimsi/Kesklinna KK
71:51 ja tuli pronksmedalile.
Väike-Maarja noormeestest
mängisid pronksises võistkonPronksine Virumaa PK võistkond koos
nas Ander Talu, Kerdo Kivivare,
treener Vaido Regoga. Foto: basket.ee
Henri Matikainen ja Remo Murumaa. Virumaa PK võistkonna üks põpäev varem saadud jalavigastuse tõttu
himängijaid Sten Saaremäel pidi mõni
medalimängudest kõrvale jääma.

Korvpallipoisid osalesid
Salva Cup 2016 turniiril
ajal, aga kogemusi ja enesekindlust
Meie kõige nooremad korvpallipoijärgmisteks kordadeks koguti kuhjaga.
sid osalesid hooaja lõpetuseks Tartus
Tulemused:
turniiril Salva Cup 2016. Külastasime
vs Räpina Kotkad, 24:38
lisaks ka teaduskeskust AHHAA ja jaluvs Salva Rock 07, 6:54
tasime Toomemäel.
vs Kuldre Kool, 10:37
Poiste jaoks ei olnud see lihtsalt
vs Salva Rock 08, 26:28
esimene turniir, vaid ka esimene kord
vs Räpina Kotkad, 14:22
mängida korvpalli viis viie vastu. Selles
Võistkond mängis koosseisus: Henvanuses nõuavad reeglid, et ükski mänri Eenpuu, Mihkel Ilves, Pärt Pärtel
gija ei mängiks rohkem kui kaks veeKruusamägi, Reno Kungla, Kaspar Liirandaega, samuti peavad kõik protovak, Rainis Lükk, Kaarel Moorits, Artkolli kantud mängijad vähemalt korraks
väljakul käima. Laste arenguks
ja motivatsiooni tõstmiseks
on see ülimalt oluline ja kasulik. Võit selles vanuses ei ole
tähtis ja tase on samuti veel
väga ebaühtlane – mõni poiss
on treeninud juba kolm aastat
ja käinud paljudel turniiridel,
teised alles alustavad.
Hoolimata sellest, et võiduarvet seekord veel avada ei
õnnestunud, tuleb poisse kiita nii hingestatud mängu, kui
Väike-Maarja korvpallilootused
ka üldise käitumise ja endaga
Tartus Raekoja platsil. Foto: Erakogu
hakkama saamise eest. Tuli
hur Part, Kristo Prinken, Gregor Purge,
meil ju kaks ööd veeta hotellis, korisOskar Vainult, Rico-Kris Vares ja sellel
tada oma tuba, valmistada hommikuturniiril võistkonna parimaks valitud
söögiks endale võileiba, tulla toime
Carlos Pitkja.
liikluses ja kaubanduskeskustes, saada
hästi läbi nii enda kui võistkonnakaasKorvpallitreener
lastega. Eks kõigil tuli pisikesi eksimuVaido Rego
si sisse nii mängus kui mängust vabal
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Juttu tublide sporditüdrukutega
Maria Liis Alt, Getrin Raudsepp ja
Eliise Kivistu on kolm vahvat sporditüdrukut, kelle nime ilmselt kõik kohalikud kuulnud on. Käesoleval aastal lõpetasid nad neljanda klassi, kuid oma
tegemiste ja saavutustega annavad
silmad ette nii mõnelegi täiskasvanule.
Kõik nad tegelevad talvel suusatamisega, lume sulades vaatab Maria Liis rohkem triatloniradade, Getrin rulluiskude
ja Eliise rattasõidu poole.
Sellest aastast on Maria Liisil käidud juba üle kahekümnel võistlusel,
parimateks tulemusteks Baltic Cup
TD 1. koht duatlonis, Valimäe jooks T
2005 500 m 2. koht, Tehvandi mäejooks,
Meie liigume Noored D N 2. koht, Ambla SK seeriavõistlus 3. koht, EKV Tõrva
duatlon TD 1. koht, Laekvere-Simuna
jooksu võitja kuni 16 a.
Getrin saavutas ETV Swedbanki
suusasarjas kokkuvõttes kõrge 5. koha
ja mõõdab nüüd kilomeetreid rulluisurajal. Metek Tabasalu Rullimaratonil
saavutas 2,5 km 10. koha.
Eliise sõbrustab suvel rohkem rattaga ning on sel aastal osalenud juba
neljal rattamaratonil, kus jõudnud viie
esimese hulka. Vallimäe karikajooksul
jõudis ta Maria Liisi järel finišisse kolmandana.
Regulaarne harjutamine nõuab teatavasti kenakesti visadust, suurt sihikindlust ja ka loobumisi. Uurisimegi
tüdrukute käest, mida nad ise treenimisest ja treeningutest, loobumistest
ja võidurõõmust arvavad, kelleks nad
saada tahaksid ning mida nad soovitaksid eakaaslastele, kes pole veel oma
hobide vahel suutnud valida.
1. Olete kõik suusatamisega tihedalt seotud, vaadates tagasi möödunud talvehooajale, milline on kõige
eredam emotsioon?
Maria Liis: Swedbanki etapil suusakrossis, meil suri sellel öösel õuekoer ära. Olin hommikul kurb. Võistlesin ikkagi täie innuga, kui võistluse lõpus Getriniga kallistasime, siis see oli
ere hetk, mõnus tunne oli. Seda näidati
pärast ka televiisoris.
Eliise: Ambla suusatalve seeriavõistluse teise koha karika kättesaamine.
Getrin: Minu eelmise talvehooaja
kõige eredam emotsioon oli kui sain
teada, et võitsin 1 punktiga Swedbanki
suusasarjal kuuendat kohta. Sain oma
vanuseklassis viienda koha. Väga hea
tunne oli kui tulin omavanuste maakonna meistriks.
2. Kuidas näeb välja ühe noore
suusataja võistluspäev?
Maria Liis: Sõidame kodunt vara
välja, sõidud on sageli pikad. Kohale
jõudes tutvume kohaga, hakkame soojendust tegema. Siis on starti minek,
siis tuleb võistlus. Kui mul endal on
võisteldud, ergutan treeningkaaslasi. Võistlustel saab alati ka suppi, see
mulle meeldib. Seejärel tuleb kojusõit
ja nii ongi terve päev läinud.
Eliise: Hommikul koolis, natuke
puhkust, natuke soojendust ja start.
Getrin: Ma igal võistluspäeval alati
pabistan, et kas kõik läheb ikka hästi ja
pärast lõppu on mul alati selline tunne,
et sain millegagi väga hästi hakkama.
Tavaliselt on võistlused kusagil kaugel,
kas Otepääl või Jõulumäel, siis tuleb
hommikul väga vara tõusta. Siis ma tavaliselt pesen ja söön ja kui hakkame
võistluspaika sõitma, siis ma tavaliselt
magan autos. Kui kohale jõuame, siis
võtame võistlusnumbri, testime suuski
ja siis teeme soojendust. Kui distantsiks on 1 km, siis sõidame raja paar
korda läbi, et võistluse ajal oleks teada,
kuidas rada erinevates kohtades on läbitav. Eriti laskumised ja kurvid. Enne
starti veel võimlen ja siis juba lähebki

võistlemiseks. Kuna meie võistlusmaa
on nii lühike, siis tuleb kohe täiega
panna. Peale võistlust on lõdvestus ja
kui hästi läheb, siis peab ootama autasustamist ning siis hakkabki juba kojusõit. Tavaliselt võistluspäeval rohkem
midagi muud teha ei jõuagi.
3. Kes on Sinu kõige suurem innustaja ja kaasaelaja?
Maria Liis: Minu ema.
Eliise: Perekond, sugulased ja loodetavasti ka treener.
Getrin: Minu kõige suurem kaasaelaja ja innustaja on minu ema Geidi.
Kuigi ta ei saa kõigil mu võistlustel
kaasas käia, elab ta mulle siiski kodus
alati kaasa. Osasid võistlusi jälgib internetis, ja alati helistab mulle ja uurib,
kuidas mul läks. Ema valmistab mulle
alati ette suusad, ta määrib neid ise
ja teeb seda väga hästi. Mulle on väga
oluline minu ema tugi.
4. Suusahooaeg on lõppenud, millega tegelete suvisel perioodil?
Milline on kõige lemmikum spordiala, millega tegelete kõige meelsamini?

jalgrattaspordis.

Getrin: Mulle meeldib veel ka matemaatika, sest olen sellest hästi palju huvitatud. Mulle meeldib muusika,
meeldib mängida klaverit.

5. Selles vanuses on ilmselt kõikidel tüdrukutel keegi, kelle moodi
nad tahaksid olla. Kes on teie iidolid?
Maria Liis: See on minu jaoks raske
küsimus. Ma ei oska sellele vastata.
Eliise: Kristiina Šmigun-Vähi, Gabriela Soukalova.
Getrin: Minu iidol on Marit Bjorgen. Tahaksin saada sama tugevaks kui
tema.

8. Milline on kõige naljakam juhtum, mis seoses treeningute ja võistlustega meenub?
Maria Liis: Läksin suusavõistlustele
ja suusasaapad jäid maha, sain laenata
8 numbrit suuremad saapad ja võistlesin nendega.
Eliise: Ei meenu.
Getrin: Naljakaid asju on juhtunud
nii võistlustel kui ka trennis, need juhtuvad, kui keegi teeb nalja või siis kui
üritab olla enda arust väga lahe.

6. Mitu tundi Sa nädalas sporti
teed? Kas treening on ka vahel raske
ja tüütu või pigem lõbus ajaviide. Kas
trennis käimise pärast tuleb vahel
millestki loobuda ka?
Maria Liis: Treenin tavaliselt korraga 45 minutit kuni 1,5 tundi. Treening
on ikka pigem lõbus. Vahest ikka tuleb
teha valikuid ja loobuda millestki, hetkel aga ei tule ühtegi näidet.
Eliise: 6-7 tundi, üldjuhul meeldib.
Tahaks reisida ja sugulastel külas käia
– sellest jään tihti ilma.
Getrin: Oleneb nädalast, mõni nädal vähem mõni rohkem, aga tavalisel

9. Kui trennis või võistlustel raske
on ja väsimus peale tuleb, kuidas sellega toime tuled?
Maria Liis: Lihtsalt teen edasi, mul
on harva raske.
Eliise: Siiani pole seda veel ette tulnud.
Getrin: Siis mõtlen asju, mida olen
väsinuna eelnevates trennides selle
võitmiseks teinud, või siis hakkan mõtlema mingitest muudest asjadest, mis
ei puuduta väsimist. Kui tunnen end
rohkem väsinud, siis puhkan paar päeva ja siis on jälle kergem ja rõõmsam
olla.
10. Kindlasti on teil suvi täis treeninguid ja võistlusi, mida aga ise kõige rohkem suvelt ootate?
Maria Liis: Häid tulemusi spordis,
loodan et lähen ka emaga reisile, ootan
seda ka.
Eliise: Rattamaratonil poodiumile
pääseda, päikest, reisimist, lihtsalt elu
nautimist.
Getrin: Ma sooviks teha palju tööd,
et saaks talvel hästi võistelda. Ja loodan, et ilmad on ilusad, et saaks palju
õues olla ja ujuda. Tahan olla sõpradega ning olla Tamsalus vanaema juures.

Getrin Raudsepp, Maria Liis Alt ja Eliise Kivistu sarja
„Seriaalivaba õhtu“ lõpetamisel Ebaveres. Foto: Geidi Kruusmann
Millisel spordialal tahaksite ennast veel proovile panna lisaks suusatamisele ja triatlonile?
Maria Liis: Suvel tegelen triatloni,
duatloni, aga ka jalgpalliga, suusalaagrites sõidame ka rullsuuska. Mulle
meeldib duatlon ja triatlon. Minu lemmik on pikamaajooks ja duatlon. Tahaksin proovida ka rulluisutamist.
Eliise: Üldarendava treeninguga,
palju jalgrattasõiduga. Rattasõit on
lemmik. Mina triatlonit ei tee, käin jalgrattavõistlustel, tahaksin rohkem tegeleda ujumisega.
Getrin: Suvel tegelen palju rulluisutamisega. Käime emaga rulluisuvõistlustel ja triatlonitel. Suvel saab palju
spordilaagrites olla, teeme palju trenni ja valmistume järgmiseks hooajaks.
Trennis jookseme, sõidame ratast, rullitame, teeme jõudu ja mängime. Suvel
on rohkem aega olla koos sõpradega,
saab nendega väljas olla. Ilusate ilmadega käin emaga ratastega ujumas. Vahel on suvel ka lihtsalt niisama mõnus
olla, et ei peagi midagi tegema. Viskad
diivanile pikali ja vaatad telekat. Ma
tegelen kõige meelsamini suusatamisega. Suusatamine tuleb mul kõige
paremini välja. Käin ka ujumistrennis,
see on ka väga mõnus. Mina tahaksin
ennast veel proovile panna maantee-

tuleb mul umbes üheksa tundi ja viisteist minutit. Trenn on tavaliselt mul
ikkagi lõbus ja harva raske. Trenni tõttu on mul vaja jätta palju asju pooleli.
Näiteks klassiõhtutelt pidin alati varem
ära tulema. Käin veel lisaks muusikakoolis. Kui koolis on järgmiseks päevaks palju õppida, siis peale trenni ja
muusikakooli kuhugi mujale on vahel
nädala sees raske jõuda. Käisin kunagi
veel tantsimas, siis tundsin, et seda on
liiga palju. Mulle küll meeldib tantsimine, siiski pidin sellest loobuma. Käin
kolm korda nädalas suusatrennis ja
kaks korda ujumas, lisaks muusikakool.
Nädalavahetustel on tavaliselt võistlused, vahel ka nädala sees, toimuvad
erinevad seeriavõistlused. Koormus on
küll suur, aga praegu ei ole ma nõus
millestki loobuma, sest kõik mis ma
teen, meeldib mulle väga.
7. Olete läbi ja lõhki sporditüdrukud, aga on peale spordi veel midagi, mis teid köidab?
Maria Liis: Mulle meeldib väga
ronida – seiklusradadel, puu otsas ja
isegi tellingutel. Meeldib mängida, igasuguseid põnevaid mänge, meeldib ka
näidelda, ise välja mõelda näidendeid.
Eliise: Tahaksin mõnda pilli mängida, näiteks klaverit.

15. Kellena näed Sa ennast 10
aasta pärast?
Maria Liis: Olen sportlane, täpset
ala hetkel veel ei tea. Praegu läheb mul
kõige paremini pikamaajooks ja duatlon.
Eliise: Õpin ülikoolis ja tegelen aktiivselt spordiga.
Getrin: Tahaksin näha end Eesti tipus suusatamises ja ka Eesti koondises.
16. Mida soovitaksid oma eakaaslastele, kes pole veel spordiga sõbraks saanud?
Maria Liis: Hakake sporti tegema,
see on lõbus ja ei lähe ka paksuks.
Eliise: Tulge Maris Kaarjärve juurde
trenni – minule on see andnud tohutult
palju. Olen õnnelik, et treenin temasuguse imelise inimese käe all.
Getrin: Ma soovitaks neil spordiga
tegelema hakata , sest minule annab
sport palju rõõmu ja energiat. Sport on
hea vaba aja veetmise võimalus. Sport
on tervis!
Küsitles
Jane Kool

MÜÜA 5-toaline korter
Triigi külas,
üldpind 81,2 m²
Korter on osaliselt renoveeritud, WC ja vannituba eraldi, vann, boiler, kelder, toad eraldi,
mööbel, pakettaknad, parkett. Korteris on
vahetatud kõik aknad ja paigaldatud uus
puidust välisuks. Korteri juurde kuulub suur
lukustatud kelder. Kortermajale on 2015. a
juulikuus paigaldatud uus katus. Teed heas
seisukorras. Maja ees on laste mänguväljak. Triigi spordihoone asub korterist 50 m
kaugusel, toidupood ja bussipeatus 300 m
kaugusel.
Hind 4500 eurot.
Tule vaatama ja tee oma pakkumine!

11. Kas nutitelefon on asendamatu kaaslane?
Maria Liis: Ise arvan, et ei ole.
Eliise: Ma peaaegu ei kasutagi telefoni.
Getrin: Nutitelefon ei ole asendamatu kaaslane. Ma ei tohtinud koolipäevadel üldse tahvlis, telefonis ega
arvutis mängida. Ainult nädalavahetustel võin nendes mängida.

Kontakt: tel 5606 0151

12. Loetle üles 5 asja, ilma milleta
Sa oma elu ette ei kujuta.
Maria Liis: Emata, trennideta, koduta, lemmikloomadeta, rõõmudeta.
Eliise: Perekonnata, treenerita,
võistlusteta, sõpradeta, lemmikloomadeta.
Getrin: Spordita, sõpradeta, perekonnata, koolita ja lõbutsemiseta.

Toatäis päikesekiiri,
sületäis sooje sõnu,
peotäis kauneid lilli!

13. Kas Sa usud, et maailma parimaks on võimalik saada ilma dopingu abita?
Maria Liis: Jah, usun küll.
Eliise: Jah.
Getrin: Usun, aga selleks tuleb teha
palju tööd. Maailma parimaks saabki ainult maailma parim. Kõik ei saa
olla parimad. Aga kui teha palju tööd
ja vaeva näha, siis on võimalik väga
heaks saada. Mõnel inimesel tulevad
paremad tulemused lihtsamini, mõned
peavad rohkem vaeva nägema.
14. Oletame, et Sa võidad võistlustel 1000 eurot, mida Sa selle rahaga
teeksid?
Maria Liis: Investeeriksin sporti,
ostaks omale varustust, mida hetkel
vaja on, või läheksin puhkama soojale
maale.
Eliise: Midagi praegu ei soovigi,
lihtsalt hoian alles.
Getrin: Ma ostaksin endale erinevatele spordialadele uut varustust. Näiteks ostaksin omale uued rulluisud.
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Kallis

MARE KINDEL
Soovime Sulle palju õnne
juubeli puhul!
Väike-Maarja lasteaia pere

SOODUSPAKKUMINE:
Juunis Eesti lipp ainult 18 eurot
ja 35x300 mastivimpel 23 eurot.
Telli www.lipuvabrik.ee

OÜ Pandivere L.T.-s

on lao lõpumüük

igal esmapäeval ja
teisipäeval
kella 8.30 – 16.00
kuni 15. juulini.
Kõikidel toodetel hulgihinnad.
Kontakt: telefon 522 2965
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispea.edicypages.com/et
Kiltsi osadusgruppi veab eest Riina Tali,
kokkusaamine toimub igal neljapäeval
kell 18.00 Kiltsi raamatukogus.
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna koguduse arvelduskonto
annetuste tarvis on: Swedbank IBAN:
EE2200001120184054.

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

Juuni 2016.a.

Kooli talu
võtab

rendile
või ostab

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

Teeme väike ekskavaatoriga
kaevamise ja planeerimistöid (20 eurot tund).
Võimalik ekskavaatorit
rentida, 100 eurot ööpäev.
Rendime sõiduauto
treilerit,
25 eurot ööpäev,
15 eurot 3 tundi.

Helistada õhtuti
tel 5664 9730

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

mugavustega, 1. või 2.
korrusel Väike-Maarjas

Väike-Maarjas
Põhja tänaval.

(hilisema ostu võimalusega).

Kontakt: tel 5648 0612

Kontakt: tel 5605 9992

Ostan
väiksema, remonti
vajava korteri

OÜ Estest PR

ostab

metsa- ja põllumaad.

Triigis või Simunas.
Kontakt tel: 5669 3339
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.

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

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

102 Lucie-Melitta Talvi – 16. juulil
92 Leida Sirgmets – 18. juulil
91 Hilda Naggel – 13. juulil
90 Hildegard Võsumets – 12. juulil
88 Juline Kasepere – 4. juulil
87 Ellen Mets – 28. juulil
86 Linda Maripuu – 6. juulil
85 Valve Ehatamm – 25. juulil
84 Vilma Sapar – 16. juulil
83 Susanne Esinurm – 17. juulil
82 Erna Leemets – 10. juulil
82 Aino Aren – 12. juulil
82 Leida-Miralda Komusaar – 14. juulil
82 Laine Käro – 19. juulil

81 Mart Mitt – 6. juulil
81 Milvi Raudsik – 18. juulil
81 Maria Lumi – 26. juulil
81 Aita Baltšunas – 26. juulil
80 Maria Raitšuk – 2. juulil
80 Ester Mäe – 14. juulil
80 Liili Heinla – 24. juulil
80 Per Martin Tvengsberg – 26. juulil
80 Mall Võhandu – 27. juulil
80 Vilma Heinsaar – 31. juulil
75 Ennu Aoveer – 10. juulil
75 Ljudmilla Ilves – 11. juulil
75 Hans Dengo – 17. juulil
70 Heljo Tark – 28. juulil

August
83 Veliida Sorgus – 26. augustil
83 Lidia Lepiksaar – 28. augustil
82 Helju Jüriso – 31. augustil
81 Silvi-Mariie Pohlak – 10. augustil
81 Tiiu Saarepere – 19. augustil
81 Helju Vainomaa – 28. augustil
80 Viivi Sepp – 6. augustil
80 Valve Ustav – 21. augustil
80 Jüri Kalvet – 22. augustil
75 Mihkel Rohtmets – 9. augustil
75 Li-Ann Lehtmets – 29. augustil
75 Toomas Kalvet – 31. augustil
70 Raivo Kütt – 8. augustil
70 Valdi Ustav – 26. augustil
70 Maie Kroll - 26. augustil

97 Meta-Marie Põime – 5. augustil
94 Michail Metelitsa – 18. augustil
91 Anna Pakkonen – 15. augustil
89 Olga Metelitsa – 18. augustil
89 Ellen Kuntor – 21. augustil
89 Helgi Meidla – 23. augustil
88 Leida Kask – 21. augustil
88 Eha Jõgi – 23. augustil
87 Erich Metspõld – 20. augustil
86 Ingrid Tammus – 15. augustil
85 Eldor Sirel – 6. augustil
85 Õie Ehastu – 25. augustil
84 Kalju Janson – 11. augustil
83 Arved Pohlak – 2. augustil
83 Heldur-Eugen Siim – 5. augustil
83 Miralda Uuli – 18. augustil

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.

Mikk Kundla – 7. mail
Hele-Riin Maasikas – 20. mail
Kristjan Eesalu – 23. mail
Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Arstide heakskiit! Alates vaid 6.90 kuu.
Liitu: www.erikorgu.ee

kolmetoaline
möbleeritud korter

Juuli

Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest …

Garanteeritud kaalukaotus koduse tervisliku toitumise abil.

Soovin üürida
ühe- või kahetoalist
korterit

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

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke

Surnuaiapühad:
Simuna kalmistul: 23. juunil kell 11
Väike-Maarja vanal kalmistul (Tamsalu mnt): 26. juunil kell 13
Väike-Maarja uuel kalmistul (kiriku juures): 17. juulil kell 13

Müüa

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

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

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Melanie Mitt
Lembit Kondimäe
Maimo Tõnissoo
Vaike Altermann
Eiti Hea
Eduard Kodaras
Arvo Vahimets
Maria Kull
Olimar Mustasaar

26.05.1934 – 06.05.2016
17.09.1931 – 09.05.2016
01.12.1932 – 10.05.2016
20.06.1931 – 13.05.2016
27.05.1955 – 16.05.2016
04.05.1950 – 16.05.2016
06.04.1944 – 19.05.2016
13.11.1930 – 02.06.2016
10.11.1931 – 02.06.2016

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. juulil kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

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

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

