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Valla aasta tegija 2015 on
perearst Kaja Laar
Väike-Maarja vallavolikogu kinnitas 28.
jaanuari istungil valla aasta tegijaks
2015 noore perearsti Kaja Laari.
Kaja Laari kõrval kandideeris aasta
tegija nimetusele ka gümnaasiumi abiturient, kolm aastat kooli õpilasesindust juhtinud aktiivne
kodutütar ja silmapaistev noor kogukonnaühendaja Hannamari
Soidla.
Statuudi järgi antakse valla Aasta Tegija
nimetus tunnustusena
üksikisikule, kelle töö,
tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-,
sotsiaal- või mõnes
muus valdkonnas on
aasta jooksul silma
paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt VäikeMaarja valla arengut.
Perearst Kaja Laari esitas kandidaadiks
aasta tegija nimetusele
vallavolikogu kultuuri-,
spordi- ja külaelukomisjoni liige Külli Urbas.
Külli Urbas toob
oma ettepanekus välja, et olukorras,
kus noored arstid eelistavad maal töötamise asemel suunduda tööle Tartusse ja Tallinnasse või piiri taha, on Kaja
Laari julgus ja ettevõtlikus kandideerida kahe väikese lapse kõrvalt 1736
patsiendiga nimistu perearstiks/nimistu omanikuks ning alustada töötamist
iseseisva perearstipraksisega igati tunnustamist väärt tegu.
Terviseameti ettepanekul võttis Kaja
Laar hallata ka 728 patsiendiga nimis-

tu, kus vastuvõttude arv oli väga piiratud ja erandlik.
Kaja Laari kirjutatud hästi läbimõeldud ja analüüsitud äriplaan perearstiteenuse kättesaadavuse parandamiseks Väike-Maarja vallas võimaldas tal

Perearst Kaja Laar. Foto: Erakogu
edukalt taotleda ettevõtlusega alustamiseks toetust Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuselt ja Väike-Maarja Vallavalitsuselt ning soetada töötamiseks vajaminevat tehnikat.
Perearst Kaja Õunapuu OÜ annab
tööd lisaks perearstile ka kolmele pereõele.
Ühes ajakirjanikule antud intervjuus on Kaja öelnud, et teadmine pärast kooli lõpetamist kodukohta tagasi
pöörduda, on tal alati olemas olnud.

2015. aasta sügisel kirjutas noorest
perearstist, kes tahtiski püsivalt maale
tööle jääda, ka ajaleht „Meditsiiniuudised“.
Noore perearsti Kaja Laari ettevõtlus- ja tööalane tegevus on 2015.
aastal parandanud esmatasandi tervishoiuteenuse
kättesaadavust piirkonnas. Tema
otsus võtta üle kahe
Soome
suundunud
perearsti patsientide
nimistud, mida hallati
ajutiste asendajatega,
ja alustada töötamist
perearstina,
võimaldab Väike-Maarja vallal
taotleda toetust VäikeMaarja tervisekeskuse
rajamiseks ja kindlustada siinne elanikkond
püsivalt esmatasandi
arstiabi kättesaadavusega.
Põline Väike-Maarja
perearst Mall Lepiksoo, kes viiendat korda
järjest arvati Eesti 40
edukama perearsti sekka, kirjutas detsembrikuu valla infolehes aastast kokkuvõtet tehes:
„Oma nimistuga ise algust teha on alati
raske ja hirmutav, aga Kaja on saanud
sellega imepäraselt hakkama. Usun, et
nii nagu mina, mõistavad valla elanikud, et Kaja on tõeline kingitus meie
vallale.“
Valla aasta tegijat ja nominenti tunnustatakse 23. veebruaril Väike-Maarja
seltsimajas toimuval vabariigi aastapäeva aktusel.

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

Ole koos meiega: facebook

F. J. Wiedemanni
keeleauhinna tänavune
laureaat on Uno Laur
Valitsus otsustas määrata Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna kapten Uno Laurile keelemeheliku pühendumise ning viljaka ja
järjepideva töö eest eesti merekeele kaitsmisel, eesti merendusterminoloogia arendamisel, korrastamisel ja levitamisel.
Kapten Uno Laur on õppinud merendust eesti keeles ja ta peab väga tähtsaks, et oskuskeeles oleksid korrektsed
terminid olemas. 1973. aastal algatas
Uno Laur Eesti Meremuuseumi juures
terminoloogia komisjoni eesti merekeele arendamiseks ja korrastamiseks.
Mereterminoloogia komisjon loodi
eelkõige vastukaaluks venestamisele ja
selleks, et olemasolevad eestikeelsed
mereterminid säiliksid. 2005. aastast
kannab komisjon nimetust merekeele
nõukoda.
Komisjoni töö tulemusena ilmus
1996. aastal Eesti Entsüklopeediakirjastuse väljaandel „Mereleksikon“ ning

esitajad Veeteede Amet ning Haridusja Teadusministeerium; Ingrid Rüütel
– esitaja F. J. Wiedemanni keeleauhinna
laureaat Mati Hint; Anu Saluäär-Kall –
esitajad Eesti Kirjanike Liit ja Loomingu Raamatukogu; Mats Traat – esitaja
F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaat
Mati Hint.
Info: Haridus- ja Teadusministeerium
Ferdinand Johann Wiedemanni
keeleauhinna laureaadid:
1989 – Henn Saari
1990 – Hella Keem, Erich Raiet
1991 – Pent Nurmekund
1992 – Rein Kull, Valev Uibopuu

Ilve Tobreluts

23. veebruaril
EESTI VABARIIGI 98. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
kell 12.00
mälestushetked Väike-Maarja Vabadussamba juures
koos Väike-Maarja gümnaasiumiga

kell 12.00
Vabadussõjas langenute mälestamine Simuna ausamba juures
koos Simuna kooliga.
Lillede ja küünla läkitamine
riigivanem Juhan Kuke sünnikohta Käru külas

kell 12.30
kontsert-aktus Simuna rahvamajas
kell 18.00
kontsert-aktus Väike-Maarja seltsimajas
Anname kätte valla aasta tegija tunnistuse.
Tunnustame spordiaasta paremaid.
Esinevad
Kelli Pärnaste (laul) ja Tiit Korsar (kitarr).

Uno Laur. Foto: Mereviki
2008. aastal mahukas “Inglise-eesti
meresõnaraamat”, mille veebivariant
on kõigile kättesaadav. „Mereleksikoni“ kaasajastamiseks loodi 2009. aastal
veebi-entsüklopeedia Mereviki, mida
pidevalt täiendatakse.
Wiedemanni keeleauhind antakse
laureaadile üle 24. veebruaril kell 13.30
Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia
saalis. Auhinna suurus on 32 000 eurot.
F. J. Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele
uurimisel, korraldamisel, õpetamisel,
propageerimisel või kasutamisel. Aasta tagasi määrati Wiedemanni keeleauhind Leelo Tunglale, esimesena sai
selle 1989. aastal Henn Saari.
Auhinnakomisjonile esitati tänavu
seitse kandidaati: Marja Kallasmaa –
esitajad Eesti Keele Instituut ja Eesti
Kirjandusmuuseum; Reet Kasik – esitajad Tartu Ülikool ja Teaduste Akadeemia Emakeele Selts; Krista Kerge
– esitaja Tallinna Ülikool; Uno Laur –

1993 – Rudolf Karelson, Uno Liivaku
1994 – Nikolai Baturin, Paul Saagpakk
1995 – Lennart Meri
1996 – Juhan Peegel
1997 – Eduard Leppik
1998 – Mari Must, Huno Rätsep
1999 – Tiiu Erelt, Uno Mereste
2000 – Ellen Uuspõld
2001 – Ülle Viks, Eduard Vääri
2002 – Valdek Pall
2003 – Mati Hint, Helju Vals
2004 – Viivi Maanso
2005 – Haldur Õim
2006 – Heldur Niit
2007 – Kristiina Ross
2008 – Mati Erelt
2009 – Ilse Lehiste
1010 – Ain Kaalep
2011 – Tiit-Rein Viitso
2012 – Mari Tarand
2013 – Valve-Liivi Kingisepp
2014 – Arvo Krikmann
2015 – Leelo Tungal
2016 – Uno Laur
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Vallavanema kuu

Väike-Maarja valla 2016. aasta eelarve
Vastu võetud vallavolikogu 28.01.2016 määrusega nr 2

Hea vallaelanik!
Tuleahvi aasta sai alguse 8. veebruaril ning internetikeskkonnast võib leida
väga erinevaid ennustusi tuleahvi aasta
valitsevate mõjude kohta inimeste käitumistele. Ahv pidavat olema iseseisev,
veidi kapriisne ja tembutav. Seega võib
juhtuda kõike. Isegi see, et Eesti võib
saada naispresidendi. Eriti meeldis
mulle see, et astroloogid soovitavad
ahvi aastal tervise seisundit pingsalt
jälgida. Astroloogid peavad kõige olulisemaks alustada ahvi aastal haigustevastase profülaktikaga, selleks pidavat
kõige paremini sobima võimla kasutamine, metsajooks ja lihtne hommikuvõimlemine. Meie vallas algas tuleahvi
aasta veidi varem. Detsembris ronisid
noored „tuleahvid“ mööda Jakob Liivi
pargis olevat jõulupuud üles ja keerasid välja mõned jõulupuul olevad
tulede pirnid. Kui nad kätte saadakse,
eks siis parimaks karistuseks võiks olla
nende juuste punaseks värvimine. See
jätaks eluajaks meelde, et algamas oli
punase tuleahvi aasta.
Kui 2015. aastal jõuti eelarve vastuvõtmiseni alles märtsikuus, siis käesoleval aastal toimus menetlus aktiivsemalt nii vallavalitsuses kui ka volikogu
komisjonides. 28. jaanuaril toimus Väike-Maarja vallavolikogus 2016. aasta
eelarve II lugemine ja see võeti samal
istungil ka vastu. Eelarves on ette nähtud omavalitsuse põhitegevuse tulud
5,66 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud 5,49 miljonit eurot. Lisaks põhitegevusele kavandatakse investeeringuid
kokku 1,18 miljoni euro väärtuses. Tuludes on väga oluline prognoosida üksikisiku tulumaksu laekumist. Selleks
on vaja õigesti hinnata maksumaksjate
arvu ning ka nendele laekuvaid tulusid.
Õnneks on meie piirkonnale iseloomulik ettevõtluse mitmekesisus ning
tagasilöögid ühes majandussektoris
ei avalda väga suurt mõju, võrreldes
näiteks Ida-Virumaa energeetikamajandusele baseerumisega. Samas oleme
ikkagi oluliselt seotud põllumajandusega. Piimaliiter on küll poes tarbijale soodsam, samas on piimafarmide
pidajad keerulises majandusseisus.
Seakasvatuse rõõmud ja mured on ehtimas ikka veel uudiste esikülgi. Veidi
pikemas vaates mõjutavad töökohtade arvu ka OÜ Graanul Investi otsused
koostootmisjaama rajamiseks ja biogaasijaama arendus Ebaveres tööstustsoonis. Kindlasti ka see, kui pikalt OG
Elektra ja pr Küllike Kallaste soovivad
vaielda Konsumi ehituse vastu VäikeMaarja Pikk tn 12 kinnistule. Tulumaksu planeeritavaks summaks on eelarves
2,38 miljonit ehk planeeritav kasv on

3% võrreldes 2015. aastaga. Maamaksu
maksustamismäärad jäid sellel aastal
muutmata ning planeeritav laekumine
on 257 000 eurot.
Hinnates kulude poolel erinevate
tegevusvaldkondade osakaalu, siis oleme vallaeelarve kaudu suunamas kõige
rohkem vahendeid haridusse. Põhitegevuse kuludest moodustavadki kõige
suurema osakaalu haridusvaldkonna
kulud, mis on kokku summas 2,85 miljonit eurot ehk 52%. Haridusvaldkonnas on omakorda kõige olulisemaks
kululiigiks personalikulud (õpetajad
ja teised haridusvaldkonna n-ö tugiisikud) kokku 1,94 miljonit eurot. Võib
öelda, et personalikulud sõltuvad osaliselt ka keskvalitsuse otsustest. Vabariigi Valitsus kinnitas 2016. aastal täistöökoormusega töötava õpetaja alampalgaks 958 eurot. 2015. a oli see 900
eurot, tõus on ligikaudu 6,4%. Samas
näiteks õpetajate ja koolijuhtide personalikulude keskvalitsuse poolne toetus
Väike-Maarja vallavalitsusele suurenes
5% ning lisaks ei eralda Vabariigi Valitsus ka üldhariduse investeeringutoetuseks eelnevatel aastatel olnud toetusvahendeid, mis veelgi vähendab seda
5%-st tõusu. Omavalitsuse poole pealt
vaadatuna on probleem just selles, et
oleme sunnitud üldhariduskoolides
õpetajate palku tõstma vähemalt 958
euroni täiskoormuse puhul. Kuid lasteaedade, muusikakooli ja ka näiteks
raamatukogu töötajate palkade erinevused üldharidusega võrreldes muutuvad veelgi suuremaks.
Investeerimistegevuses saab 2016.
aastal tuua välja investeeringud tänavatesse ja teedesse, mis on summas
kokku 756 000 eurot, sellest kõige olulisem on kergliiklustee rajamine Ebaverest-Kiltsi, mille täpsem number
selgub peale avalike ehitushangete
toimumist, kuid suurusjärk võib olla
500 000 euro juures. Lisaks teedele on
kavas rekonstrueerida lasteaiahooneid
nii Väike-Maarjas kui ka Simunas. Just
lasteaaedade investeeringud tõid ka
vajaduse suurendada käesoleval aastal
lasteaias käivate laste kohatasu ning
toidupäeva maksumust. Ühes kalendrikuus tuleb lapsevanemal maksta 20
eurot (ligikaudu 1 euro päevas) ja ühe
toidupäeva eest kokku (3 toidukorda)
tuleb tasuda 1.70 eurot.
Olulisemad suuremad projektid,
mille omaosalus on eelarvesse planeeritud, on piirkondliku esmatasandi
tervisekeskuse loomine ja Väike-Maarja avaliku ruumi väljaarendamine.
Värskelt valminud kaugküttevõrgu
arengukavadest tulenevalt on eelarvesse planeeritud omaosalus Triigi küla

kaugküttetrasside rekonstrueerimiseks.
Kolm eelnevat projekti on kavandatud
teostada koos toetusvõimalustega erinevatest meetmetest.
Ka käesoleval aastal kavatseb Väike-Maarja vald osaleda hajaasustusprogrammis vee- ja kanalisatsiooniga
seotud investeeringutes meie valla
külades. Valla toetus 15 000 eurot, Lääne-Viru maavalitsuse toetus 15 000 ja
kinnistuomanikud peavad ka ise investeerima 1/3 ehitusmaksumusest. Erinevate mittetulundusorganisatsioonide
toetuseks on planeeritud 25 000 eurot,
seda nii küladele tegevustoetuseks,
väiksematesse projektidesse, kui ka
omaosalusteks erinevates toetusprogrammides.
Juba aastaid on jätkuvalt kavas tugi
alustavatele väikeettevõtjatele (planeeritud toetuseks 6000 eurot). Sama
summa (6000 eurot) on planeeritud
ka kauplusbussi teenuse toetamiseks
Väike-Maarja valla külades. Kuigi meil
2015. aastal oli elanike elama asumise
ja siit lahkumise suhe suhteliselt hea,
siis just loomuliku iibe teema pakub
piisavalt mõtlemisainet. 2015 aastal
sündis Väike-Maarjas 47 last ja kahjuks
suri 69 inimest. Vastuvõetud eelarves
on kavandatud sünnitoetuse kasv seniselt 300 eurolt 400 euroni.
Haldusreformi temaatikast saab välja tuua, et Väike-Maarja vallavolikogu
nõustus Tamsalu vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi ühise
omavalitsuse tekkeks koos Rakke ja
Laekvere vallaga. Samas meiega ühist
piiri omavale Torma valla ettepanekule läbirääkimiste alustamiseks vastati
põhjendatult eitavalt, sest selles ei
nähta piirkonna terviklikkuse ja parema
halduskorralduse seisukohalt väärtust
kasvavat.
2. veebruaril tähistasime Tartu rahulepingu aastapäeva ja uksele koputab
meie kodumaa, Eesti Vabariigi aastapäev. Meie naiskodukaitsjad tähistasid
90 aasta möödumist Naiskodukaitsjate Väike-Maarja jaoskonna loomisest.
Meil on põhjust olla rõõmsad paljude
tublide inimeste üle, kes jõuavad ja
tegutsevad kodukoha arendamisel.
Leidke see aeg, et tulla 23. veebruaril
Väike-Maarja vabadussamba juurde
ja seltsimajja, et õnnitleda meie valla
aasta tegijat ja meie aasta parimaid
sportlasi.
Mõnusat sõbrakuud!
Indrek Kesküla

Lähenevad LEADER-projektitoetuste tähtajad
Vastavalt maaeluministri 23.10.2015 määrusele number 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ kuulutab mittetulundusühing PAIK välja projektitoetuse tähtajad alljärgnevalt:
Meede 1.1 Tärkav Pandivere
Projekti esitamise tähtaeg on 7.-9. märts 2016, hindamise tähtaeg 21. märts 2016
Meede 2.1 Kodupaik Pandivere
Projekti esitamise tähtaeg on 16.-18. märts 2016, hindamise tähtaeg 2. aprill 2016
Täiendav informatsioon:
www.pandivere.eu
Tel 322 8449, 5308 8077
Taotlused tuleb esitada e-PRIAs.
Infopäevad toetuse taotlejatele:
• 19. veebruaril 2016 kell 11 Kurtna külamajas
• 29. veebruaril 2016 kell 15 Porkuni külamajas
• 2. märtsil 2016 Väike-Maarja õppekeskuse arvutiklassis, e-PRIAs taotluse esitamine

Kirje nimetus

Summa

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

5 664 976

Maksutulud

2 634 243

Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond
Toetusfond
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Sh kaevandamisõiguse tasu
Sh laekumine vee erikasutusest, saastetasud
Muud tulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Tegevuskulud

2 377 243
257 000
688 250
2 310 983
460 800
1 386 117
464 066
31 500
12 000
9 500
10 000
5 499 198
577 443
396 881
34 422
146 140
4 921 755

Personalikulud

3 182 862

Majandamiskulud

1 706 373

Muud kulud

32 520

reservfond

28 000

PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

165 778
-701 980

Põhivara müük (+)

50 000

Põhivara soetus (-)

-1 179 030

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)

456 800

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerime (-)

-15 000

Finantstulud (+)

250

Finantskulud (-)

-15 000

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))

-536 202

FINANTSEERIMISTEGEVUS

387 500

Kohustuste võtmine (+)

500 000

Kohustuste tasumine (-)

-112 500

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)
KULUDE JAOTUS TEGEVUSVALDKONNA JÄRGI
Üldised valitsussektori kulud
Majandus

-148 702
6 678 228
348 667
1 195 764

Keskkonnakaitse

138 668

Elamu- ja kommunaalmajandus

246 480

Vaba aeg, kultuur ja sport

845 946

Haridus
Sotsiaalne kaitse

3 023 058
879 645

MUUD NÄITAJAD
Vaba jääk ehk likviidsed varad 2016. aasta lõpus
Laenukohustused 01.01.2016

31 107
587 408

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2016. aastal
1. jaanuaril – 4541
Jaanuarikuus oli saabunuid 6 ja lahkunuid 11.
31. jaanuaril – 4536
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Volikogu materjalid
Kokkuvõte 28. jaanuari vallavolikogu istungil arutatust
Istungil osales 19 volikogu liiget.
1. Aasta Tegija 2015 nimetamine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem. Volikogu juhatus on teinud ettepaneku nimetada valla Aasta Tegijaks
2015 Kaja Laar.
Otsustati nimetada Kaja Laar VäikeMaarja valla Aasta Tegijaks 2015.
2. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Simuna alevikus asuvate
ühiskasutuses olevate, omandiõigust
tõendavate dokumentideta, enne ehitusseaduse jõustumist rajatud puukuuride alune ja teenindamiseks vajalik
maa.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Nõmme külas asuva VäikeMaarja vallale kuuluva rajatise (Veskijärve pais) teenindamiseks vajalik maa.
3. Detailplaneeringu vastuvõtmine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati võtta vastu Ebavere külas
asuva Mesiniku katastriüksuse maaalale Hendrikson & Ko OÜ poolt koostatud detailplaneering.
4. Väike-Maarja valla koolieelsete
lasteasutuste rahastamisel vanemate
poolt kaetava osa määra kehtestamine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Otsustati kehtestada lapsevanema
poolt kaetava osa määr valla koolieelsetes lasteasutustes ühe lapse kohta
kuus, milleks on 20 eurot.
5. Väike-Maarja valla 2016. aasta
eelarve vastuvõtmine, 2. lugemine
Ette kandis rahandusosakonna juhataja Maie Tiits.
Otsustati võtta vastu Väike-Maarja
valla 2016. aasta eelarve: põhitegevuse
tulud summas 5 664 976 eurot, põhitegevuse kulud summas 5 499 198 eurot,
investeerimistegevus summas 701 980
eurot, finantseerimistegevus summas
387 500 eurot.
6. Vallavanemale töötasu määramine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati määrata vallavanema
töötasuks 1950 eurot kuus alates
01.01.2016.
7. Teenistusülesannete täitmisel
isikliku sõiduauto kasutamise kulude
hüvitamine
Ene Preem tegi ettepaneku määrata
vallavanema isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamiseks kuni 300 eurot kuus vastavalt
sõidupäevikule.
Otsustati maksta vallavanemale
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamiseks kuni 300
eurot kalendrikuus vallavanema volituste lõppemiseni.
8. Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati nõustuda Tamsalu Vallavolikogu ettepanekuga läbirääkimiste
alustamiseks uue kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamiseks Laekvere,
Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valla
ühinemise teel.
9. Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Torma Vallavolikogu on 08.01.2016
otsusega nr 1 „Haldusterritoriaalse

korralduse muutmise algatamine ja
ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“ teinud ettepaneku Palamuse Vallavolikogule,
Saare Vallavolikogule, Kasepää Vallavolikogule, Lohusuu Vallavolikogule,
Avinurme Vallavolikogule, Laekvere
Vallavolikogule, Väike-Maarja Vallavolikogule, Rakke Vallavolikogule, Jõgeva
Vallavolikogule ja Mustvee Linnavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena üks kohaliku
omavalitsuse üksus.
Eesti territooriumi haldusjaotuse
seaduse § 7 lg 5 kohaselt arvestatakse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisel järgmisi asjaolusid:
ajaloolist põhjendatust; mõju elanike elutingimustele; elanike ühtekuuluvustunnet; mõju avalike teenuste
osutamise kvaliteedile; mõju haldussuutlikkusele; mõju demograafilisele
situatsioonile; mõju transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele; mõju ettevõtluskeskkonnale; mõju hariduslikule
olukorrale; omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana toimimist.
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 1 järgi
on seaduse eesmärk soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist ja
territooriumi haldusjaotuse korrastamist, millega kaasneb kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse ja
edukate projektitaotluste koostamise
suutlikkuse tõus, kohaliku omavalitsuse üksuste poolt tema territooriumil
pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine ning
kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõime arenemine.
Väike-Maarja Vallavolikogu on seisukohal, et Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 sätestatud asjaolusid arvesse võttes ei oleks
Torma Vallavolikogu otsuses loetletud
omavalitsuste ühinemisel tagatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise
soodustamise seaduse §-s 1 sätestatud
seaduse eesmärk. Seetõttu leiab Väike-Maarja Vallavolikogu, et käesoleval
juhul ei ole põhjendatud haldusterritoriaalse korralduse muutmine.
Otsustati keelduda läbirääkimiste
alustamisest uue kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamiseks Torma
Vallavolikogu otsuses toodud kohaliku
omavalitsuse üksuste ühinemise teel.
10. Riikliku järelevalve ülesannete
delegeerimine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Otsustati delegeerida seadusega
kohalikule omavalitsusele, kohaliku
omavalitsuse üksusele, organile või
asutusele pandud riikliku järelevalve
ülesannete täitmine Väike-Maarja Vallavalitsusele.
11. Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem. Eesti Reformierakonna poolt
on esitatud kandidaadiks Ants Einsalu.
Otsustati valida Ants Einsalu revisjonikomisjoni aseesimeheks.
Info:
Ene Preem:
- komisjonide nädal on 8.-12. veebruar;
- volikogu juhatuse koosolek on 17.
veebruaril;
- volikogu istung toimub 25. veebruaril.
- 21.01.2016 avanes nn tervisekeskuse meede tähtajaga 09.05.2016.
Indrek Kesküla:
- Pikk 12 detailplaneeringu menetlusprotsessi arengust.
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Jää hüvasti, Reet Maadla!
Meie hulgast lahkus igavikuteele Reet Maadla – Väike-Maarja vallavalitsuse
liige, Simuna osavallavanem, Avanduse külavanem, õpetaja, Simuna naisteklubi üks tugisambaid ja hea kaaslane paljudes ettevõtmistes.

Aegade teedel meist keegi ei tea,
kuidas peab seadma sammu,
teeline kunagi ette ei tea,
kuniks veel minekuks rammu…
Reet Maadla oli oma elus, töössesuhtumises ja tegemistes erakordselt
nõudlik, seda eelkõige just iseenda vastu. Ta otsis ja tegutses, kuni leidis
õige lahenduse ja viis alustatu lõpuni.
Reet Maadlast jääb mälestus kui rõõmsameelsest, positiivsest, ausast
ning oma kogukonna arengu eest seisnud ja tegutsenud inimesest. Reet
Maadla ei talunud eneseupitamist ja põhjendamatut pretensioonikust.
Kolleegid jäävad Reet Maadlat mäletama sooja ja vahetu inimesena.
Väike-Maarja vallavolikogu ja vallavalitsus

Kiltsi Kaardiloss – kartograafia,
mõisakompleks ja A. J. von Krusenstern
„Kiltsi Kaardiloss“ on temaatika, mis
võimaldab tõsta Kiltsi mõisa potentsiaali turismivaldkonnas. Idee aluseks
on Kiltsi mõisakompleksis välja arendada turismiobjekt, mida tuntakse kui
Adam Johann von Krusensterni mõisat
ning kartograafia ajalugu tutvustavat
elamusmuuseumi. Samas ka ainulaadset arhitektuurset ehitist, milles on
tegus mõisakool. Kaardilossi temaatikaga esimese sammu astumiseks ja
arendusprojekti teostamiseks kaasati
koostöös Kultuuriministeeriumiga finantsvahendeid Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2009-2014 programmist (EMP) „Mõisakoolid – säilitamine
läbi kasutuse“.
Laiemalt vaadeldes on Kiltsi mõisas
toimuva arenduse üldisteks eesmärkideks: aidata kaasa arhitektuuri- ja
ajaloomälestise ning looduslikult ja
kultuuriliselt väärtusliku kompleksi säilimisele; läbi ajaloolise pärandi väärtustamise ja tänapäevase sihipärase
kasutamise läbi tugevdada mõisakooliga seotud kohalikku kogukonda ning
muuta see majanduslikult jätkusuutlikumaks. Lisaks koostöö arendamine nii
kodusel kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Projekti konkreetseteks väljunditeks
olid:
• Koostada Kiltsi Kaardilossi sisekujunduse arhitektuurne projekt
ja näituseala graafiline kujundus I
etapis tootmisesse minevate pindade ulatuses.
• Koostada ekspositsiooni tekstid ja
valmistada osa näitusepindu.
• Luua Kiltsi Kaardilossi digiväljaanne.
• Kujundada ja toota Kiltsi Kaardilossi tutvustavad trükised ning toota
infoviidad Kiltsi Kaardilossi parki.
• Õmmelda valmis riided giididele.
Projekti koostamiseks oli vaja koos-

Garanteeritud
kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise
abil
Arstide heakskiit!

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

OÜ Velvet poolt toodetud muuseumiseinad Kiltsi Kaardilossis.
Foto: Indrek Kesküla
tada riigihange. Väike-Maarja vallavalitsus pidas oluliseks hankedokumentide koostamist selliselt, et oleks
tagatud hinna ja kvaliteedi mõistlik
suhe. Selleks oli vaja läbi mõelda
hindamiskriteeriumid ja ka see, mitmesse etappi projekt jagada. Projekti
esimene väljakuulutatud riigihange
(tähtaeg 10.04.2015) tõi ühe pakkuja,
kuid pakkuja hind ületas projekti läbiviimiseks kasutada olevaid rahalisi
võimalusi ning pakkumus lükati tagasi.
Uus väljakuulutatud hankevoor (tähtajaga 20.05.2015) tõi ühe pakkuja (OÜ
Velvet) ning hankes ettenähtud tegevuste täitmiseks töövõtuleping sõlmiti
11.06.2015. a tähtajaga 30.11.2015. a.
Lisaks veel väiksemamahulised lepingud projekti juhtimiseks ja riiete õmblemiseks.
Lääne-Virumaa lõunaosa turismivaldkonnas ei ole tänasel hetkel veel
väga tugevaid turismitooteid võrreldes maakonnakeskuse ja maakonna
põhjaosaga. Kiltsi mõisakompleksis

läbi viidud projekti abil on arendatud
edasi turismitoodet: loodud kompleksi külastajatele täiendavaid tegevusi,
laiendatud näitusepindu, mitmekesistatud eksponaatide väljapanekut ning
mis kõige olulisem, loodud võimalus
etappide kaupa elamusmuuseumi väljaarendamiseks.
Loomulikult on veel pikk tee minna, et kogu mõisakompleks kajastaks
turismiperioodil kartograafia täielikku
ajalugu. Euroopa Majanduspiirkonna
toetuste 2009-2014 programmist (EMP)
„Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutuse“ kaasrahastuse saanud projekt täitis
oma eesmärgi, kuna on loodud eeldused Kiltsi mõisa ja arhitektuuripärandi
hoidmiseks koos sellele tänapäevase
lisafunktsiooni loomisega.
Indrek Kesküla
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Vallavalitsuse materjalid
(13.01, 20.01, 27,01, 03.02, 10.02 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Otsustati määrata Avanduse külas
asuvate ehitiste (elamu, majandushooned) aluse ja teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 5289 m2; moodustada
plaani- või kaardimaterjali alusel, maa
riigi omandisse jätmiseks hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Korni katastriüksus, sihtotstarbega elamumaa.
- Moodustati Rastla külas Rastla-Jüri katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 7228
m2 suurune Rastla-Jüri katastriüksus,
sihtotstarbega elamumaa ja 32 966 m2
suurune Mesika katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Moodustati Ärina külas Kändliku
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 5,0
ha suurune Kändliku katastriüksus,
sihtotstarbega maatulundusmaa; 10,74
ha suurune Kännupõllu katastriüksus,
sihtotstarbega maatulundusmaa ja
4,71 ha suurune Kännumetsa katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Moodustati Ärina külas Nurme
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 19,26
ha suurune Nurme katastriüksus, sihtotstarbega maatulundusmaa ja 5,39 ha
suurune Käokäpa katastriüksus; sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Nõustuti maa riigi omandisse jätmiseks 17190 Uudeküla – Väike-Maarja
tee katastriüksuse moodustamisega,
kinnitati moodustatava katastriüksuse
pindalaks 638 m2 ning määrati sihtotstarbeks transpordimaa.
- Moodustati Pikevere külas Hindriku katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 2,27
ha suurune Hindriku katastriüksus,
sihtotstarbega maatulundusmaa ja
2,22 ha suurune Hindrikumetsa katastriüksus sihtotstarbega: maatulundusmaa.
- Kinnitati Simuna alevikus munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava Allee tn 2b katastriüksuse pindalaks 1536 m2, määrati maa maksustamishind ja katastriüksuse sihtotstarve
(elamumaa).
- Kinnitati Simuna alevikus munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava Allee tn 2c katastriüksuse pindalaks 409 m2, määrati maa maksustamishind ja katastriüksuse sihtotstarve
(elamumaa).
- Kinnitati Nõmme külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava Paisu katastriüksuse pindalaks
70 m2, määrati maa maksustamishind
ja katastriüksuse sihtotstarve (üldkasutatav maa 60%, veekogude maa 40%)
- Moodustati Pandivere külas Vesioru katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 30587
m² suurune Vesioru katastriüksus, sihtotstarbega maatulundusmaa ja 22,73
ha suurune Jõepõllu katastriüksus,
sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Nõustuti Aavere külas asuvate
ehitiste juurde maa ostueesõigusega
erastamisega vastavalt katastriüksuse
plaanile MTÜ-le Skamja; moodustati
4,46 ha suurune Soikola katastriüksus,
sihtotstarbega maatulundusmaa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Nõustuti Aavere külas asuva muinsuskaitse all oleva piiritustehase vareme juurde maa ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuse plaanile ehitise omanikule MTÜ-le Skamja;
moodustati 9120 m2 suurune Piirituse
katastriüksus, sihtotstarbega üldkasutatav maa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Määrati Äntu külas asuva Lodumetsa, Raeküla külas asuva Tihniku,
Nõmme külas asuva Linda, Hirla külas
asuva Jõhvika ja Hirla külas asuva Lil-

lemäe katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
ehitusprojekti koostamiseks üksikelamule Väike-Maarja alevikus Aasa 6 kinnistul.
- Määrati projekteerimistingimused suvila ehitusprojekti koostamiseks
Kännuküla külas Kesknurme kinnistul.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba aktsiaseltsile
Vireen poolelioleva punkerkuivati lammutamiseks Ebavere külas Andimäe
kinnistul.
- Väljastati ehitusluba üksikelamu
täielikuks lammutamiseks Müüriku külas Kalmu kinnistul.
- Väljastati ehitusluba abihoone
püstitamiseks Võivere külas Sepa kinnistul.
- Väljastati ehitusluba üksikelamu
laiendamiseks Kännuküla külas Kungla
kinnistul.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba üksikelamu
kasutamiseks Väike-Maarja alevikus
Renneoru 4 kinnistul.
- Väljastati kasutusluba üksikelamu
kasutamiseks Väike-Maarja alevikus
Renneoru 6 kinnistul.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Väike-Maarja lasteaia osaline
soojustamine“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja riigihange „Ebavere-Kiltsi jalg- ja jalgrattatee ehitamine“
avatud pakkumusmenetluse vormis,
kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja hange „Väike-Maarja valla küttepuude tarne 2016“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati
hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Kindlustusteenuse tellimine“ edukaks
pakkujaks Salva Kindlustuse AS.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja valla küttepuude tarne
2016“ edukaks pakkujaks FIE Hannes
Kõvask.
Pakkumuse edukaks tunnistamine
- Kinnitati Väike-Maarja aleviku Pikk
1 maa-ala haljastuse eelprojekti koostamise edukaks pakkujaks OÜ Projekteerimiskeskus.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest 32 taotlejale summas 3490 eurot.
- Nõustuti lasteaia toiduraha kompenseerimisega käesoleval õppeaastal
ajavahemikul 01.01.-30.06.2016 21-le
lapsele ja kohatasu kompenseerimisega 25-le lapsele.
- Nõustuti toetuse eraldamisega
ühele taotlejale trepironija kompenseerimiseks summas 3052 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kümnele taotlejale.
- Kehtestati sünnitoetuse määraks
400 eurot alates 01.01.2016.
Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamine
- Otsustati suunata isik hooldusele Väike-Maarja hooldekodusse alates
11.01.2016.
- Otsustati suunata isik hooldusele Väike-Maarja hooldekodusse alates
01.02.2016.
Tugiisiku määramine
- Otsustati määrata ühele perele tugiisik.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Otsustati anda üürile sotsiaalkorter Väike-Maarja alevikus Aasta tn 2
kortermajas tähtajaga kuni 31.07.2016.
Arvamuse andmine
- Anti nõusolek AS Ragn-Sells jäätmeloa taotlusele.

Veebruar 2016.a.
- Nõustuti vee erikasutusloa andmisega OÜle Karuvälja.
- Otsustati teha Keskkonnaametile
ettepanek nõuda enne OÜ Müüriku Farmer keskkonnakompleksloa muutmist
käitiselt täiendavate meetmete rakendamist, et väheneks tekkivate heitmete
kogused.
- Nõustuti Ragn-Sells AS jäätmeloa
taotlusega.
Simuna jäätmejaama lahtiolekuajad
- Otsustati muuta Simuna jäätmejaama lahtiolekuaegu järgmiselt: 1.
märtsist kuni 30. oktoobrini N kell 1418, R kell 9-11.30, L kell 12.30-18; 1.
novembrist kuni 29. veebruarini R kell
9-11.30, L kell 12.30-18.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa enampakkumise
korras internetioksjonil Osta.ee alljärgnev tehnika: veoauto GAZ53A MRS1, 2
ratastraktorit T150K koos lumesahaga,
virtsapütt 10T, HTS 100.27, eriotstarbeline paakauto SISU N3, buss Kuban
G1A1-22, sõiduauto Niva VAZ 2121 3.
Vallavara mahakandmine
- Kinnitati varade mahakandmisaktid järgmiselt: Väike-Maarja hooldekodu summas 3840.02 eurot; Väike-Maarja muusikakool summas 3810.90 eurot;
Väike-Maarja muuseum summas 30.68
eurot; Väike-Maarja valla noortekeskus
summas 193.85 eurot; Väike-Maarja
valla raamatukogu summas 6872.66
eurot; Väike-Maarja lasteaed summas
3025.45 eurot; Väike-Maarja seltsimaja
summas 947.54 eurot.
Hoonestusõiguse seadmise eelleping
- Otsustati seoses maaüksuste
munitsipaalomandisse taotlemisega
sõlmida OÜga Pandivere Vesi hoonestusõiguse seadmise eelleping Simuna
alevik, Allee tn 6 ja Simuna alevik, Käru
tee 3 maaüksuste suhtes ning kinnitati
munitsipaalomandisse antavale maale
seatava hoonestusõiguse eellepingu
tingimused.
Valla 2016. aasta eelarve
- Kinnitati valla 2016. aasta eelarvest tulenev tulude laekumine ja kavandatud kulude katmine tegevusalade
lõikes.
Teenuste hinnakiri
- Kinnitati noortekeskuse teenuste
hinnakiri: rinnamärgi (läbimõõt 50 mm)
valmistamine, tk 1 euro; külmkapimagneti (läbimõõt 50 mm) valmistamine,
tk 1.50 eurot; ruumide kasutamine põhimäärusevälisteks tegevusteks, 1 tund
7 eurot, ruumide kasutamine sünnipäeva, klassiõhtu pidamiseks, 4 tundi, 10
eurot, iga järgnev tund 5 eurot.
Kiltsi Põhikooli hoolekogu
- Kinnitada Kiltsi Põhikooli hoolekogu koosseis: Rein Möldre – lapsevanemate esindaja; Reelika Möldre – lapsevanemate esindaja; Natalja Tobreluts
– lapsevanemate esindaja; Katrin Järvamägi – lapsevanemate esindaja; Kaie
Kivistu – lapsevanemate esindaja; Katrin Laukse – lapsevanemate esindaja;
Kati Hiir – õppenõukogu esindaja; Kadri Reimann – õpilasesinduse esindaja;
Reet Reimann – volikogu esindaja.
Simuna Kooli hoolekogu
- Kinnitati Simuna Kooli hoolekogu
koosseis: Väino Haiba – vallavolikogu
esindaja; Liis Danilas – lasteaia õpetajate esindaja; Siiri Kanarbik – kooli
õpetajate esindaja; Riina Rajaste – kooli lastevanemate esindaja; Birgit Ojaste
– lasteaia lastevanemate esindaja; Priit
Beljaev – lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja; Raili Vahter – vilistlaste
esindaja; Gustav Põldmaa – toetajaorganisatsiooni esindaja; Kristella Luht
– õpilaste esindaja.

Majapidamises tekkivate jäätmete
sorteerimisest
Eestis on alates 2007. a hakatud tõsisemalt rääkima jäätmete sorteerimisest
kodumajapidamises. Jäätmete sortimise teema on koolides loodusõpetuses
ja teistes õppeainetes kajastamist leidnud ja minu arust ka meedias on jäätmeteema palju kajastamist leidnud.
Seega võiks jäätmete sorteerimine olla
tänaseks inimese igapäevane harjumuspärane toiming. Kahjuks igapäevane elu seda ei näita. Minuni on jõudud
mitmeid teateid, et just kortermajade
juures olevatesse segaolmejäätmete
konteineritesse jõuavad suurjäätmed,
ehitusjäätmed, elektroonikajäätmed
jne. Mis siis on segaolmejäätmed?
Segaolmejäätmed on määrdunud
papp, paber, foolium, ehituspaber,
kasutatud pabernõud ja papptopsid,
kasvuhoonekile, plastist ja kummist
tooted, vahtplast, kodukeemia pakendid, hambapastatuubid, mähkmed, hügieenisidemed, toiduga määrdunud ja
pooleldi täitunud pakendid, vorstikile,
katkised mänguasjad, vaasid jms.
Toon allpool välja jäätmeliikide kaupa, kuhu viia kodus tekkinud eriliiki
jäätmed:
Pakendid – viia pakendijäätmete
kogumismahutisse (klaas-, metall-,
plastpakend ja joogikartong kokku ühte
kogumismahutisse), jäätmemajadesse
või Väike-Maarja ja Simuna jäätmejaamadesse.
Metallid – viia vanametalli kokkuostu. Vanametalli jäätmed saab tasuta
ära anda ka Väike-Maarja ja Simuna
jäätmejaamades.
Klaas – lehtklaasi ja klaaspakendi
jäätmed saab tasuta ära anda VäikeMaarja ja Simuna jäätmejaamades.
Puit – töötlemata puidu jäätmed
saab tasuta ära anda Väike-Maarja ja
Simuna jäätmejaamades.
Paber- ja pappjäätmed (k.a paber/
papp-pakend) – viia avalikesse paberija papijäätmete kogumismahutitesse,
jäätmemajadesse või Väike-Maarja ja
Simuna jäätmejaamadesse.
Ohtlikud ja probleemtoodete jäätmed (jäätmed, mis võivad põhjustada
kahju keskkonnale ja tervisele): akud,
patareid, vedelad värvi-, laki-, lahustija õlijäätmed, elavhõbedat sisaldavad
päevavalguslambid ja termomeetrid,
aegunud ravimid, kemikaalid, tulekustutid, taimekaitsevahendid, printeri
tahmakassetid, liimid, ohtlike ainete
pakendid ja muu selline – viia VäikeMaarja ja Simuna jäätmejaamadesse.
Biolagunevad jäätmed (sh aia- ja
haljastusjäätmed, köögi- ja sööklajäätmed) – eramajade või hajaasus-

tuses asuvate kortermajade elanikud
võivad kompostida võimaluse korral
biolagunevaid jäätmeid oma aias.
Kompostimisel järgida Väike-Maarja
valla jäätmehoolduseeskirja. Aia- ja
haljastusjäätmed võib viia ka VäikeMaarja ja Simuna jäätmejaamade kompostimisväljakutele.
Vanad riided, jalanõud – kui on
veel kasutuskõlblikud, viia Väike-Maarja taaskasutuskeskusesse (Tamsalu
mnt 1), kust suunatakse riided ja jalanõud korduvkasutusse. Kui riided ja
jalanõud ei ole kasutuskõlblikud, siis
panna segaolmejäätmete konteinerisse
või viia Väike-Maarja ja Simuna jäätmejaamadesse.
Suurjäätmed on suuremõõtmelised
jäätmed, mis ei mahu oma mõõtmete tõttu olmejäätmete konteinerisse:
vanamööbel (diivanid, lauad, kapid,
riiulid, toolid, voodid, madratsid), sanitaartehnika (vannid, kraanikausid,
WC-potid, kraanid, segistid), elektriseadmed (lambid, elektriradiaatorid,
elektrikilbid jt) – saab üle anda VäikeMaarja ja Simuna jäätmejaamades.
Elektroonikajäätmed (külmkapp,
televiisor, raadio, elektripliit jms) - viia
kauplusesse (seade ei tohi olla rüüstatud), kust kavatsetakse osta uus samalaadne toode. Kui ei ole kavatsust uut
toodet osta, siis võib viia Väike-Maarja
või Simuna jäätmejaamadesse.
Vanad rehvid – võib viia rehvitöökotta või kauplusesse, kust kavatsetakse uut toodet osta. Kui ei ole kavatsust
rehve osta, siis võib need viia VäikeMaarja või Simuna jäätmejaamadesse.
Tagatisrahaga pakend – viia tagatisrahaga pakend tagasivõtu kohta
(kauplus, taarapunkt) või kui on rikutud
koodiga tagatisrahaga pakend, siis viia
jäätmejaamadesse.
Ehitus- ja lammutuspraht, sh ohtlik ehituspraht (remondi või ehituse
käigus tekkinud) – tellida jäätmevedajalt ehitusjäätmete äraveo teenus või
viia Väike-Maarja jäätmejaama hinnaga
0,07€/kg.
Eterniit ja muud asbesti sisaldavad jäätmed – viia Väike-Maarja
jäätmejaama. Seose SA KIK toetusele
saame koguda 2016. a Väike-Maarja
valla elanikelt 130 tonni tasuta eterniiti
või teisi asbesti sisaldavaid jäätmeid.
Tasuta eterniidijäätmete viimiseks
Väike-Maarja jäätmejaama palun eelnevalt kogused registreerida aadressil
leie@v-maarja.ee. Kui soovite tasu eest
eterniiti viia, siis on vastuvõtu hind
0,10 €/kg.

Väike-Maarja jäätmejaam (Tehno tn 5) on avatud:
K-R kella 12.30-18.00
L kella 8.30-15.30

Alates 01.03.2016 on Simuna jäätmejaam (Pargi tn 1)
avatud:
1. märtsist kuni 30. oktoobini
N kell 14.00 - 18.00
R kell 09.00 - 11.30
L kell 12.30 - 18.00
1. novembrist kuni 29. veebruarini.
R kell 09.00 - 11.30
L kell 12.30 - 18.00
Väike-Maarja valla jäätmejaamade operaatori Ene Kesküla ametitelefon on 520 1656.
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi TAASKASUTUSKESKUS (Tamsalu
mnt 1, II korrusel) on avatud L 10-13 ja infotelefon on 5656 4959.
Täiendavate küsimuste tekkimisel tulge Väike-Maarja Pikk 7 vallamaja II
korrus kabinet 211, helistage tel 329 5756 või kirjutage: leie@v-maarja.ee
Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik
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Avalik kiri volikogu esimees
Ene Preemile
Ajendiks Sulle avalikku kirja kirjutama
sundis viimases vallalehes 10. lk-l nn
„artikkel” „Ideest teostuseni”. Alla olid
kirjutanud kui eraisik. „Artiklis” kutsud
muuhulgas kohalikke omavalitsusi endalt teenust ostma. Järelikult ka VäikeMaarja vallavalitsust.
2013. aasta lõpust, kui Sinust sai volikogu esimees, jäi vallavalitsuses täitmata arendusnõuniku koht. Ja on seda
tänase päevani. Vallavolikogu poolt on
eelmise aasta lõpus kinnitatud vallavalitsuse struktuur, kus arendusnõuniku
ametikoht on olemas. Ametijuhendit
aga kodulehelt ei leia.
On avalik saladus, et vallavalitsus
on tellinud Sinult sellealaseid töid ja
tasunud nende eest. Minu hinnangul
on siin tegemist selge huvide konfliktiga. Volikogu esimees ei saa täita täitevvõimult saadud (seda enam tasulisi)
ülesandeid ja samal ajal olla täitevvõimu suhtes suuniste andja ja järelevalvaja. Samas on Sulle olnud taoline
olukord kahtlemata kasulik. Lisaks volikogu esimehe kopsakale hüvitisele on
olnud võimalus konkurentsi vältides
mugavalt lisa teenida. Kahtlemata ei
ole Sinu selline tegevus avalikes huvides.
Samas paistavad arendusnõuniku
töövaldkonna tegematajätmised välja
ka valla koduleheküljelt. Valla investeerimisvõimaluste alajaotises pakutakse
muuhulgas võimalusi Kaarma tööstuspiirkonnas. Naabritena mainitakse
AS Kalvi Mõis!?, mis on aastaid tagasi
pankrotis olevana likvideeritud ja OÜ-t
Kerro, kes on ammu oma valdused ASle Baltic Agro müünud. Ei ole just parim reklaam Väike-Maarja vallale.
Arusaamatuks jäävad veel kaks Sinuga seotud seika. Volikogu istungite
toimumise kohaks sai üleöö VäikeMaarja Seltsimaja. Teades seltsimaja
tihedat kasutusgraafikut, siis on see
otsus seda arusaamatum. Näotu olukord tekkis sügisel muusikafestivali
kontserdi peaaegu et ärajäämisega,

sest volikogu istung pidi iga hinna eest
saalis samal ajal toimuma. Samas on
raamatukogu pere nõutu ja arusaamatuses, miks nende saal, mis on alates
2002. aastast seda rolli täitnud, enam
ei kõlvanud.
Teine seik puudutab Georg Lurichi
projektiga seonduvat. Kurb, et niivõrd
vastutusrikas väljakutse, milleks oleme
ühiselt enam kui kümme aastat valmistunud, on lükatud volikogu poolt
määramatusse. Kummastav oli lugeda
19. juuni VT-st Sinu vastust Kuno Raude kirjale, kus Sa sisuliselt saatsid ta
valla kodulehte lugema. Kas Sa tõesti
arvad, et Kuno Raude kirjutas avaliku
kirja, sealhulgas Sulle, oskamatusest
Internetis orienteeruda? Erinevalt Sinust oli ta mures Lurichi projekti saatuse pärast. Kas Sa ei leia, et volikogu
esimehena oled otseselt vastutav tekkinud olukorra pärast, kus valla maine on
oluliselt kahjustada saanud. Lisarahastus riigi poolt projektile on võimalus,
projekti elluviimine aga meie kohustus,
mis vajab julgust ja otsusekindlust.
Kui riikliku programmi rakendamine
jäi venima, siis oleks pidanud mõtlema
variandi B peale – muutma projekti ja
selle maksumust või leidma muid rahastamisallikaid. Eelkõige aga avalikkusega suhtlema ja mitte jätma tervet
Eestit teadmatusse, mis edasi saab.
Kas ei oleks just Sina, volikogu esimehena ja kogukonna eestkõnelejana, pidanud näitama initsiatiivi, kuidas edasi
minna ja lahendus leida?
Üha rohkem on Eestis märke ühiskonna tipus valitsevast ebaeetilisusest,
omakasupüüdlikkusest, otsustamatusest ja riigimehelikkuse puudumisest.
Kahjuks oled sellesse loetellu ka oma
kaaluka panuse andnud.
Vähim, mis Sa antud olukorras teha
saad, on volikogu esimehe kohalt tagasi astuda.
Sven Kesler

Selgitus
Jaanuarikuu infolehes ilmunud Ene
Preemi tekstis „Ideest teostuseni“ oli
autori poolt algselt lisatud ka sõna
REKLAAMTEKST. Eemaldasin selle
sealt omaalgatuslikult, sest teksti
sisu andis selgesti märku, et tegemist
on reklaamiga ja selle ekstra rõhutamine ei tundunud vajalikuna.

Vabandan teksti autori Ene Preemi
ja vallalehe lugejate ees, et tekitasin
sellega mõningast segadust ja vääritimõistmist.
Toimetaja
Ilve Tobreluts

Kolmapäeval, 16. märtsil, kell 18.00
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Tere Sven!
Ma ei ole kunagi mõistnud inimesi, kes
selle asemel, et silmast silma rääkides
või püüdes erinevate osapooltega laua
taha istudes probleemidele lahendusi
leida, otsustavad suhelda läbi ajakirjanduse avalikke kirju kirjutades.
Kohtume Sinuga praktiliselt iga kuu
volikogu majanduskomisjoni koosolekul. Minu kontaktandmed on avalikud,
mulle võib helistada ja e-posti teel
kirjutada. Minu kabineti uks on olnud
alati avatud kõigile vallakodanikele. Ka
Sulle, Sven. Kõigile kirjas väljatoodud
küsimustele ja kahtlustustele oleks
saanud vastuse või leidnud lahenduse
ka lihtsalt omavahel vesteldes.
Jah, minu nimi on Ene Preem. Aga
see nimi ei ole ainult füüsilise isiku,
vaid ka minu, kui füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi.
Jaanuari kuu infolehte saatsin avaldamiseks vastavalt märgistatud reklaamteksti pealkirjaga „Ideest teostuseni“. Miks reklaamtekst infolehes
teistsugusel kujul ilmus, selgitas lehe
toimetaja Sulle juba telefoni teel ja
teeb seda ka selles infolehes, seetõttu
ei hakka seda siin vastuskirjas veel kord
üle kordama. Reklaami avaldamise eest
ajalehes on vallavalitsus väljastanud
mulle arve, mille olen ka tasunud.
Enamikele volikogu esimeestele ei
ole volikogu juhtimine palgaline töö,
vaid lisakohustus põhitöö kõrvalt. Nii
ka mulle. Volikogu esimeeste seast
leiab põllumajanduse ja metsandusega
tegelevaid ettevõtjaid, õppejõude, juriste, kinnisvaramaaklereid, kirikuõpetajaid. Mina osutan ettevõtjana nõustamis- ja projektikirjutamise teenust.
Projektide kirjutamise ja juhtimise
kogemus on mul alates aastast 2002.
Viimased viis aastat on ettevõtlus- ja
mittetulundussektorile lisanud ka
teadmised avaliku sektori toimimisest.
Spetsialiste, kes oleksid n-ö kodus
kõigis kolmes valdkonnas, ei ole maakonnas just palju ning seetõttu kutsun endalt nõustamis- ja projektikirjutamise teenust tellima ka kohalikke
omavalitsusi. Väike-Maarja vald ei ole
Lääne-Virumaal ainukene omavalitsus.
Reklaamtekst on koostatud avaldamiseks kõikides Pandivere piirkonna oma-

valitsuste infolehtedes.
Selleks, et avalikkusele saaks selgeks, millistes summades on VäikeMaarja vallavalitsus mulle kui volikogu
esimehele ja minuga seotud ettevõtetele hüvitusi ja tasusid maksnud, viib
volikogu revisjonikomisjon minu ettepanekul järgmisel kuul läbi revisjoni.
Revisjoniakt avalikustatakse ja sellega
on kõigil huvilistel võimalik tutvuda.
Varjata ei ole mul midagi.
Sa tead väga hästi, et volikogu esimees ei korralda vallavalitsuse tööd
ning ei jaga vallavalitsuse töötajatele
töökorraldusi. Paljud kirjas esitatud
küsimused oled adresseerinud valele
inimesele. Mina ei ole see inimene,
kelle käest küsida, miks ei ole tööle
võetud arendusnõunikku või miks ei
ole valla kodulehel üleval arendusnõuniku ametijuhendit või miks ei ole valla
kodulehel uuendatud ettevõtlusalade
andmeid või miks ei ole muudetud ühe
või teise projekti maksumust või leitud
teisi rahastamisallikaid. Nendele küsimustele vastuse saamiseks soovitan
pöörduda vallavalitsuse poole.
Olen inimene, kes üleöö ei tee ühtegi otsust. Kõik minu otsused on
alati põhjalikult läbi kaalutud. Võttes
arvesse asjaolu, et volikogu istungite
alguskellaaeg nihkus volinike soovil
hilisemaks ning volikogu istungite toimumine hakkas segama raamatukogu
õigeaegset sulgemist, tuli istungite
läbiviimiseks leida uus koht. Tekkinud probleemi mitmete vallavalitsuse
töötajate ja seltsimaja juhatajaga arutades, sündis lõpuks ka otsus viia volikogu istungite korraldamine üle seltsimajja.
Sinu väide, et sügisel pidi muusikafestivali kontsert volikogu istungi pärast ära jääma, tekitab ainult kummastust. Volikogu istungi ja kontserdi ajaline kattumine oli aegsasti teada ning
novembrikuu istung toimus hoopiski
Simuna rahvamajas.
Kui on suur soov kellelegi koht kätte näidata, siis tasub rohkem eeltööd
teha ja fakte kontrollida, sest valeväiteid esitades võib lõpuks lihtsalt ise
rumalaks jääda.
Väike-Maarja keskväljakule Luric-

hi mälestussamba püstitamise mõtet
on edendanud ja päevakorral hoidnud
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Georg Lurichi Fondi halduskogu. Kas teiste poole näpuga näitamise asemel ei oleks
sa pidanud Lurichi fondi halduskogu
liikmena kõigepealt enda käest küsima,
kuidas ausamba valmimisse rohkem
panustada? Oled sa teinud halduskogu esimehele ettepaneku halduskogu
kokkukutsumiseks ja mälestussamba
erinevate teostusvariantide arutamiseks? Tundub, et lihtsam on kõiki teisi
süüdistada.
Väike-Maarja vallavolikogu ei ole
Georg Lurichi projektiga seonduvat
lükanud määramatusse. Eelmisel aastal volikogu poolt vastu võetud arengukava tegevuskavas aastateks 20162019 on Väike-Maarja avaliku ruumi
väljaarendamine koos mälestussamba
püstitamisega prioriteetsuselt teine investeeringuobjekt. Projekti teostamise
aastateks on märgitud 2016-2017. Kogu
projekti maksumuseks on arengukava
järgi planeeritud 1,2 miljonit eurot ning
selle kavandatud mahus elluviimine on
võimalik ainult Euroopa Liidu struktuuritoetuse kaasabiga.
Olukorras, kus inimesed peavad
tähtsamaks Väike-Maarjasse tervisekeskuse ehitamist, lasteaiakohtade
puuduse likvideerimiseks Simuna lasteaiaosa laiendamist või valla teede
korrashoidu, ei ole mõistlik vallakodanike jaoks paljud tunduvalt olulisemad investeeringud kõrvale lükata ja
kulutada sellist summat maksumaksja
raha keskväljaku väljaehitamiseks. Just
sellise seisukoha on ka paljud volikogu
ja komisjonide liikmed välja öelnud.
Eesmärkide saavutamiseks ei lähe
mina „üle laipade“, minuga mitte nõustujaid kõrvale lükates, alavääristades ja
mutta trampides. Volikogu esimehena
otsuseid tehes püüan arvestada võimalikult erinevate huvigruppide, mitte
mõne väikese kildkonna huvide ja soovidega. Kui sina pead seda otsustamatuseks, siis see on sinu õigus.
Parimate soovidega
Ene Preem

Vallavolikogu võttis vastu Mesiniku katastriüksuse
detailplaneeringu
Valminud on Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuva Mesiniku katastriüksuse (katastritunnus
92702:004:1760) 3,23 ha suurusele
maa-alale koostatud detailplaneering ning detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruanne.
Detailplaneering võeti vastu Väike-Maarja Vallavolikogu 28.01.2016
otsusega nr 4.
Planeeringualale kavatsetakse rajada biogaasijaam. Biogaasijaama
peamise toorainena planeeritakse
kasutada lähipiirkonna põllumajandusettevõtetes tekkivat looma- ja
linnusõnnikut ning teisi põllumajanduslikke tootmisjääke. Biogaasijaa-

ma põhiprodukt on biogaas, mida
on võimalik kasutada elektri ja sooja
koostootmiseks või puhastada maagaasiga võrdsele tasemele (biometaaniks) ning suunata maagaasivõrku. Lisaproduktina tekib digestaat,
mida kasutatakse orgaanilise väetisena põllumaadel.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu
vastuvõtmise otsusega, detailplaneeringuga ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõuga on
võimalik tutvuda avalikul väljapanekul ajavahemikul 22.02.2016 –
14.03.2016:

1) Ebavere külas Kaarma tanklas,
lahtioleku aegadel;
2) Väike-Maarja vallavalitsuse
kantseleis, Pikk tn 7 Väike-Maarja,
tööajal;
3) Väike-Maarja valla veebilehel
http://www.v-maarja.
ee/?part=html&id=337.
Detailplaneeringu ja KSH eelnõu
avalik arutelu toimub 28.03.2016
algusega kell 16.00 Ebavere tervisespordikeskuse saalis, II korrusel.
Avaliku väljapaneku ajal on õigus
kirjalikult esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringu ja
KSH aruande kohta Väike-Maarja Vallavalitsuse aadressil: Pikk tn 7, 46202
Väike-Maarja või vv@v-maarja.ee.

Detailplaneeringu avalikustamise tulemused

Lauluvõistlus
Väike-Maarja Seltsimajas
PÄÄSE 1 EUR

Väike-Maarja
Vallavolikogu
25.06.2015 otsusega nr 16 vastu võetud Väike-Maarja alevikus 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 maaalale koostatud detailplaneeringu

05.01.2016 – 19.01.2016 toimunud
avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu kohta vastuväited
Väike-Maarja alevikus Pikk tn 10, Pikk
tn 14, Pikk tn 14a, Pikk tn 14b ning Simuna mnt 6a omanikud ja ettepanekud OÜ A.V.R. Projekt.
Kõigi esitatud vastuväidetega ja

ettepanekutega ning Väike-Maarja
Vallavalitsuse vastustega nendele saab tutvuda Väike-Maarja valla veebilehel http://www.v-maarja.
ee/?part=html&id=337. Täiendav informatsioon Väike-Maarja vallavalitsusest (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik)
või telefoni teel 329 5755.
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TOETUSE TAOTLEMISE VÕIMALUSI AASTAL 2016
Leader programmi meetmed:
• Meede 1.1 Tärkav Pandivere
Projektide esitamise tähtaeg on 7.9. märts 2016, hindamise tähtaeg 21.
märts 2016.
Toetust saavad taotleda Pandivere
koostööpiirkonda registreeritud alustavad mikro- ja väikeettevõtted ning
MTÜd, kes on taotluse esitamise tähtajaks tegutsenud kuni 24 kuud.
Toetust saab taotleda:
• uudsete ja uute kohalikel ressurssidel põhinevate teenuste/toodete
väljaarendamiseks, sh kohaliku toidu
väärtustamiseks ja kogukonnateenuste
arendamiseks;
• kohaliku toidu tootmise arendamiseks;
• kaugtöökohtade võimaluste loomiseks;
• ettevõtete või MTÜde vaheliste
ühistegevuste (kohalik toit ja kogukonnateenused) elluviimiseks.
Maksimaalne toetuse suurus on
9000 eurot ühe taotleja/partneri kohta.
Toetuse määr on äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning MTÜ puhul
kuni 60%, kogukonnateenuste* arendamisel on toetuse määr kuni 90%.
• Meede 1.2 Kasvav Pandivere
Toetust saavad taotleda Pandivere koostööpiirkonda registreeritud ja
taotluse esitamise tähtajaks vähemalt
12 kuud tegutsenud mikro- ja väikeettevõtted ning MTÜd.
Toetust saab taotleda:
• uudsete ja uute kohalikel ressurssidel põhinevate teenuste/toodete
väljaarendamiseks, sh kohaliku toidu
väärtustamiseks ja kogukonnateenuste
arendamiseks;
• kohalike turismitoodete arendamiseks (sh majutus, toitlustus, aktiivse
puhkuse teenused jms);
• vajaliku infrastruktuuri rajamiseks
(sh hoonete kohandamine, juurdepääsuteed, sideühendused jms);
• tõestatud vajadusega uute toodete prototüüpide valmistamiseks ja turutestimise toetamiseks;
• kaugtöökohtade võimaluste loomiseks;
• kohaliku toidu tootmise arendamiseks;
• lühikese toidutarneahela arendamiseks tootjalt tarbijani (investeeringud kohalikku toiduainete töötlemisse,
transportimisse ja turustamisse);
• lairiba internetiühenduste arendamiseks;
• ettevõtete ja MTÜde vahelised
ühistegevuste elluviimiseks.
Maksimaalne toetuse suurus on 22
600 eurot ühe taotleja/partneri kohta.
Toetuse määr äriühingute ja füüsilisest
isikust ettevõtjate puhul kuni 60%. Investeeringute puhul põllumajanduslikesse tegevustesse on toetuse määr
kuni 50%. Kogukonnateenuste* arendamisel on toetuse määr kuni 90%.
• Meede 1.3 Ettevõtlik Pandivere
Toetust saavad taotleda Pandivere
koostööpiirkonda registreeritud mikroja väikeettevõtted, MTÜd (sh PAIK), SA
ja KOV.
Toetust saab taotleda:
• ettevõtlikkuse suurendamiseks
läbi õppe (õpilasfirmadele kaasaaitamine, ürituste korraldamine, messidel
osalemine);
• noorettevõtjate võrgustike arendamiseks;
• Pandivere ettevõtluspargi (sh inkubatsiooniteenuste) väljaarendami-

seks;
• Pandivere ettevõtluspesa väljaarendamiseks;
• potentsiaalsetele ja alustavatele
ettevõtetele suunatud ettevõtlusalaste
töötubade, ettevõtluskonkursside ja
-päevade korraldamiseks.
Maksimaalne toetuse suurus on
4500 eurot ühe taotleja/partneri kohta.
Toetuse määr on äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul kuni 60%,
MTÜ, SA, KOV kuni 90%.
• Meede 1.4 Puhas Pandivere
Toetust saavad taotleda Pandivere koostööpiirkonda registreeritud ja
taotluse esitamise tähtajaks vähemalt
12 kuud tegutsenud mikro- ja väikeettevõtted ning MTÜd.
Toetust saab taotleda:
• kohalikul ressursil baseeruva alternatiivenergia kasutuselevõtmine (sh
teadlikkuse tõstmine; biomassi, hakkepuidu, energiavõsa, tuule jms);
• vajaliku infrastruktuuri rajamine
keskkonnasäästlikumaks majandamiseks;
• ettevõtete ühised projektid ülalnimetatud tegevuste elluviimisel.
Maksimaalne toetuse suurus on 14
000 eurot ühe taotleja/partneri kohta.
Toetuse määr on äriühingust ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul kuni 60%,
MTÜ puhul kuni 90%.
• Meede 2.1 Kodupaik Pandivere
Projektide esitamise tähtaeg on 16.18. märts 2016, hindamise tähtaeg 2.
aprill 2016.
Toetust saavad taotleda Pandivere
koostööpiirkonda registreeritud:
• mittetulundusühingud ja sihtasutused;
• kohalikud omavalitsused;
• mikro- ja väikeettevõtted kogukonnateenuste väljaarendamiseks.
Toetust saab taotleda:
• kogukonnateenuste ja kogukonnaettevõtluse loomiseks, edendamiseks
ja parendamiseks, sh vajalike ruumide
renoveerimiseks, rekonstrueerimiseks
ja vahenditega varustamiseks;
• kogukonnateenuste kättesaadavuse parendamiseks, sh uuenduslike
lahenduste leidmiseks;
• kultuuri-, spordi-, turismi- ja vabaajaobjektide väljaarendamiseks;
• huvitegevuse arendamiseks;
• lairiba internetiühenduse arendamiseks.
Maksimaalne toetuse suurus on
kuni 20 000 eurot taotleja kohta. Toetuse määr on kuni 90%.
• Meede 2.2 Kultuuriküllane Pandivere
Toetust saavad taotleda Pandivere
koostööpiirkonda registreeritud:
• taotluse esitamise tähtajaks vähemalt 12 kuud tegutsenud mikro- ja
väikeettevõtted, MTÜd, SAd;
• kohalikud omavalitsused.
Toetust saab taotleda:
• mitmesuguste siseriiklike ürituste
(sh festivalid, konverentsid, kontserdid,
võistlused, temaatilised üritused) korraldamiseks;
• kohalike ühenduste (sh noorte
ühenduste) teadlikkuse tõstmiseks;
• siseriiklike kampaaniate ja ennetustegevuste korraldamiseks;
• kultuuripärandiga seotud uuringute koostamiseks;
• rahvusliku käsitöö propageerimiseks, sh käsitööoskuste arendamiseks.
• piirkonna ühisturundamiseks (sh

piirkonda tutvustavate materjalide
koostamiseks ja väljaandmiseks, teavitustegevuseks, siseriiklikel messidel
osalemiseks);
• siseriiklikuks integratsioonitööks.
Maksimaalne toetuse suurus on
4500 eurot ühe taotleja/partneri kohta.
Toetuse määr on äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul kuni 60%,
MTÜ, SA ja KOV kuni 90%.
* Kogukonnateenuste arendamiseks
kinnitab taotluse MTÜ PAIK üldkoosolek.

Eesti maaelu arengukava 20142020 meetmed:
• Meede 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
Prognoositav taotluste vastuvõtu
aeg 4.-10. aprill 2016.
Toetust saavad taotleda:
• FIE või äriühing, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende
töötlemisel saadud toodete müügitulu
oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000
– 14 000 eurot ja taotlemise aastale
vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50%
tema kogu müügitulust;
• hobusekasvatusega tegelev FIE
või äriühing.
Toetust saab taotleda äriplaanis
kavandatud
põllumajandustoodete
tootmise või nende töötlemise arendamise alaseks tegevuseks. Äriplaanis
kavandatud tegevuste kogumaksumusest vähemalt 50% tuleb kasutada materiaalse vara, sealhulgas bioloogilise
vara ostmiseks või sellise tootmishoone rajamiseks, rekonstrueerimiseks või
laiendamiseks, mida saab kasutada
põllumajanduslike toodete tootmiseks
ja töötlemiseks.
Toetuse taotleja saab käesoleva
meetme raames esitada rohkem kui
ühe taotluse, kuid toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000
eurot programmperioodil. Omafinantseeringu nõue puudub, kuid omafinantseeringu kasutamine annab toetuse taotlemisel lisahindepunkte.
• Meede 6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
Prognoositav taotluste vastuvõtu
aeg 1.-5. august 2016.
Toetust saavad taotleda:
• mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või
nende töötlemisel saadud toodete
müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult
eelnenud kahel majandusaastal üle
4000 euro ja see moodustas mõlemal
taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 50%
tema kogu müügitulust;
• mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle
müügitulu oli mõlemal taotluse esitamise aastale eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro.
Toetust saab taotleda:
• hoone ja rajatise ehitamiseks (v.a
lammutamine) Ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras ning hoone
parendamiseks;
• statsionaarse masina ja seadme

ostmiseks ning paigaldamiseks;
• rändkaupluse ja selle sisseseade
ostmiseks.
Toetuse maksimaalne suurus ühe
taotleja kohta arengukava programmperioodi jooksul on 150 000 eurot.
Toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
• Meede 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
Prognoositav taotluste vastuvõtu
aeg 22.-26. august 2016.
Toetust saavad taotleda füüsilisest
isikust ettevõtja (FIE) või osaühing,
mille kõik osanikud on füüsilised isikud. Kõik taotlejad peavad taotluse
esitamise ajal olema nooremad kui
40-aastased.
Taotlejal peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-,
kutsekesk- või kõrgharidus või põllumajandustootja kutsetase 5. Taotleja
ei tohi taotluse rahuldamise ajaks olla
tegelenud aktiivse põllumajandusliku
ettevõtlusega üle 18 kuu FIEna või osaühingu osanikuna.
Toetust võivad taotleda ka FIE-d
või osaühingud, kes on omandanud
oma vanematele või vanavanematele
kuulunud põllumajanduslikul tegevusalal tegutseva osaühingu kogu osaluse
või omandanud FIE-st vanematele või
vanavanematele kuulunud põllumajandusettevõtte. Ettevõtte nooremale
põlvkonnale üleandja peab üleandmise
ajal olema vähemalt 55-aastane.
Toetuse maksimaalne suurus ühe
taotleja kohta on 40 000 eurot.
• Meede 4.1 Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse
parandamiseks
Prognoositav taotluste vastuvõtu
aeg detsember 2016.
Toetust saavad taotleda:
• äriühing või FIE, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende
töötlemisel saadud toodete müügitulu
kas koos või eraldi ületas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot ja taotluse
esitamise aastale vahetult eelnenud
teisel majandusaastal vähemalt 1200
eurot ning see moodustas mõlemal
taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50% kogu
müügitulust;
• hobusekasvatusega tegelev ettevõtja.
Toetust saab taotleda:
• põllumajandusliku tootmishoone
või rajatise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
• põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või
sinna juurde kuuluva statsionaarse
seadme, loomade pidamiseks mõeldud
paigaldise või muu vajaliku sisseseade
ostmine või paigaldamine;
• omatarbeks elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi (bioenergia) tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud
tingimustel ja korras;
• omatarbeks bioenergia tootmiseks
kasutatavasse hoonesse või rajatisse
statsionaarse seadme või muu vajaliku
sisseseade ostmine või paigaldamine;
• söödavaid vilju kandvate viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks
ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine või istutamine;

• istandike ja puukoolide piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmine
või paigaldamine;
• mesindus- või seenekasvatusinventari ning -seadmete ostmine või
paigaldamine;
• põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate või seadmete
ostmine;
• põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks.
Toetuse maksimaalne suurus ühe
taotleja kohta on kuni 500 000 eurot
arengukava programmiperioodil kokku.
Toetust antakse kuni 40%, traktorite
ostu puhul kuni 30% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.
Toetuse määr on kuni 5% võrra suurem,
kui toetust taotleb noor ettevõtja või
põllumajandustootjaid ühendav tootjarühm.
Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) kaudu eraldatavad toetused:
• Regionaalsete investeeringutoetuste programm
Taotlusi saab esitada kaks korda
aastas. Taotluste esitamise tähtajad on
15. veebruar (I voor) ja 15. september
(II voor).
Toetust saavad taotleda:
• kohalikud omavalitsused (v.a Tallinn);
• mittetulundusühingud ja sihtasutused;
• valitsusasutuste hallatavad riigiasutused.
Toetust antakse hoonete ja rajatiste
ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks.
Taotluse piirsumma ühe taotleja kohta on 32 000 eurot. Ühinenud
omavalitsused saavad taotleda lisaks
6400 eurot iga ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta.
• Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise toetus
Taotlused esitatakse väljakuulutatud taotlusvooru käigus.
Toetust saavad taotleda:
• kohalikud omavalitsused;
• äriühingud;
• mittetulundusühingud ja sihtasutused;
• riigiasutused;
• avalik-õiguslikud ülikoolid.
Toetust antakse projekti järgmistele
tegevustele:
• sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide
arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine;
• ettevõtluse seisukohast olulise
avaliku tugitaristu kaasajastamine ja
selle loomine olemasolevate või uute
tööstus- ja ettevõtlusalade juurde;
• inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine;
• linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas linnasüdamed ja väljakud, kaasajastamine ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks;
• keskuste ja tagamaa vaheliste
ühenduste, sealhulgas ühistransport
ning jalg- ja jalgrattatee, arendamine.
Toetatakse projekte, mille objekt
ja tegevused sisalduvad maakonna
tegevuskavas.
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Aasta naiskodukaitsja nominent Lea Matusorg: See võib kõlada
pateetiliselt, aga ma tõesti armastan oma isamaad!
Pühapäeval, 10. jaanuaril kuulutasid
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis
Kiili ja Naiskodukaitse esinaise ülesandeid täitev Ave Proos Viljandi pärimusaidas välja aasta kaitseliitlase ja aasta
naiskodukaitsja nimed. Naiskodukaitse
Viru ringkonna nominendiks oli VäikeMaarja jaoskonna naiskodukaitsja Lea
Matusorg, kes on oma tegevustes väga
mitmekülgne. Samuti ka parim sõber ja
kaaslane, keda endale soovida.
Lea, ma võin sulle öelda sina,
sest me tunneme juba aastaid. Kuigi mina olen näinud organisatsioonis
lennukaid tõuse ja kummalisi langusi
nii Tartus, kui ka Lääne-Virumaal ja
tegutsen siiski veel toetajaliikmena,
tekib mul küsimus, kuidas oled sina
läbi nende aastate säilitanud usku
organisatsiooni ning leidnud endas
jõudu ja tahet kogu nende aastate
vältel järjepidevalt tegutseda? Kust
see sinu vägi ja jõud tuleb ja mis on
Naiskodukaitses see, mis sind köidab?
Meeldib see, et igaühel on võimalus
valida oma väljund organisatsioonis.
Ole sa noor või eakas, sportlik või tugitoolisportlane, õppur või akadeemik
– peamine, et sul on tahe tegutseda
ning hinges see miski, mis sunnib sind
mitte jääma kõrvaltvaatajaks, vaid panustama oma maa, oma inimeste ja
pere jaoks.
Jõudu annab see, kui näed, et see,
mida teed, on oluline ja vajalik. Kõik
need teadmised, mis on õpitud Kaitseliidu kooli erinevatel kursustel on vajalikud mitte ainult sõjaolukorras, vaid
ka igapäevaselt oma tööd tehes ja tava-

elus. Ma pean silmas nii juhtimiskoolitusi, kui esmaabiõpetaja, rühmaparameediku ja instruktorikoolitust, jne.
Aastal 2015 esitati sind Naiskodukaitse Viru ringkonna poolt aasta
naiskodukaitsja nominentide hulka.
Oled Väike-Maarja jaoskonna uhkus.
Sinu varasalves on küll mitmeid teenetemärke ja tunnustusi, aga tuli taoline üle-eestiline esiletõstmine sulle
üllatusena?
Tuli küll üllatusena, sest ma olen
praegugi veendunud, et meie Viru ringkonnas on palju tublisid ja aktiivseid
liikmeid, kes oleks kindlasti väärinud
nominendi tiitlit.
Milline on ühe tavalise naiskodukaitsja (sinu) elu? Kui palju see erineb sellest elust, mida sa elasid enne
organisatsiooni astumist? Oleks see
sinu hinnangul rikkam või vaesem ja
miks?
Elu on tunduvalt huvitavam ja kõik
oleneb sellest, kui palju sa ise soovid
panustada oma vaba aega organisatsiooni tegevustesse. Olles läbinud kõik
baasväljaõppe moodulid, tekib sul aimdus, mida täpsemalt igas erialagrupis
tehakse ja mis sulle endale huvi pakub.
Võimalusi enda arendamiseks on palju.
Kui olulist rolli mängib sinu elus
üldse Naiskodukaitse ja miks sa sellesse ühesse suurimasse naisorganisatsiooni kuulud?
Naiskodukaitsega liitumine oli üks
õigemaid otsuseid minu elus. See on
pakkunud nii palju avastamisrõõmu
omaenese võimetest, iseenda ületamist koormusmatkadel, toredate kaaslaste leidmist. Olen käinud kohtades,

Lea Matusorg Viljandi pärimusaidas
tunnustusüritusel. Foto: Kristjan Prii
kuhu muidu kindlasti ei oleks kunagi
sattunud.
Kui rääkida veel tunnustamisest,
siis kui oluline on ühe vabatahtliku
jaoks üldse tunnustamine? Sina, kui
vabatahtlik juht ja instruktor, omad
ju oma pikaajalise liikmena tõenäoliselt kindlat seisukohta?
Tunnustamine on tagasiside tehtud
tööle. Tore, kui märgatakse ja seda hinnatakse. Aga tunnustus on ka see, kui
peale õppust tullakse ja öeldakse, et oli
raske, aga omandasime uusi teadmisi.
Kui sa peaksid Naiskodukaitset
lühidalt iseloomustama või kokku

võtma selle, miks üks inimene peaks
kuuluma sellesse organisatsiooni,
siis millised need sõnad või laused
oleks?
Naiskodukaitsesse tullakse erinevatel põhjustel, kuid jäävad vaid need,
kes tunnevad endas tahet ka midagi ära
teha. Pole tähtis, kas tegeled noortega,
käid metsas toitlustamas või tagad õppustel meditsiini, tegeled formeerimisega või staabiassistendina – sa oled
vajalik!
Igapäevases argirutiinis on meil ju
101 asja, mis vajab toimetamist: pere
tahab toitmist, ahi nõuab kütmist,
lähedased nõuavad oma jne. Kuidas
sa Naiskodukaitse jaoks aega leiad?
Ja miks on just Naiskodukaitse see,
millesse oma energiat panustad? Ei
saa sa ju ometi öelda, et isamaa-armastusest, või saad? Konkurentsis
on ju veel mitmed harrastused, aga
sina oled valinud just selle tee. Miks?
Mida see kuuluvus sulle annab?
Kuigi see võib kõlada pateetiliselt,
aga ma tõesti armastan oma isamaad!
Meie põlvkond on kasvanud ilma otsese sõjaohuta, aga minu isa oli sunnitud
sõdima ja minu mõlemad vanaisad viidi Siberi vangilaagrisse. Tänasel päeval on kogu maailmas olukord ärev ja
kui meie võimuses on oma riiki aidata,
miks mitte seda siis teha.
Kaitseliit on mulle niipalju andnud,
et see aeg, mida ma oma vabast ajast
osaledes erinevatel õppustel, või koolitades teisi – ei ole tühine ajaraisk.
Olen tänulik ka perele, et nad on siiani
mõistvalt suhtunud.
Lõpuks ehk traditsiooniline küsi-

mus. Mis teeb naiskodukaitsjast hea
naiskodukaitsja? Miks üldse on oluline sinu, kui aasta naiskodukaitsja
nominendi arvates hea või oluline
kuuluda Naiskodukaitsesse?
Need oskused ja teadmised, mis
omandatakse naiskodukaitses, on vajalikud ka tavaelus kõigile. Naiskodukaitse ei ole ainult püssiga mööda metsi
rassimine, vaid palju laiapõhjalisem.
Siin õpitakse nii pidulaudu katma, pidusööke tegema, esmaabi andma, metsas ellu jääma, igapäevaturvalisust,
jne, jne. Siin tunnetad õlg-õla tunnet;
tead, kuidas toimib meeskonnatöö ja
leiad sõbrad kogu eluks. Tule sinagi
naiskodukaitsesse!
Lea Matusorg:
- Liitus Kaitseliiduga aastal
2004, aastal 2005 läks üle Naiskodukaitsesse.
- On Naiskodukaitse Viru ringkonna meditsiini erialagrupi juht,
lõpetas rühmaparameediku kursuse. Samuti on Viru ringkonna revisjonikomisjoni esinaine.
- Kuulub side- ja staabiassistentide erialagruppi ja tegeleb ka formeerimisega.
- Leale meeldib ratsutamine,
laskmine, tantsimine ja raamatute
lugemine.
- Ta töötab Väike-Maarja vallavalitsuses pearaamatupidajana.
Tekst: Kristel Kitsing

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond tähistas 90. aastapäeva
Ma olen olnud Naiskodukaitse liige
juba kuus aastat ja pean ütlema, et
mulle tõesti meeldib siin ning mul pole
mingit kavatsust sellest organisatsioonist lahkuda. Ma arvan, et Naiskodukaitse pole pelgalt organisatsioon, kus

test inimestest. Ma ei mõelnud sel ajal
eriti palju sellele, et mis siis veel naisi
siia oarganisatsiooni tõmmata võiks,
aga ma ise olin väga rahul sellega, et
Naiskodukaitse pakkus mulle veelgi
rohkem, kui ma seda alguses aimatagi

valt nööbist kinni, peas tiirlemas siht.
Täna saan öelda, et meie visadus on
meid sihile viinud ning meie armsas
19-liikmelises jaoskonnas on kaks esmaabiinstruktorit, neli formeerijat,
kolm välikokka, täpse silmaga laskur

si omaseks ja on otsustanud ka VäikeMaarja kogukonna heaks panustada.
Alates jaoskonna taasasutamisest
oleme me korraldanud mitmeid üritusi nagu sügismatk ja heategevusmatk,
saanud motivatsiooniüritustelt erinevaid oskusi seebi keetmises ja küpsetamises. Oleme kulutanud oma saapataldu õhemaks mitmetel matkadel
ja koduvalla metsades mütates. Oleme
osalenud erinevatel õppustel nagu
SIIL, Kotkalend, esmaabi erialavõistlus,
koormusmatk ja laskevõistlus.

laste kõrvalt. Samas olen ma veendunud, et meie erinevad üritused annavad lihtsalt nii palju motivatsiooni, et
tükk aega ei teki küsimustki, miks me
seda kõike teeme. Ma tänan kõiki meie
toetajaid, partnereid ja kaasamõtlejaid,
kes on meile igakülgselt abiks olnud.
Mul on tohutult hea meel, et kunagi leidusid inimesed, kes tulid kokku
ja koondasid ennast Naiskodukaitse
ja Väike-Maarja jaoskonnana. Täna on
Väike-Maarja jaoskonnas usaldusväärseimad sõbrad ja tahtejõuliseimad

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver (vasakul) ja
aseesinaine Kaja Teder jaoskonna aastapäevapeol. Foto: Kristel Kitsing
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna taasasutamine 2014. aasta kolmekuningapäeval Väike-Maarja muuseumis.
Foto: Ilve Tobreluts
oma ellu niisama vürtsi otsida ja mõne
aja pärast passiivseks jääda. See on organisatsioon kogu eluks.
Kui mina aastaid tagasi Naiskodukaitsega liitusin, siis sai minu jaoks
üsna pea selgeks, et lisaks mudas roomamisele on võimalik organisatsioonis
omandada veel palju huvitavaid ja kasulikke oskusi ning et siinne seltskond
koosneb väga erinevatest ja huvitava-

oskasin. Iga järgmise aastaga ma tunnen, kuidas mu ees avanevad üha uued
võimalused.
Mäletan veel eredalt, mil me suureks unistuseks oli taasasutada Väike-Maarja jaoskond, mis sai esimeste
jaoskondade seas Virumaal asutatud.
Korraldasime sügismatka, mil astus
Naiskodukaitse liikmeks kaks naist.
Aleviku vahel haarasin igalt naistutta-

jne – kõigil on oma funktsioon ja roll
meie armas peres.
Meie armsa Väike-Maarja jaoskonna
suurimaks väärtuseks ongi inimesed.
Mu kaasvõitlejad on erinevatelt elualadelt, neil on erinev maailmapilt, ent
nad kõik on enda kanda võtnud suurema rolli, kui ühiskond ühelt naiselt ootab. Mul on hea meel neist igaühe üle,
kes peavad Naiskodukaitse põhiväärtu-

Aga kõigi meie korraldatud ürituste
taga, mis just nagu iseenesest kulgevad, on vabatahtlikud, Naiskodukaitse
liikmed, meie head sõbrad ja koostööpartnerid. Kõigi nende metsalaagrite ja
matkade organiseerimises, väliõppustel kontrollpunktide ülesannete väljamõtlemises ja teostuses. Nende õppuste-ürituste laitmatuks kulgemiseks
on nädalapäevi vaeva nähtud, inimesed
on teinud seda vabatahtlikult ja omast
vabast ajast, sageli oma töö, pere ja

kaaslased, keda endale soovida. Usun,
et ka enne jaoskonna taasasutamist,
mil Väike-Maarja jaoskonna eestvedaja
oli vaieldamatult Eesti ühe silmapaistvaima arhitekti Alar Kotli ema Elsa Kotli, oli Väike-Maarja jaoskonnas selline
ühtekuuluvustunne, taoline mõtlemine
ja tegutsemine.
Anneli Mikiver
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine
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Marje Eelmaa: kaks päeva abituriendina
Ma ei ole esimene koolijuht, kes on
võtnud enesele paariks päevaks õpilase
rolli. Arvan, et põhjused õpilase rollis
olemiseks on olnud kõikidel erinevad.
Minu eesmärgiks oli vaadata koolielu
läbi abituriendi silmade. Miks? Kui
puudub tunnitasandi suhe õpilaneõpetaja, siis on keeruline hoomata,
kuidas ja millises rütmis klass „hingab“.
Sestap andsin asjaosalistele teada, et
olen veebruarikuu alguses kaks päeva
12. klassi õpilane. Sõna levis kiiresti ning võis märgata ja kuulda elevust
nii õpilaste kui ka õpetajate seas. Olgu
juba ette öeldud, et minu peas keerles hulganisti küsimusi. Kas suudan
õpilase rollis olla? Kuidas klass minu
olemasolule reageerib? Missugune lisapinge tekib õpetajate seas?
Esmaspäev, hall ja lörtsine hommik.
Ärgates valdas mind veidi kummaline
tunne, sest mõnes mõttes ootas ees
argirutiinist väljumine. Tunniplaani kohaselt algas koolipäev vene keele tunniga. Õpetaja suunas mind tagumisse
pinki ning andis vajaminevad materjalid. Õpilase tunnet veel ei olnud. Vahetult enne kellahelinat saabusid klassikaaslased. Nägin, et nad on veidi kohmetunud. Kuna õpetaja on tõeline keeleõpetuse guru, siis läks tund hoogsalt
käima. Pean tunnistama, et tundsin
end väga hästi, sest sain kõigest aru!
Minu teadmisi küll ei testitud, aga olen
ju põlvkonnast, kel oli vene keele tunde
viis korda nädalas. Harjutuse tegemisel võisime kasutada oma nutividinaid.
Emotsioonid kulmineerusid tunni lõpul, mil laulsime üheskoos imekaunist
venepärast laulukest. Õpilase tunnet ei
olnud veel. Aga ma sain aru, et mu klassikaaslastele tund meeldis.
Kümme minutit vahetundi ja järgmine klassiuks oli meie jaoks avali. Matemaatika. No seda tundi pelgasin, sest
ma ju ei teadnud, kui tõsiselt õpetaja
minu rolli võtab ja missuguseid ülesandeid lahendatakse. Õnneks oli teema
geomeetria valdkonnast ja mälusoppidest hakkasid meenuma hüpotenuusid,
alused, kõrgused, tangensid jms. Klassis heljus märksõna „riigieksam“ ning
kõik püüdsid võtta tunnist maksimumi. Välja arvatud mina, sest kõik, mida
õpetaja seletas, ei olnud mulle nii tuttav kui vene keele tunnis. Pean tunnistama, et pärast keskkooli ma selliseid
ülesandeid lahendanud ei ole. Õpilase
tunnet ei olnud veel.
Uus kohanemine leidis aset eesti
keele tunnis. Taas lülituti riigieksami
lainele ning kogu seltskond asus õpetaja eestvedamisel lihvima oma grammatikateadmisi. Hakkasin aru saama,
et mu klassikaaslased on keskendunud
riigieksamitele ja samuti õpetajadki.
Parima tulemuse saavutamiseks korratakse ja veelkord korratakse. Õpilased
teevad seda hüppelaua tugevdamiseks,
õpetajad muretsevad kooli maine pärast. Õpilase roll ununes, silme ette
kerkisid koolide pingeread. Talvevaheajal külastasid meie kooli Abja gümnaasiumi õpetajad. Meenus, et nende
koolijuht küsis, kas riigieksamite pingeread häirivad mind. Tunnistasin, et
enam ei häiri. Olen nõus, et riigieksa-

mid on kooli üheks tulemusnäitajaks,
kuid see on vaid ainult üks kriteerium
paljudest näitajatest. Koolikell katkestas mu mõtteketi. Kaaslased seadsid
sammud sööklasse. Üks tütarlaps hõikas: „Nüüd tuleb päeva parim osa!“.
Sõin kolleegide lauas, rolli minek ei olnud veel õnnestunud.
Päev jätkus inglise keele tunniga.
Üks noormees viitas, et tema kõrvalpingis on vaba koht. Kas hakkavad juba
harjuma? Entusiastlik särasilm klassi
ees vajutas keelepedaali põhja ja tund
möödus märkamatult. Veidi juba puges
minusse õpilast.
Viimaseks tunniks oli ajalugu. Õpetaja võttis minu rollimängu vastu. Mind
suunati arvuti taha, anti ülesanne ning
minagi asusin tööle. Teema oli väga
paeluv „Vabadus“. Pidin koostama slaidikava, sh mõtlema välja vabaduseteemalise haiku. Tunni lõpul tuli töö ära
saata. Kell tiksus halastamatu kiirusega, tekkis hasart. Unustasin oma pärisrolli. Tuttav helin lõpetas tunni ning
mina siirdusin oma kabineti poole,
klassikaaslased konsultatsioonidesse.

Foto: Ilve Tobreluts
Ka teisipäeva hommik oli hall ja lörtsine. Päeva avalöögiks oli majandusõpetus. Loomulikult läks tunniteema
kütuseaktsiisile, arvamusi jagus seinast
seina. Lisaks pidime paarilisega leidma
sobiva investeerimisvõimaluse. Õpetaja rääkis pensionisammastestki. Minu
kaaslastele tundus pensionileminek
vist utoopilisena, pigem mõeldi, kuidas
lähitulevikku investeerida. Teised hommikupoolsed tunnid olid juba eelmisest päevast tuttavad. Uudsena oli tunniplaanis filosoofia. Noor õpetaja küsis
muuseas: „Kas oled täna mu tunnis?“.
Vastasin jaatavalt ning selgitasin oma
kavatsusi. Osalesin rühmatöödes ning
nautisin noorte inimeste julgust kastist
välja mõelda. Imetlesin nende ühiskonnateadlikkust ja avatust. Korraks
tulid pähe direktori mõtted – kui hea,
et meie kooli õppekavas on filosoofia.
Päeva teine pool kujunes väga emot-

Väike-Maarjas pajatatakse tänavu
vägilasjutte
17 aastat tagasi pandi Väike-Maarja
gümnaasiumis alus rahvajuttude pajatamise traditsioonile. Tänavune rahvajuttude pajatamise konkurss leiab aset
kolmapäeval, 30. märtsil Väike-Maarja
muuseumis.
Teemadeks on erinevate maade vägilasmuistendid ja lood meie oma vägilasest Lurichist. Ühtlasi tähistatakse
tänavuse lugude valikuga Georg Lurichi
140. sünniaastapäeva.

Konkursile on oodatud lisaks kohaliku gümnaasiumi 5.–9. klassile Simuna
ja Kiltsi koolide sama vanusegrupi õpilased. Pajatuse pikkus on kuni viis minutit. Sündmust korraldab Väike-Maarja gümnaasiumi kooliraamatukogu.
Heili Nõgene
gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

sionaalseks. Muusikaõpetuses unustasid klassikaaslased minu pärisrolli
sootuks ja mina ka. Üheskoos laulsime
ja mängisime pilli. Pingevaba õhkkond
pani unustama, et on tund. Kogu kamp
nautis musitseerimist, emotsioonid
vallandasid naerupisarad. Jõudsin arusaamisele, et tänavune abituurium on
kokkuhoidev ja hooliv klassipere. Eksperimendi lõpetas kehaline kasvatus.
Jaanuaris, kui otsustasin õpilase rolli
minna, oli lumevaip maas, kehalise
kasvatuse tunnid toimusid Ebavere
suusaradadel. Lootsin minagi, et saan
suuskadele ning väsides saan valida
kõrvalisema raja ... Aga võta näpust!
Paaristund võimlas. Tundsin, et olen
õpilastega täiesti ühel tasandil. Kehaline kasvatus on distsipliin, kus kogu su
tegevus on näha. Koolipingis istudes
võib vahel endale mõne uitmõtte lubada. Rivistus, soojendus ja siis saime
näha ja teha kõike, mida üks võimlemispink võimaldab. Püüdsin olla usin
ja kõike kaasa teha. Pean tunnistama,
et paar harjutust pidin vahele jätma,
et põlveliigest säästa. Selles tunnis
tundsin end kui kala vees, oma eriala
ju. Kaasosalisedki võtsid tunnist maksimumi. Tunni lõppedes olid kõik parajalt väsinud, aga õnnelikud. Mõned
sellepärast, et tund läbis sai, teised
sellepärast, et said hea juhendamise
näol end pingutada.
Kokkuvõtvalt saan öelda, et õpilase rolli minek oli keeruline. Paremini
õnnestus see praktilist laadi tundides.
Ega õpilastelegi minu kohalolek lihtne olnud. Esimene koolipäev möödus
ootuses – mis nüüd juhtuma hakkab?
Eelpool mainisin, et teise koolipäeva
lõpuks olin juba üks nende seast. Paratamatult tekkis mul juhi vaade tundide
ülesehituse jms kohta. Õpetajad suhtusid minusse väga erinevalt. Mõned
distantsilt ja neutraalselt ning osad
kaasavalt. Tegelikult saingi tervikpildi
õppijate ja õpetajate omavahelisest
koostööst. Kuna minu eesmärk oli näha
koolielu läbi õpilase silmade, siis saan
järeldada, et õppetunni efektiivsus
sõltub suurel määral õpetaja isiksuseomadustest ja professionaalsusest.
Kui õpetaja oli klassi ees inspireeriv, innustav ja oma ainevaldkonna fanaatik,
siis nautis kogu klass õppeprotsessis
osalemist, isegi siis, kui tegemist ei olnud riigieksamiainega. Tajusin, et suhteliselt keeruline on end päeva jooksul pidevalt ümber lülitada. Arvan, et
gümnaasiumiõpilastele võiks edaspidi
rakendada perioodõppe põhimõtteid.
Ja kümneminutilised vahetunnid olid
armutult lühikesed.
Õpilasena meeldis, et osad meie
õpetajad rakendavad tundides digivahendeid. Arvan, et see teeb õpetajategi
elu lihtsamaks, sest digimaailm annab
piiramatud võimalused õppeprotsessi
huvitavamaks muutmisel. Aga võtmeisikuks koolis oli, on ja jääb õpetaja.
Seda arvan nii õpilase kui ka koolijuhina.
Marje Eelmaa
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse direktor

Gümnaasiumi
vilistlaskogu
teade
Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogu tuleb kokku laupäeval, 19.
märtsil kell 12.00 gümnaasiumi
peamajas.
Info: Raimo Maasik,
vilistlaskogu esimees
tel 514 5548

Robootikute edu tagas pääsu
FLL finaali
23. jaanuaril Jõhvis toimunud First
Lego League (FLL) Kirde-Eesti poolfinaalis võitis Väike-Maarja gümnaasiumi robootikaring PÕHIVÄÄRTUSTE
auhinna, mis tagas edasipääsu FLL-i
finaali märtsikuus.
Meeskonda kuulusid 6. klassi õpilased Eikki Eikkinen ja Karl Siimer, neid
juhendasid Kaili Zirk ja Velle Taraste.
First Lego League’i programm on
suunatud õpilastele vanuses 9-16 aastat ning selle eesmärk on teaduse ja

tehnoloogia populariseerimine ning
lastele vajalike teadmiste ja oskuste andmine. Võistkonnad lahendasid
võistluslaual Prügi Rännak kahe ja
poole minuti jooksul prügiga seotud
missioone. Lisaks pisteti rinda robotidisainis, prügimajandusega seotud
teadusprojektides ja meeskonnatöös.
Heili Nõgene
gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Väike-Maarja praegused ja endised robootikud Karl Siimer,
Arti Zirk, Eikki Eikkinen, Kaili Zirk, Kelly Olvi. Foto: Viorica Bordei

Kutsun kõiki lapsevanemaid
osa saama narkoloengust
1. märtsil 2016. a kell 18.00
Väike-Maarja seltsimajas.
„Mis põhjustel noored
hakkavad tarvitama?“
„Erinevate ainete mõju;
välimus; kuidas tunda ära,
et noor on tarvitanud?“
Loenguid peab endine narkomaan,
10 aastat narkootikume tarvitanud
Raiman Kukk, kes täna tegeleb
igapäevaselt alkoholi- ja narkosõltlastega rehabilitatsioonikeskuses
Lootuse Küla abivajajaid nõustades ja toetades.
LOENG ON TASUTA.
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Õpilased mõtisklesid kodaniku rolli üle
Traditsiooniliselt tähistasid VäikeMaarja gümnaasium ja õppekeskus
kodanikupäeva novembri lõpul ja detsembri algul erinevate kodaniku rolli
käsitlevate sündmustega, mis kanduvad pisut veebruarissegi. Üle-eestilise
viktoriini tulemused selgusid tavapäraselt alles uuel aastal ning seega autasustatakse just vabariigi sünnipäevakuul nii kodanikupäeva viktoriinil kui ka
koolisisesel konkursil silmapaistnuid
ning avaldatakse noorte mõtteid kodanikuks olemisest. Kodanikunädal
sai teoks ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja Kristi Põdra ning huvijuhi Helina Lüki eestvedamisel.
Üleriigilisest kodanikupäeva veebipõhisest viktoriinist, mis leidis aset
23. novembrist 4. detsembrini, oli võimalus osa võtta 5.–12. klassi ja õppekeskuse õpilastel, aga ka kõigil teistel
kodanikel. Meie õpilased saavutasid
silmapaistvaid tulemusi nii maakondlikul kui ka riiklikul tasemel. Aktiivseimad klassid olid 6.A klass 17 osalejaga
ja 7. klass 20 osalejaga. 5.–6. klassi vanusegrupis oli Väike-Maarja gümnaasium lausa Eestis kümne aktiivseima
kooli seas.
Kodanikupäeva viktoriini tulemused
Väike-Maarja gümnaasiumis:
Vanuserühm 5.–6. klass
I Markus Kaare ja Marili Kiisk (vabariiklik 3. koht, maakondlik 2. koht)
II Oliver Tein, Diana Hamidžanova,
Markus Masing ja Eikki Eikkinen (vabariiklik 4. koht, maakondlik 3. koht)
III Egle Kortin, Mia Sandra Taur ja
Regina Maasik (vabariiklik 5. koht, maakondlik 4. koht)
Vanuserühm 7.–9. klass
I Aleksander Kopso (maakondlik 1.
koht)
II Carolin Määltsemees (maakondlik
2. koht)
III Kaisa Kangur, Maris Praats ja EgeLy Petermann (maakondlik 4. koht)
Vanuserühm 10.–12. klass
I Kaspar Bork (maakondlik 2. koht)
II Kevin Tobreluts (maakondlik 3.
koht)
III Sandra Alas (maakondlik 7. koht)
Innustavateks eeskujudeks olid kodanike viktoriinil osalenud meie kooli
õpetajad Tuuli Saksa, Kristi Põdra ja
Tauno Ojasaar.
Kodanikupäeval, 26. novembril osalesid 26 õpilast koolisisesel esseede ja
luuletuste konkursil. Teemadeks, millel mõtiskleda, olid „Kodanikust algab
riik“, „Hea kodaniku portree“, „Eesti riik
on meie endi, kodanike, nägu“, „Koda-

nikualgatuse viljad minu kodukohas“
ja „Kuidas saaksime meie, noored, olla
kasulikud Eesti ühiskonnale?“. Kui varasematel aastatel on kodanikupäeva
raames esseesid kirjutanud 9. ja 12.
klassi õpilased ühiskonnaõpetuse tunnis, siis nüüd laiendati see konkursiks
5.–12. klassile ja toodi uuendusena sisse luulevorm. Õpetaja Kristi Põdra sõnul oli muudatuste eesmärk innustada
osalejaid end loominguliselt väljendama ja kaasata ka nooremaid õpilasi.
Jaak Jõerüüt on ühes essees sõnastanud, et inimestest saavad kirjutama
hakates Härra Inspiratsiooni nähtamatud pliiatsid või raputavad neid nähtamatud õhuvoolud ehk turbulents. Nii
juhtus ka Väike-Maarjas ja kirja said
omanäolised mõttelennud, kellel sündis luuletus, kellel essee, kellel lausa
mõlemad. Žüriigi väljus raamidest ja
jagas erinevaid preemiaid vastavalt
sellele, milliseid emotsioone kirjatööd
esile kutsusid.
Sirguja preemia – Kristiina Raag (5.
klass)
Noore luuletaja preemia – Indrek
Niinemets (8. klass)
Parim essee kirjutaja 5.–8. klassi
vanusegrupis – Marleen Marjapuu (7.
klass)
Parim essee kirjutaja 9.–12. klassi vanusegrupis – Berta Viikberg (9.A
klass)
Julge sõnakasutuse preemia - Anet
Veia (12. klass)
Hingestatud luule preemia - EgeElizabeth Kaldaru (12. klass)
Omanäolise lahenduse preemia Hannamari Soidla (12. klass)
Heili Nõgene
gümnaasiumi avalike suhete spetsialist
Katkendeid Väike-Maarja gümnaasiumi õpilaste esseedest ja luuletustest
Hea kodanik ei viska prahti maha,
ei pane telekat prügikasti taha.
Tee tööd, siis oled rikkam,
ära lase end petta.
(Kristiina Raag)
Aga mitte kodanikud pole alati head.
On ka need, kellel on suured vead.
Need, kes ei austa oma riiki.
Need, kes ei päästa last, kes kukkunud on
tiiki.
Kõik ei olegi loodud maailma headeks.
Mõned jäävadki lihtsalt kurjadeks.
(Indrek Niinemets)

Eestlastel on võrreldes mõne muu riigiga
väga hea elu. Meil on olemas soe vesi, elekter
ja muud luksused, mida mõnes riigis saavad
ainult rikkad. Meil on olemas koolid, milles
saad sa käia vähemalt 12 aastat tasuta. Meil
on tasuta koolilõunad. Meil on võimalus käia
teatris, kinos või reisimas. Meil on hambaravi
kuni 19-aastastele tasuta, mis mõnes riigis
kõlaks absurdselt. /.../ Meil on võimalik käia
igasugustes ringides ning elada täisväärtuslikku elu. Eesti on üks parimaid kohti, kus elada.
(Marleen Marjapuu)
On näha seal üks täpike,
mis see küll olla võiks?
Mingi maa või kärbsesitt?
Ai, kurat, see on ju Eesti,
väike, aga tubli.
Seal armastatakse ja vihatakse.
Sallitakse ja kiusatakse.
Kitsarinnalised, raisk.
Kõik teavad kõiki
ja kõike.
Puurivad su peas ja
kõigutavad
su elu,
su mõtteid.
(Berta Viikberg)
„Mehed, võtke kätte, tehke ennast korda,
võtke ennast töötukassas järjekorda.
Saate töö ja saate oma elud korda teha,
et ei peaks pudeli taga enam midagi kahetsema.“
(Anet Veia)
Ma tunnen põlgust nende suhtes, kes nii
hirmul mu ees.
Hirmul rahvas on hullem kui ükskõik mis
väljamaa mees.
Ja Eesti.. Oh, armas. Miks lased sel juhtuda?
Miks lased neil niimoodi maha kõik lõhkuda?
Miks lased me rahval Sa öelda neid sõnu,
mis mustavad hinge, Sinu kalli rahva kodumaa hinge?
(Ege-Elizabeth Kaldaru)
Kas Sina näed igal hommikul peeglist inimest, kes aitab lähedasi, võõraid ning toetab nõrgemaid,
uskudes, et suudab maailma parandada
ka ühe pisikese sammuga?
Arvasingi nii!
Pole paremat relva kui tark kodanik.
On (naiivne mõelda/raske ette kujutada/
tõde), et riik on meie pisikeste käte hoida.
Reaalsuses valid sa sulgudesse sobiva sõna
ise, mitte see ei ole sulle ette kirjutatud.
(Hannamari Soidla)
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Isamaaliste luuletuste
konkurss
Igal aastal traditsiooniliselt kaks nädalat enne vabariigi aastapäeva toimub
Kiltsi põhikoolis isamaaliste luuletuste
ja kõnede konkurss. Sel aastal oli suur
rõõm näha võistlemas väga palju õpilasi algklassidest. Mitmed neist esitasid
enda kirjutatud luulet ja parimate väljaselgitamine oli keeruline.
Vanema astme õpilasi esines küll
vähem, kuid huvitav oli kuulata nende
kõnesid ja mõtteid Eesti Vabariigist,
mis olid julged ja kohati valusalt ausad. Lisaks isamaa ilu ja rõõmupoole
väljatoomisele sisaldus nii luuletustes kui kõnedes ka kriitikat riigijuhtide
valikute kohta, mis tekitavat vaesemates ühiskonnakihtides tunde, et neist

ei hoolita. Nagu ütles Kiltsi põhikooli
ühiskonna- ja ajalooõpetaja Liisu Tähe:
„Pühadekõne olgu nagu magustoit, mis
sisaldab näpuotsaga soola,“ nii ka oli,
ehkki enne võistlust sai mõnigi kõnekirjutaja soovituse soolakogust pisut vähendada, et mustad toonid liiga värve
ei varjutaks. Igal juhul on aga igal aastal rõõmustav näha, et noortes inimestes on sotsiaalset närvi ja julgust oma
mõtteid välja öelda.
Tublimaid esinejaid võib näha ja
kuulda esinemas uuesti vabariigi aastapäeva aktusel Kiltsi põhikoolis.
Kati Hiir
Kiltsi kooli õpetaja

Eestimaa
Eestimaa on väike
ilus nagu päike.
Palju kasvab lilli
meie mängime parmupilli.
Siin on palju puid
ja ka ilusaid kuid.

Eestis on toredad õpetajad
ja on ka lõpetajad.
Ümberringi ilus loodus.
Perekond on minu soojus.
Eesti pealinn on Tallinn
mu kodumaa on mulle kallis.
Reneli Nugis

Lääne-Viru maakonda käsitlevate
üliõpilastööde konkurss
Esmakordselt kuulutavad Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž ja Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit (VIROL) välja konkursi, mille keskmes on Lääne-Viru maakonda käsitlevad üliõpilaste teadustööd.
Üliõpilaste teadustööde konkursside
korraldamine on Eestis juba pikk traditsioon – seda nii ülikoolide, erialade
ja valdkondade siseselt, nii ministeeriumite kui ka erinevate organisatsioonide poolt. Seni ei ole regiooniüleselt
üliõpilastöid hinnatud.
Lääne-Virumaaga seotud teadustööde konkursi eesmärk on eelkõige
motiveerida üliõpilasi aktiivselt osalema regiooni jaoks olulistes teadus- ja
arendustegevustes ning väärtustada
uurimistööde potentsiaali regiooni
arenduses.
„Konkurss annab hea võimaluse saada ülevaade, mida on regiooni
kohta uuritud ja milliseid andmeid
on kogutud. Teisalt aitab see ka tuvastada, mida oleks vaja veel uurida
ja võimaldab välja pakkuda tulevaste
uurimistööde teemasid ning arendada
koostööd kohalike asutuste ja ettevõtetega,“ tõdeb Tallinna Ülikooli Rakvere
Kolledži direktor Silver Pramann.
VIROLi tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on VIROL tegelenud juba
pikka aega Lääne-Viru maakonna haridusvaldkonna arendamise ja mitmekesistamisega, seda just erinevate pro-

jektide läbiviimise ja tunnustusürituste
korraldamise kaudu. „Soovime ka sellel
konkursil anda maakondlikku tuge, et
veelgi innustada üliõpilasi läbi viima
uuringuid ja analüüse erinevates Lääne-Virumaale olulistes valdkondades,
mille läbi aidata kaasa maakonna kui
terviku arengule,“ lisas ta.
Konkursile võib esitada kõikides
valdkondades 2015. või 2016. aastal
kaitstud magistri-, bakalaureuse- ja
diplomitöid, mis seostuvad Lääne-Virumaaga. Esitada võib ka töid, mis on
juba osalenud teistel konkurssidel.
Hindamisel on oluline töö seotus kohalike arengukavadega, uurimistöö rakendatavus ja akuutsus.
Konkursil osalemiseks on vaja
esitada uurimistöö ja lühitutvustus.
Juhendi leiab http://www.tlu.ee/rakvereteadustood
Töid saab esitada 12. veebruarist
kuni 20. augustini 2016 e-postile:
rakvere@tlu.ee
Konkursi tulemused kuulutatakse
välja avalikul sündmusel, mille täpne
aeg ja toimumiskoht tehakse teatavaks
septembris.

Väike-Maarja naisrühm Maarjakelluke
osaleb II Eesti naiste tantsupeol

Käsil on luuletuste ja esseede kirjutamine.
Foto: Helina Lükk

Väike-Maarja
naisrahvatantsurühm
Maarjakelluke osaleb 12. juunil Jõgeval
toimuval II Eesti Naiste Tantsupeol MeheLugu.
Naisrühma koosseisus on peole
registreerunud 12 tantsijat. Rühma juhendab Aino Lukman.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu on lugu mehest ja naisest: sellest,
kuidas mehed näevad naisi ja naised
mehi. Tantsulavastuses põrkuvad kaks
maailma – avatud ja elurõõmus ning
suletud ja kibestunud. See on lugu,
milles on kirge ja armastust, aga ka
viha ja põlgust. Lugu aitavad jutustada
Ivo Linna Ja Tiit Sukk.
Tantsupidu tõotab kujuneda 2016.
aasta Eesti suurimaks rahvakultuuri-

peoks. Etenduse lavastab mitmete üldtantsupidude lavastaja ja liigijuht Ülo
Luht ning selles lööb kaasa üle 5000
tantsija enam kui 400 rühmast.
Peo muusikajuht on Toomas Lunge
ja tekstide autor Heiki Vilep.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu toimub Jõgeva linna staadionil
12. juunil. Kavas on peaproov- ja kaks
kontsertetendust.
Pileteid etendustele müüb Piletilevi.
Tulge oma naisrühmale kaasa elama!
Vaata lisaks http://www.naistetantsupidu.ee
Raivo Suni
II Eesti Naiste Tantsupeo teabejuht
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Vee-ema ja Metsaema Simunas
Mitmel aastal on Simuna kooli lasteaialapsed ja õpilased käinud Sagadi
Looduskoolis. Seal oleme külastanud
muuseumi, otsinud metsas nii suurte
kui väikeste loomade jälgi. Sellel aastal
aga külastas Sagadist Metsaema lasteaialapsi ja Vee-ema kooli algklasside
õpilasi.
Metsaema otsis koos lastega “lumevaiba” alt loomade jälgi. Samuti püüti
üksteise ettenäitamise järgi ära arvata, millise loomaga on tegemist. Suur
vaikus valitses rühmas kui lapsed pidid
helide järgi arvama, millisele loomale
häälitsus kuulub. See ülesanne nõudis pingsat kuulamist ja õige vastuse
puhul oli elevus suur. Metsaemaga oli
tore koos mängida ringmängu “Kes
metsas?” ja matkimismänge.
Kõige raskemateks ülesanneteks

osutusid kompimise teel äraarvamise ülesanded. Kas te oskate mõelda,
milline on kompides kase koor või siis
orava poolt maiustamist leidnud käbi?
Selliseid ülesandeid tuli lasteaialastel
lahendada. Metsaema oli kaasa toonud
pajuoksad, kuhu sai ühiselt meisterdatud linnukesed riputada.
Algklasside lastel käis külas Veeema. Kõik algklasside õpilased muutusid veetilkadeks, et ühekoos Vee-emaga
rännata veeringluse radadel. Lõbusate
mänguliste tegevuste kaudu sai selgeks
veeringlus keskkonnas.
Aitäh huvitavate aktiivõppetundide
eest Sagadi Loodukooli Tiinadele!
Virve Toots, Tiia Lepp ja Triinu
Pohlak

Veebruar 2016.a.

Simuna kooli õpetajad ja töötajad lähevad Brüsselisse
Tavaliselt kajastavad minu kirjatükid
ikka rohkem õpilastega seotut. Seekordse loo pühendan aga õpetajatele
ja töötajatele. Nimelt on Simuna koolis
käimas tervist edendav projekt täiskasvanutele „Simuna Kool kevadeks kondiauruga Brüsselisse“.
Ütleb ju vanasõnagi, et terves kehas
terve vaim. Vaimugümnastikaga tegeleb keskmine koolitöötaja 24 tundi ööpäevas. Selleks, et keha vaimule jalgu
ei jääks, on vaja ajude liigutamisele lisaks füüsilist koormust. Miks just Brüsselisse? Aga miks ka mitte? On ju Brüssel nii mõnegi eestlase unistuste linn,
kus elada ja töötada. Meil siin nii suurt
ambitsiooni ei ole, aga ära tahaks oma
ihusilmaga selle Eoroopa Liidu südame näha küll. Nii ongi – mõeldud teh-

tud. Brüsselisse on minna kõigest 2284
kilomeetrit. Tossud jalga ja minema…
Hetkel, mil ma oma kirjatükki klõbistan, on üks neljandik distantsist läbitud ehk siis 570 kilomeetrit.
Tegelikult kujutab projekt endast
lihtsalt seda, et õpetajatetoa seinal on
tabel, kuhu töötajad panevad kirja oma
pärast tööd või puhkepäevadel kõndimise, suusatamise, jalgrattasõidu,
jooksmise või ujumise kilomeetrid. Kui
kilomeetreid saab 2284 olemegi Brüsselis.
Tulevikuplaanidesse mahub ka jätkuprojekt „Sügiseks kondiauruga koju
tagasi“. Kuna rahalised vahendeid
projekti läbiviimiseks puuduvad ja kojuigatsus-tasusid Simuna Kool oma
töötajatele maksta ei kavatse, tuleme

Mis „juhtus“ vastlapäeval?
Meil oli juba ammu valmis regi,
ent ilmataat vist nalja tegi:
kõik kelgumäed on lumest paljad
ja rohetavad künkad haljad.
Jääb üle vastlatantsu lüüa
ja vastlakuklid ära süüa…

Metsaema.

Ja nii me siis vastlapäeva tähistasimegi
– ilma lumes hullamiseta, hoopis koolimajas.
Jagasime õpilased kümneks võistkonnaks – igast klassist üks või enam
võistlejat. Võistkondade nimedki vastlapäevale kohased: Vastlavurrid, -sandid, -kuklid, Hernesupp, Põssajalad,
Linaliug, Lumerada, Saanisõit, Ennustajad ja Soolaoad. Toimus võistluskarussell. Igal võistkonnal tuli läbida
kümme kontrollpunkti: Telefon, Pimepunkt, Sokiheide, Pusle, Kui hea mälu?,
Arvud ritta!, Palgid koju!, Suled lendu!,
Täpsusvise, Hernekotivedu. Igas kontrollpunktis oli kuus minutit aega ülesande sooritamiseks.

Vee-ema. Foto: 2 x Triinu Pohlak

Teadlikult väärtustatud kultuuripärand
Sõna “kultuuripärand” mahutab endasse palju: vaimne kultuuripärand, maastikupärand, raudteepärand, mõisapärand, pärandkultuur, muinsuskaitsealad, toidupärand, kohanimed, sõjaline
pärand, arheoloogiapärand, veealune
kultuuripärand jpm. Nii puutume pärandiga kokku igapäevaselt, tihti teadvustamata, et meist kõigist sõltub pärandi edasine saatus. Kultuuripärandit,
mis meid igapäevaselt ümbritseb või
mida on hulgaliselt meie koduvallas,
kipume tihti iseenesestmõistetavaks
pidama ega suuda ehk selle väärtust
näha laiemas kontekstis.
Pärand on valik minevikust, tänapäeva välja jõudnu, poliitilistest valikutest ja sõdadest läbi tulnu. Pärand
aitab meil aga eristuda ja luua oma
identiteet. Pärand on just need väärtused ja tähendused, mida omistame
minevikust pärit kultuurinähtustele,
mis on meile tänapäeval olulised ja
mida me soovime säilitada tulevastele
põlvedele.
Kui aasta vahetudes anname enda-

le sageli lubadusi olla uuel aastal parem ja ilusam, siis sel aastal võiksime
kultuuripärandit väärtustada sellest
rohkem teada saades. Kutsume üles
märkama enda ümber olevat kultuuripärandit ja mõistma, et meid igapäevaselt ümbritsev pärand on kellegi aastatepikkuse töö tulemus, mis läbi rohkete
valikute meieni on jõudnud. Meist igaühe ülesanne ja võimalus on seda väärtustada ja hoida ning see järgmisele
põlvele edasi anda.
Pärandi säilimisele saame alanud
aastal kõik kaasa aidata märgates ja
külastades meie koduvalla erilisi paiku
ning selgitades endale ja rääkides oma
külalistele edasi nendega seonduvat.
Tutvustame Väike-Maarja valla põnevat
kultuuripärandit sel aastal ka läbi vallalehe.
Harjo Liivika
MTÜst Võivere tuuleveski
Metsmani Marju
Väike-Maarja muuseumist

Meeldejäävad olid kindlasti pingpongipall teelusikal, ringikõndimine ja kahekesi rõnga sees jooksmine.
Saal rõkkas ergutushüüetest ja kaasaelamisest, kõik lõid ülesannete täitmisel kaasa ning rõõmsatest nägudest

osavam, taiplikum ning ilmselt ka kõige
suurema kopsumahuga.
Järgmise vastlani!

võis näha, et õpilased olid lumeta vastlapäevatralliga igati rahul. Toreda vastlatralli lõpetasid maitsev hernesupp ja
magusad vastlakuklid, mida tänu kooli
hoolekogule jagus kõigile topeltkoguses.
Kati Hiir
Kiltsi kooli õpetaja

Kogu koolipere lustis vastlatrallil. Foto: Kristiine Adamson

Emajõe Ateenas
Et kõik ausalt ära rääkida, peame alustama sellest, et ühe järjekordse emakeeletunni eel ütles klassijuhataja Siiri,
et rohkem küll lolle siia maamunale ei
mahu, hakaku me nüüd väga tõsiselt
õppima. Hea öelda, aga eks proovigu
ise, kui nii palju kõikvõimalikke ahvatlusi on. Lubas meid viia Tartu Ülikooli
lahtiste uste päevale, mis just üheksandike jaoks korraldatakse. Ehk pisut
akadeemilist õhku muudab meidki õpihimulisemaks.
Sõitsimegi küünlakuu neljandal
päeval Heade Mõtete linna. Muuhulgas
külastasime taasavatud loodusmuuseumi. Põnev oli. Giid oli ka noor mees
ja kõneles haaravalt loomadest ja taimedest. Ütles, et lõpetas ülikooli juba
seitse aastat tagasi ja ärgu me geoloogiast väga palju küsigu, tema teab

Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Rõõm oli näha võistkondade koosSiiri Kanarbik
tööd: vanemad julgustasid nooremaid,
Simuna kooli õpetaja
suuremad väiksemaid, ebaõnnestumise korral jätkus
alati kaaslastele
toetavaid sõnu.
Päeva lõpuks
olime kõik väsinud, aga rahul
ja
õnnelikud.
Sõime
oma
kooli kokkade
keedetud hernesuppi ja küpsetatud vastlakukleid. Võitjateks olime kõik,
kuigi võistkond
Lumerada koosseisus: Carl, Janette, Kristjan,
Gerddo, Remo,
Maris,
Kailiki
Vastlapäev pakkus hulgaliselt huvitavaid tegevusi.
oli kõige kiirem,
Foto: Triinu Pohlak

Vastlapäev
Ilmataat mängis sel aastal jälle vingerpussi ja jättis meid ilma lumeta. Nii pidime vastlapäeva tähistamiseks mõtlema välja midagi muud kui liulaskmine.
Õpilased heitsid nalja, et kas sel aastal
teeme mudamängud või peaks hoopiski ujumisriided kaasa võtma. Nii kaugele asi õnneks ei läinud.
Pärast neljandat tundi kogunes kogu
koolipere hoopiski suurde saali, et ühiselt üks vastlapäevatrall maha pidada.
Meie vastlapäeva muutsid põnevaks
õpetaja Andero Põllu välja mõeldud
teatevõistlused ning palju aitas kaasa
ka õpetaja Helis Manninen. Kogu kool
jagati nelja võistkonda, nii et seal olid
esindatud nooremad ja vanemad õpilased ning punktide lugemisel olid abis
aineõpetajad. Teateraja läbimisel tuli
rakendada nii nutikust kui ka osavust.

loodetavasti sügiseks samu liikumisviise kasutades koju tagasi.
Hästi tore ettevõtmise juures on
see, et käsk Brüsselisse minna ei tulnud mitte kooli juhtkonnalt vaid kodanikualgatuse korras töötajateorganisatsioonilt „Kuri Nõid“ (sinna kuuluvad
need inimesed kes lappide, harjade ja
luudadega majas ringi liiguvad). Brüsseli-reis ei sega töötegemist, on tekitanud huvi Belgia kultuuri, ajaloo ning
rahvastiku vastu ja muudab meid kindlasti veelgi paremateks, ilusamateks,
ühtehoidvamateks ja tugevama tervisega inimesteks. Projektis osalejate vahel
loositakse välja ka auhind.

rohkem botaanikast ja bioloogiast. Me
küsisime ikka. Oskas vastata küll. Vist
vahepeal spikerdas ka. See on lahe
muuseum, võiks veel teinekordki seal
ringi uidata.
Nooruse kunstigaleriis käisime ka.
Kaesime õpilaste töid teemal “Mitu
tahku on torul?“ Oli ikka mitu. Saime
hulganisti ideid, mida teha papptorudest. Olgu siis öeldud, et vastupidavaid
riiuleid, nagisid, kassi ronimispuid,
peegliraame jne teha oleks igale koolijütsile jõukohane küll. Vajalikud asjad
ju ja materjal nagu ei maksaski midagi.
Tartu Ülikoolis oli tõesti väga akadeemiline õhkkond. Üle 800 üheksandiku üle Eesti oli kokku tulnud. Vanas
ja väärikas aulas kõneles meile Rakett69 2015. aasta võitja Karl Reinkubjas (endine läänevirukas) erinevatest

valikuvõimalustest ning ülikoolis õppimise kogemusest. Lausa lust oli teda
kuulata. Seejärel suundusime enda
valitud töötubadesse. Meie valisime
füüsikatöötoa, kus saime teada, kuidas
ehitada rongi, mis ei vaja sõitmiseks
rööpaid. Hariva loengu koos katsetega
pidas ülikooli õppejõud. Töötoa “Keemia on põnev!“ viis läbi esimese kursuse keemia magistrant. Väga-väga põnev
oli. Ning suurepärane lektor ka.
Tartu Ülikoolis võiks õppida küll,
kui…
Päeva lõpus tormasid poisid Hesburgerisse, neiud koos klassijuhatajaga kohvikusse (naiste värk, nemad ju
„rämpstoitu“ ei söö).
Lahe päev oli. Rumalaks ei kavatse
me kohe kindlasti jääda. Õpime vist
kogu elu.
Simuna kooli üheksandikud
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Simuna Naisteklubi 20
Sombusel laupäevaõhtul tähistas Simuna Naisteklubi Simuna rahvamajas oma kahekümnendat aastapäeva
ja saabuvat Punase Tuleahvi aastat.
Õhtu meeleolu aitasid hoida ansambel
Singapur ja Pajusti huumori- ja satiiritrupp.
Meie seltsi liikmeteks on tublid naised: teevad käsitööd, on ettevõtjad,
aga on ka andekaid sõnaseadjaid. Meie
kahekümneaastase tegevuse pani luuleridadesse Terje Hiietamm.
Ood Simuna Naisteklubile
Naised need on õrnem sugu
naistest peetakse ju lugu
naine oma aega vajab
vahel väljas käia tahab.
Simunas on vaprad naised
ettevõtlikud ja töised,
mitukümmend aastat nad
naiste seltsi ruulivad.
Hakkakski nüüd algusest
kuidas kõik sai alguse.
Antsu äkki mõte tabas
Reet ta mõttest kinni rabas
võttis mehe nõu siis kuulda
naised kodunt välja tuua.
Antsust ristiisa sai
selle eest saab suure pai
naisteklubi nime all
oldigi siis tanu all.
Käidi koos siis mõisas suures
Riina raamatukogu ruumes
Riina teed ja kohvi keetis
klubi õhtul aega veetis.
Teemad võeti siit ja sealt
vestjaid mitme ala pealt
silmaring läks laiemaks
juttu jätkus kauemaks.
Naiste peas käis mõte ringi
oma ruum võiks olla mingi
saadigi siis vallalt luba
mõisaproua kambrituba.
Meie Ene tubli naine
oligi projektilainel
Inna, Maie, Maryga
ja veel meeste abiga
suure vaeva ära nägid
kambritoa kui uueks tegid.
Avamiseks kutsed tehti
riigikogulasi nähti
tulid hääli koguma
rahva ette pugema.
Vallal olid rasked ajad
hoone kulutusi vajas
otsustas siis valla võim

müüdi maha. Mõni mõis!
Ega pead siis norgu lastud
rahvamaja võttis vastu
Auli alati meid ootab
nõu ja jõuga naisi toetab.
Kohvikud on seltsi rida
korra kuus võib külastada
naiste küpsetisi maitsta
perepäevalgi võid sa.
Juba kaugelt tunneb ära
Mary naeratuse sära
ta on osav meisterdaja
ja veel parem õpetaja.
Mary näpunäite järgi
tegid naised jõulupärgi.
Mary maalib, õmbleb, koob
enda ümber ilu loob.
Edendavad meid projektid
kõigest paberil on aktid
sellest arvepidamist
Reet ja Ene peavad vist.
Sõidetud on miile maha
kulutatud euroraha
Eestile ring on peale tehtud
saartelegi jälgi jäetud
teisi seltse külastatud
ennastki seal tutvustatud
kauneid koduaedu nähtud
mõnestki neist snitti võetud.
Idamaade peod on popid
julgem paar siis tantsib rocki
olgu siga, lammas, madu
sellist pidu saadab edu.
Mehedki meil pole papist
K & G Saarelt tõttab appi
teisi sponsoreid on veel
kui jääb hätta naiste leer.
Kohal käib meil põhituumik
aga alati on ruumi
kõigile kes tulla tahab
selle eest ei küsi raha.
Reeta kindlasti kõik teavad
naistega koos plaani peab ta.
Reet on meie seltsi süda
tema ettevõtmised on püha.
Igatpidi tubli naine
kõrged tiitlid loonud maine
hoiab kogukonda püsti
inimestes usku süstib
„elada siin pole paha
kui vaid ise teha tahad“
Lõpuks naiste nimel ma
tahan Reeta tänada.

Riina Tülli
naisteklubi liige
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Filmiõhtud Väike-Maarja seltsimajas
26. veebruaril kell 19.00 ja 2.
märtsil kell 19.00 linastub mängufilm
„Klassikokkutulek”
Žanr: komöödia
Alla 14-aastastele keelatud
Filmi pikkus: 1h 30 min
Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot
Ohtralt naljakaid dialooge, pisarateni naerma ajavaid olukordi ja parimat
näitlejameisterlikkust pakkuv “Klassikokkutulek” on komöödia, mida Eesti
kino on juba tükk aega oodanud. Kooli
lõpetamisest on möödas 25 aastat ja
kolm klassivenda asutavad end vastumeelselt kokkutulekule. Mart (Mait
Malmsten), Toomas (Genka) ja Andres
(Ago Anderson) on üsna tavalised tublid ja toredad mehepojad, kel elus kõik
pealtnäha okei, aga ometi on eredaimad unistused jäänud kas saavutamata või vajunud kaugele unustuse hõlma. Et ennast argirattast korraks välja
tõmmata otsustavad semud üritusele
eelneval nädalavahetusel linna peale
minna ja tunda end taas 18-aastastena.
Raju ja samas südamliku komöödia
algstsenaarium pärineb Taanist. Eesti

jaoks kohandas originaalstsenaariumi
hetke üks premeeritumaid stsenariste,
dramaturg ja näitleja Martin Algus, kes
loo sädeleva huumoriga kohalikku konteksti tõi.
Filmi režissööritool kuulub René
Vilbrele. Peakangelaste kõrval astuvad
üles noored staarid Mart Müürisepp,
Märt Pius, Grete Klein, Kristiina-Hortensia Port ning kolmiku abikaasasid
ja endisi kallimaid kehastavad säravad
diivad Maarja Jakobson, Ülle Lichtfeldt,
Marika Korolev, Kadri Adamson ja Ene
Järvis.
4. märtsil kell 19.00 ja 9. märtsil
kell 19.00 linastub mängufilm „Perekonnavaled“.
Žanr: draama
Mitte soovitatav alla 12-aastastele
Filmi pikkus: 1h 30 min
Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot
Valentin Kuigi ja Manfred Vainokivi
“Perekonnavaled” on suhtedraama. Filmi tegevus toimub linnas, kus on professionaalne sümfooniaorkester, mille
eesotsas seisab autoritaarne ja kindla

käega dirigent Paul Levald, kes on juba
aastaid ohjanud nii orkestrit kui ka suhteid peres. Dramaatiliste sündmuste
tõttu tuleb Pauli tütremehel Egon Reil
ootamatult juhtimine üle võtta. Lisaks
orkestrisisestele pingetele pärandab äi
Egonile koos dirigendikepi, võimu ja
vastutusega ka oma keerulise minevikuga seotud saladused ja kohustused.
Vanadest valedest kasvavad välja uued
ning ühel hetkel Egon mõistab, et tõe
väljatulek tooks kaasa tõelise kaose.
Osades: Tambet Tuisk, Eva Koldits,
Roman Baskin, Ülle Kaljuste, Tõnu
Kark, Jaanika Arum, Laine Mägi, Anu
Lamp jt
Väike-Maarja seltsimaja
Tel: 326 1837, 5302 4437
e-post: seltsimaja@v-maarja.ee

Teatriõhtu Väike-Maarja seltsimajas
19. märtsil kell 18.00
Kesk-Eesti Teatritrupp esitab Jevgeni Griškovetsi ja Anna Matisoni “Maja”
Tõlkija, muusikaline kujundaja ja lavastaja Tiit Alte
Etendus kahes vaatuses (umbes 2,5
tundi)
Meie elu võib pisimgi asi segi paisata. Keegi pole kaitstud selle eest, et
ühel hetkel astub sinu ligi inimene,
pealegi veel tuttav inimene, ja küsib:
„Kas sa tahad maja osta?“ Just niisu-

gune lugu juhtub näidendis „Maja“ ühe
arstiga. Keskmisest jõukama arstiga,
kellel elus kõik suurepäraselt läheb.
Tasuv töö, korter, auto, armastav naine
kaks last… Ent see pealtnäha süütu ettepanek lööb tema elu segi. Kas naine
toetab teda jäägitult? Kas tütar tunneb vajadust maja järele? Kas sõbrad
aitavad, kui sul ei jagu raha. Hea küll,
kui sul pole leivaraha, aitavad kindlasti, aga majaraha? Kas sõprus talub
finantskohustusi, kus lõpeb sõprus ja
algab arvestus. Keda võib usaldada,
kelle peale loota? Nende ja paljude

teiste küsimuste üle arutleb Kesk Eesti
Teatritrupi lavastus „Maja“. KETT koosneb näitemänguhuvilistest üle kogu
Eesti. Nädalavahetustel töötav trupp
saab kokku mõned korrad kuus ja tõsise pingutuse tagajärgi näete nüüd laval
säramas. Mis meie arstiga juhtub? Tule
ja vaata!
Kohvik.
Pääsmed 5 ja 7 eurot kohapeal.
Väike-Maarja seltsimaja
Tel: 326 1837, 5302 4437

Armsad Väike-Maarja kandi
lauluarmastavad inimesed!
Juba kolm korda on võrokesed koos
sõprade ja sugulastega kokku saanud
omakeelsel laulu- ja rahvapeol.
Maailma esimene võrokeelne laulupidu oli Võrus Kubijal 2008. aastal,
siis 2010 Põlvas Intsikurmus ja kolmas
jälle 2013. aastal Kubijal. Esimene pidu

andis hoogu järgmistele ja kinnitas, et
omas keeles on hää laulda. Teine pidu
tegi suuremaks omakeelset ilma ja tõstis au sisse Vana Võromaa kihelkondliku vaimu. Kolmas pidu kõneles võrokestele pühast Võhandu jõest, koos
öeldi palveid oma rahva ja maa eest ja

lauldi rahvalaule. Igal korral on rahvast
peol olnud rohkem kui eelmisel – kui
esimesest peost sai osa 6000 ja teisest
7000 lauljat-pealtvaatajat, siis kolmandal peol oli kokku juba 8100 inimest!

IV Uma Pido toimub 28. mail k.a Intsikurmus.
Hoolimata asjaolust, et meie võrokesed ei ole ja mõnegi jaoks on lõunaeesti keel esialgu raske, on Väike-Maarja segakoor Helin sinna minemas. Niisiis, kutsume osalema kõiki, kellele see
idee huvitav tundus, meiega ühinema.

Hetki naisteklubi 20. aastapäevapeolt. Foto: Silvi Sirelpuu

Simuna kihelkonna koolide
merelaulude festival
Küünlakuu üheteistkümnendal päeval
tulid Simuna rahvamajas kokku Muuga, Laekvere, Rakke ja Simuna koolide
õpilased. Toimus mereaastale pühendatud laulude festival.
Laulda on ju tore ja meri on ka üks
vapustav nähtus. Oli suur rõõm kõiki
näha ja nauding teisi kuulata. 1.- 3. kl
õpilased esitasid oma variandi K. A.
Hermanni laulust „Süda tuksub“, 4.-6.
kl lauluks oli V. Kösteri „ Merepidu“ ja
7.-9. kl tuunisid T. Aare: „Tuukrilaulu“.

Laval oli näha ansambleid, erinevaid
pillikoosseise, rahvariideid, tuukreid ja
ka dramatiseeringut. Populaarse merelaulu esitasid Simuna kooli õpetajad.
Kõik said kosutust vitamiinirohkelt
näksilault ja rõõmu jagus kõigile laureaaditiitli üle. Täname rohke osavõtu
eest naaberkoole ning jõudu ja jaksu
vastuvõtjatele.
Eve Põldmaa
Simuna kooli õpetaja

Algusest peale osalejana (ja seadete
tegijana) julgeb allakirjutanu siinkohal
väita, et tegu on tõepoolest väga vahva
peoga, ole sa siis põhja- või lõunaeestlane.
Lugupidamisega, esmaspäeviti kell

18.30 proovidesse ootama jäädes
Ahti Bachblum
segakoori Helin dirigent

Väike-Maarja raamatukogu kutsub
Lee Nuutre ja Sigrid Heinlo näitusele
Lee Nuutre ja Sigrid Heinlo ühendasid jõud, oskused ja loomingu, mille käigus sündis peamiselt kauneid loodusvaateid
kujutav väljapanek -ühel pool Lee originaalfotod ja teisel Sigridi nägemused nendest õlimaali vormis.
Näituse mõtte võtab Sigrid kokku järgnevalt: “Mis väljapaneku sõnumisse puutub, siis seda on tegelikult päris raske sõnastada. Välja said valitud lihtsalt ilusad pildid, mis mind mingil moel kõnetasid ja ma tahtsin proovida, kas mul õnnestub
lõuendile kanda seda ilu, mille Lee oli suutnud kaameraga tabada.“
Lee oma fotograafiahuvist ja näitusest: „Pildistan peaaegu iga päev. Ja kui ma juhuslikult ei leia midagi põnevat või
omapärast pildistamiseks, siis sobran oma vanades fotodes ja vaatan, kas annab äkki neist miskit teha. Antud näituse
pildid lasin välja valida Sigridil.“
Ühise näituse ülespaneku idee oli mõlemale huvitavaks, kuid seejuures ka proovilepanevaks väljakutseks.
Lee on pildistamisega tegelenud juba aastaid. Sigrid alustas õlimaalidega iseseisvalt katsetamist 2010. aastal ning
tema tänaseks juba vilunud silma ning käe tulemusi saabki näitusele tulles näha.
Näitus on Väike-Maarja raamatukogus üleval kuni 10. märtsini.
Külastage!
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Sisejalgpallivõistlus Futsal Cup tõi seekord väljakule Vastlapäeva korraldamine on nagu
kuus meeskonda
üllatusmuna avamine
16. jaanuaril kogunesid jalgpallihuvilised Väike-Maarja spordihoonesse, et
osa saada järjekordsest sisejalgpalliturniirist Futsal Cup. Käesoleval aastal
tähistas Futsal Cup oma esimest väikest juubelit, nimelt toimus turniir juba
viiendat korda.
Jalgpallilahinguid peeti ühes alagrupis. Alagrupist sai edasi neli paremat
võistkonda: FC Retro, 99 Problems,
BGM Ehitus ja Terrorismi talu. Edasi
ei pääsenud FC Triigi ning Fast and Furious, kes jäid turniiri lõppkokkuvõttes
vastavalt viiendaks ja kuuendaks.
Poolfinaalides võtsid omavahel
mõõtu FC Retro ja Terrorismi talu ning
BGM Ehitus ja 99 Problems. Pallilahinguist väljusid võitjatena FC Retro
ja BGM Ehitus, 3-4. koha nimel asusid
võistlustulle Terrorismi talu ja 99 Problems. Terrorismi talu alistas oma vastase 5:2 ning saavutas sellega turniiril
kolmanda koha. 99 Problems pidi sel
korral leppima neljanda kohaga.
Põnevas finaalmängus otsustati
võitja FC Retro ja BGM Ehitus mees-

kondade vahel penaltiseerias. Penaltiseeria lõppes seisuga 2:1 ning võitjatena väljusid finaalmängust FC Retro
mängijad. BGM Ehitus jäi turniiril teisele kohale.
Paremusjärjestus:
1. FC Retro (Urmas Kangur, Teet
Dimitrjiev, Sten Anslan, Mihkel Niinemets, Rivo Täheste, Marko Õmmik, Marek Suits ja Rainer Teidla);
2. BGM Ehitus (Taimo Tiimus, Imre
Vahta, Enriko Januškevitšus, Jaanus
Müürsep, Indrek Müürsep, Arli Lõomets, Mark Ernits ja Gert Aas);
3. Terrorismi talu (Peeter Ilves,
Kaupo Sikk, Tanel Helme, Märt Jõesaar,
Tõnis Kull, Tanel Laumets, Tarmo Kivipõld ja Indrek Moisa);
4. 99 Problems (Sander Klaan,
Radzo Seidov, Mait Jalast, Andris Jaanimägi, Rasmus Rikken, Rainis Kööp,
Raigo Metsaru ja Argo Metsaru);
5. FC Triigi (Kristo Kokk, Mark Liivalaid, Indrek Basmanov, Thomas Tammus, Riho Rüütel, Toomas Saage, Ste-

ven Randmaa ja Romet Prants);
6. Fast and furious (Jalmar Kolberg,
Steven Kudi, Rauno Ojasalu, Kuldar
Kangur, Mairo Kivipõld, Aare Zilinski,
Reivo Nugis ja Väino Stoltsen).
Enim säravaid tõrjeid tegi turniiril
FC Retro väravavaht Urmas Kangur, kes
valiti turniiri parimaks väravavahiks.
Neli resultatiivset söötu teinud Terrorismi talu mängija Märt Jõesaar valiti
turniiri resultatiivseimaks söötjaks.
Kuus väravat löönud FC Retro mängija Marek Suits sai turniiri parima väravaküti tiitli. Poolfinaalidesse jõudnud
võistkondade kaptenite poolt valiti aga
turniiri parimaks mängijaks Gert Aas.
Korraldajad tänavad sponsoreid,
tänu kellele Futsal Cup juba viiendat
korda toimuda sai. Sellel korral olid
toetajateks: Terrorismi talu, Reijo Matikainen, perekond Jõesaar, Tõnis Kull ja
Enriko Januškevitšus.
Kätlin Pohlak

Vastlapäeva korraldamine on nagu üllatusmuna avamine. Isegi kui valmistuda
nii lumeks kui poriks, võib korraldajat
alati oodata ees hoopis kolmas variant.
Seekord sattuski meile see kolmas variant. Päev enne vastlapäeva valitses
Ebavere õue peal veel kenake talveilm, terve päeva sadanud pehme lumi
oli katnud jäised alad ja vastlapäeva
liulaskmine traditsioonilisel moel tundus täiesti võimalk. Teisipäeva hommik
otsustas panna korraldajad tõsise fakti ette – kas hakata vastlapäevalistele
hoopis talisuplemise näidistunde andma või viia vastlapäev läbi nähtamatu
ja kujutletava lumega. Valisime viimase ja kolisime kindlale pinnale ehk siis
Ebavere keskuse parklasse. Vihmasadu,
mis paar tundi enne vastlapäeva tähistamise algust vaibus, oli jõudu kogunud ning lasi vihmapiiskadel laternate
valguses kenasti tantsu lüüa.
Vastlapäeva alustas juba traditsiooniline Egne Liivalaidi poolt juhendatud
soojendusvõimlemine
talvelaulude
saatel. Kui kõigil keha soojaks ja vaim
virgeks võimeldud, saime alustada
võistkondlike võistlustega. Võistkondi
oli osalema registreerunud kaheksa,
julge kaks kolmandikku sellest moodustasid Päästekooli õppurid, esindatud oli ka vallamaja, tantsuselts Tarapita ning Väike-Maarja gümnaasium.
Võistlejad said osaleda „linabingos“,
kus peosuuruseid kive tuli veeretada
suurele linale joonistatud punktitabelile ning koguda võistkonnale võimalikult palju punkte; kelguveos, kus kelguks oli sangaga varustatud suur plakat, kus võistkond peal seistes ja üles-

alla hüpates „kelguvedajat“ abistades
punktist A punkti B pidi jõudma ning
tuletõrje veevoolikutest meisterdatud
suuskadel suusatamises. Viimases näitasid meeskonnatöö erilist oskust üles
päästekooli poisid ning lustilist vaatepilti pakkusid gümnaasiumi võistkonna
naised, kes suutsid suuskadega tantsusammul trassi läbida.
Osavus, kiirus ning nutikus testitud, siirduti juba põleva lõkke äärde,
kus igaüks sai oma äranägemise järgi
õlgedest kokku keerata ühe eriti „metsiku“ pahareti. Punuda sinna kõik selle,
millest oma elus ja meeltes lahti tahtis saada ning heita õlgedest „metsiku“
lõkkesse, kus tulekeeled selle aplalt endasse neelasid ja heleda leegiga kaduvikku saatsid.
Kosutuseks ootas kõiki osalejaid
Väike-Maarja õppekeskuse kokkade
valmistatud superhea hernesupp ning
edukaimaid osalejaid preemia vastlakuklite näol. Kõige säravamate ja
emotsionaalsemate võistlejate vastlakuklipreemia kuulus gümnaasiumi
naiskonnale.
Aitäh kõigile osalejatele mängulusti
eest, naljakate hetkede eest, mis kaaslasi lõbustasid ning tänu millele nüüd
nii mõnigi gripp põdemata jääb. Öeldakse ju, et naer teeb terveks, eriti veel,
kui seda tehakse värskes õhus ja liikumise saatel. Aitäh õppekeskuse kokkadele supi ning toreda toimkonna eest!
Korraldajate – seltsimaja, noortekeskus ja spordikeskus – nimel
Jane Kool

Esikolmik. Foto: Kertu Rebane

„Seriaalivaba õhtu“ vol 5 läbis distantsi mõnusas
peenes vihmasajus
Seriaali viiendal võistlusel osales 46
jooksjat/kõndijat. Väheke statistikat:
49 inimest on võtnud osa vähemalt
kolmest etapist, mis on korraldajate
arvates hea tulemus. Kokku on sarjas
osalenud 120 sportijat.

Sarja lõpus läheb peaauhindadena
loosi kaks POLARI` pulsikella M400,
üks naistele ja teine meestele. Hetke
seisuga peab kelladele jahti 35 osalejat. Pidage vastu, jäänud on kõigest 3
etappi!

Järgmine „Seriaalivaba õhtu“, järjekorranumbrilt kuues, toimub 17.
märtsil, ikka Ebaveres.
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

Noorte seikluskasvatuse grupp alustas tegevust

Teooria …

… ja praktika Ebaveres. Foto: 2 x Andero Põllu

Valla noortekeskus viis koostöös
Kiltsi põhikooliga
jaanuaris läbi esimesed teoreetilised ja praktilised
seikluskasvatuse
kohtumised.
Noortel on juba
parem arusaam
orienteerumise
põhitõdedest, nad
oskavad
lugeda
mere- ja maakaarti ning kasutada
kompassi. Reaalse
matkana on läbi
tehtud murdmaasuusatamine pimedal ajal ja räätsamatk Ebavere
radadel.
Noored on seniste tegevustega

väga rahul. Nad on palju juurde õppinud ja saanud uusi kogemusi. Näiteks,
kuidas määrata maastikul ilmakaari, lugeda maastiku ja looduse märke, võtta
asimuuti, lugeda kaardilt koordinaate.
Samuti on nad osavamad murdmaasuusatamises. Esmakohtumine räätsadega ja elu esimene räätsamatk Ebaveres meeldis kõigile.

Vastlaõhtu lõbusad võistlused juhatas sisse soojendusvõimlemine.
Foto: Ants Rikberg

Lääne-Viru maavalitsus nautis vastlapäeva
Ebavere tervisespordikeskuses
Ühele tõsisele eestlasele tähendab
vastlapäev ikka lund, kelku, ohtra vahukoorega vastlakuklit ning tummist hernesuppi, olenemata vanusest. Kui lund
pole ja liugu lasta ei saa, ei tähenda
see sugugi seda, et rõõmud nautimata
jääks.
Kui muiste peeti vastlaid põllumajanduse ja karjakasvatamise edendamiseks, siis nüüdsel ajal on vastlapäev
saanud hea seltskonnaga värskes õhus
mõnusaks ajaviitevormiks.
Maavalitsuse 18-liikmeline lõbus
seltskond nautis rõõmuga lõbusaid
võistkondlikke mänge, julgemad läksid

ka Ebavere kauneid spordiradu kaema.
Üllatusena polnud enamus seltskonnast meie radadele sattunud. Tõsi küll,
metsas käik jäi üsna lühikeseks, kuna
ilmataat oli rajad poleerinud kauniks
peegliks, millel ainult naelkingadega
kõndimine kõne alla oleks tulnud ja
tõdeti, et Ebavere mäe lummuse nautimine jääb järgmiseks korraks.
Sportlikke ettevõtmisi kroonis soe
saun ja priske hernesupp Ebavere keskuse õdusas majas.
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

Suur tänu: Sõmeru noortekeskus,
Piret Laidroo ja Annika Liivamaa; Ebavere tervisespordikeskus, Jane Kool ja
Inna Maršalova!
Andero Põllu
seikluskasvatuse juhendaja

Tänavu asendus vastlaliug lõbusate võistkondlike mängudega.
Foto: Kristel Kitsing
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Maadlusuudiseid

Kultuuriteemalisi mõtisklusi

23. jaanuaril osalesime Avo Talpase
mälestusvõistlustel Kohtla-Järvel. Tugeva koosseisuga võistlusel oli esindatud ka Läti ja Leedu maadlusparemik.
Saavutasime järgmised kohad:
3. koht – Holger Toots
4. koht – Remo Ojaste
5. koht – Andris Pent
7. koht – Virmo Tammemägi

olen kirjutanud, kui on eksimisi, siis
tegi tehteid: 55+5=60 ja 2010+5=2015.
Kirjutan jätkukirja, nagu lubasin. Esiminu süül. (Kuulutuse leidis Marju ja
Neid liitmiste tulemusi arutati ühel
mene kiri ilmus jaanuarikuu infolehes.
see on endiselt muuseumi varades.)
kokkusaamisel Väike-Maarja muuseuTänuga on ilus alustada. Tänu Sulle,
Hea vallavanema tekstist: „… tuleb
mis. Kuupäev oli 15.03.2015. Kokkutoimetaja, sai minu kiri kena pealkirjaelama inimene, kelle oskused ja kogesaamisel viibisid Ilve Tobreluts, Aare
ja ja võib-olla ka rohkem tähelepanu,
mused lisavad meie elukeskkonna lõnTreial, Kalev Pärtelpoeg, Aino Lukman,
sest palju neid kirjutisi kultuuriteemal
gakerasse täiesti uusi värve.“ Ilus kuEgne Liivalaid, Marju Metsman, Ilme
ikka on. Näiteks olen välja lõiganud
jund see lõngakera. Mina vaatan tagasi
Sein. Arvestus algas ühe tantsurühma
artikli „Rahvakalendri tähtpäevad ja
aega, kui lõngakera tantsuteemalised
loomisest Väike-Maarja kultuurimajas
traditsioonid kui eestluse kandjad“,
lõngad olid Maie Orava käes. Kui Maie
aastal 1955. Otsustajate sõnul pandi
Marko Torm, Lääne-Viru maavanem,
pidas oma viiekümnendat tööjuubelit,
kirja võimalik uue peo toimumise aeg:
27. november 2014, ilmselt ikka Virutuli ta seda tegema Väike-Maarja rah6.02.2016. Ma jätan teid nüüd selle üle
maa Teatajas. „Rahvuskultuuri mõiste
vamajas. Toimus see Väike-Maarja rahmõtisklema…
ühendab rahvast kunstilise isetegevakultuuri päevadel 18. ja 19.
vuse vormis, mis tähendab
juulil 2008.
kohalike omavalitsuste, mitVäike-Marja – Maie esimetetulundusühingute, kohalike
ne töökoht. Siit sai ta ka oma
omaalgatuste ja seltside ning
esimesed tantsijad. Neid sai
organisatsioonide teadlikku
aastate jooksul palju, nii kootööd, mida riik peaks pikaajalist kui kogu alevikust. Ammu
list perspektiivi silmas pidaRakveres, aga ikka on tal hea
des soodustama ja toetama“.
mõnelgi puhul siia tulla. See
Esimese kirja variant algas
on see paiga-teema…
nii. Täna ärkasin hommikul
2015. a detsembrist algakell kuus, hea, et mitte kell
vad tekstid, mis Maie nimega
viis või isegi pool viis. Tuba
seotud:
tundus täna jahedam. Vaatan
- Maie Orav ja meestetants
aknast välja. On ilus vaikne.
pälvisid lokulaua.
Maja ees seisvatel naabrite
- Eesti Rahvatantsu- ja
autodel on kenad lumemütsid
Rahvamuusika Seltsi auhinna
peas. Üle tänava naabri kuupikaajalise panuse eest valdsed on ka ilusad lumised. Teikonna arengusse pälvis Maie
se naabri õunapuu rõõmusOrav, armastatud rahvatantstab veel silma sinna pandud
ujuht, tantsulooja, rahvakuljõuluaja tuledega. Teen akna
tuurikandja, kelle looming
lahti, et näha, mitu kraadi küllähtub pärimuskultuuri trama on. On -15°C.
ditsioonidest. ERRS-i aasta
See oli aeg just üks päev
Tantsujuhid Aino Lukman, Ilme Sein ja Maie Orav
sündmuseks tunnistati kolvähem kui kuu aega tagasi.
Eelmisel päeval õnnestus Väike-Maarja rahvakultuuripäevadel 2008. a juulikuus. mas meeste tantsupidu, mis
Foto: Erakogu
ühendas sel suvel Rakvere
pikalt plaanimata üks operatstaadionil Eesti poisse ja mehi, väär… Siis arvati, et trükist on ilmunud
sioon rahvatantsu kroonika raamatuks
tustades eesti meest ja tunnustades
raamat Väike-Maarja rahvatantsuga
köitmise viisist. Sidepidajaks oli Maret
mehe väge. (VT, 10. dets 2015).
seotud lugudega. Kui kaugel on järg,
Väike-Maarjast, näidise pakkujaks Maie
Peale minu on veel Väike-Maarjas
mis selleks edaspidi ja praegu teha, luRakverest. Aitäh neile! Marju on näha
alles mõned inimesed, kes Maie värvibas teateid edastada Marju …
toodud köited üle vaadanud ja need on
des on tantsusamme saanud seadida
Sest vahepeal on leitud-kogutud
praegu minu kodus. Sellest kõigest on
(konkreetselt järgmises kirjas).
uusi andmeid, numbritele on saadud
möödas mitu lund, mitu sula, vihmaÜks lõik Virumaa Teatajast veel,
lisa. Praegu on kandi panus aastasadu ja ka kevadist suurvett. Kirjutan
pealkirjaga „Algas registreerimine Orates 86 ja uus nimi tantsujuhina Aliide
jätkukaupa praegugi, kulutan aega järje
va tantsupeole“.
Uibo, õpetaja Väike-Maarjas (kohe ei
otsimise peale, sest erinevatel põhjusKuhu läheb Maieke tähistama 75.
leia üles, mis nime siis kool kandis).
tel tuleb materjalid kõrvale tõsta, aga
sünnipäeva? Ikka oma sünnikohta KuuAliide Uibo aastatel 1924-1929, 1930täna pean valmis saama. Vaatan nüüd
salu valda. Vist „Orava tantsupidu“, mis
1941 õpetajana Väike-Maarjas (Eduard
õuekraadiklaasi, näitab nulli. Lund on
toimub 5. juunil Harjumaal Kuusalu
Leppiku järgi). See teeb kokku 5+11=16
veel maas.
valla staadionil, on üle-eestiline tantaastat juurde. Marju teab, kustkohast
Rahvuskultuurist (Marko Tormilt
supidu, millest võtavad osa nii segatäpsustusi otsida.
paar lõiku eespool). Ma ei tea, kuhu
rühmad, naisrühmad, meesrühmad kui
Vaat, leidsin midagi veel, üks väljaliigitatakse seeniortantsuga tegelejad,
ka lasterühmad.
kirjutis. Kuulutuselt: „IV Väike-Maarja
aga meilgi on tarvidus toetusele, siis
Edu Väike-Maarja rühmadele. Ja Väilaulupidu, 11. juuni 1939. Osavõtjad:
kui meid kutsutakse kaugemale esineke-Maarjale küsimus: kas pead meeles?
25 laulukoori 850 lauljaga, Rakvere
ma („tahan lennata!“). Ja uue ettekirjuNeed teemad, millest tahtsin kirkoorijuhi Ernst Raatma juhatusel. Esituse järgi maksame sõidule alati oma
jutada algselt, jäid kõik kajastamata.
nes ka rahvatantsude rühm prl Aliide
osaluse. Meie meelest on täitsa uhke
Need mahuksid pealkirja alla, mis on
Uibo (Väike-Maarja kooli võimlemistunne veidigi anda, mitte kogu aeg paesitatud küsimusena: Kas Sa armastad
õpetaja) juhatusel. Rahvatantsude rühluda. (Kaks viimast maakondlikku seeVäike-Maarjat?
mas esinevad Väike-Maarja keskkooli
niortantsupidu, 2014. ja 2015. a Rakveja gümnaasiumi rahvatantsude rühm,
res, olid täiega seltsimaja rahadel, nii
Ilme Sein
ÜENÜ (Ülemaaline Eesti Noorsootöö
sõit kui osalustasu).
Maie Orava mantlipärija rahvatantÜhendus) Raeküla, Kiltsi ja Avispea
Liigun sammhaaval tänapäevastele
su alal
osakondade esindajad. Tore on teada,
tantsuteemadele lähemale. Kui aastal
05.02.2016
et laulupäeval kõneles ka tollane härra
2010 oli rahvatantsupidu „Rahvatants
peaminister Kaarel Eenpalu.“ Nii ma
55 Väike-Maarjas“, siis kellel oli meeles,

sus, lõuatõmbamises, maadlusnuku
heitmises ja paigalt kaugushüppes.
Selline võistlus annab noorsportlasele
hea võrdlusmomendi oma kehalistest
võimetest.
Kehaliste katsete tulemusel saavutasime järgmised kohad:
1. koht – Mikk Sikkar
1. koht – Andris Pent
1. koht – Rapiiat Chopolajeva

Holger Toots Eesti juunioride meistrivõistlustel kreeka-rooma
maadlusvõistluse pronksmedaliga. Foto: Erakogu
3. koht – Jonete Visnapuu
24. jaanuaril osalesime vabamaad4.-5. koht – Romel Seemann
lusvõistluse Nublust Nabiks 1. etapil
5. koht – Kristjan Jaago
Kohtla-Järvel. Võistlustules olid meie
6. koht – Remo Ojaste
klubi noorimad maadlejad. Tulemused:
Maalehe auhinnavõistluste teine
2. koht – Stas Dovšek
võistluspäev tõi meile medalilisa. Tei2. koht – Sander Kriel
sel päeval võisteldi vabamaadluses.
2. koht – AL-Bara Chopolajev
Saavutasime järgmised kohad:
2. koht – Remo Ojaste
2. koht – Rapiiat Chopolajeva
2. koht – Romel Seemann
2. koht – Andris Pent
2. koht – Käroly Seemann
2. koht – Mikk Sikkar
2. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Jonete Visnapuu
2. koht – Rapiiat Chopolajev
3. koht – Romel Seemann
5. koht – Virgo Raja
5. koht – Joel Visnapuu
5. koht – Kaarel Moorits
7. koht – Kristjan Jaago
8. koht – Vlad Dovšek
7. koht – Remo Ojaste
8. koht – Joel Visnapuu
30.-31. jaanuaril toimus järjekordne Maalehe auhinnavõistlus, mis kujunes jälle väga esinduslikuks. Võistluse
avamisel kõlasid nii Kaitseväe orkestri
marsid kui kindral Kerdi avakõne. Eesti
noorte maadlusparemikule olid konkurentsi pakkumas ka Läti noormaadlejad. Võistluse esimesel päeval võisteldi
kehalisel katsetel. Selgitati paremaid
kolme joone jooksus, sillas ringi jook-

6. veebruaril osalesime Haapsalus
toimunud Eesti juuniorite meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses. Tulemused:
3. koht – Holger Toots
8. koht – Andris Pent
Lembit Kalter
maadlustreener

Uus ürituste sari Väike-Maarja
mudelihallis
28. jaanuaril sai avalöögi uus ja põnev võistlussari, mis on suunatud
just neile mudelihuvilistele, kes
igapäevaselt automudelismiga ehk
ei tegele või kellel pole oma autot,
millega võistlemas käia.
Tegemist on saue HOBIzone ja
Väike-Maarja mudelihalli ühise klubivõistluste sarjaga, kus kõik võistlejad sõidavad ühesuguste klubi rendimudelitega.
Võistlussarja formaat on lihtne.
Et osaleda, peab huviline auto rentima ning sellega võimalikult hea
ringiaja välja sõitma. See aeg läheb
ranking tabelisse ning kui ta jõuab
kümne parima hulka, siis kutsutakse
ta lõppvõistlusele, kus rinda pistavad juba kümme parimat sõitjat mõlemast klubist. Finaalvõistluse võitja
saab karika asemel koju kaasa võtta
sellesama mudeli, millega ta võistlu-

sel osales.
Sarja eestvedaja Rando Mere sõnul on see suurepärane võimalus
võtta osa ägedast võistlussarjast
ilma eelneva investeeringuta: „Tegemist on eriti soodsa lahendusega,
sest kõik sõitjad sõidavad klubi rendimudelitega. Kui sa tahad soodsalt
proovida, kas autosport on see, mis
sinu südame kiiremini põksuma paneb, siis tule kohale ja saad teada“.
Lisainfot võistluse kohta leiab
saue HOBIzone kodulehelt: http://
hobizone.ee/klubivoistlused/vaikevoidusoit või Väike-Maarja mudelihalli kodulehelt http://vm.edicy.co/
uritused/klubivoistlused.
Bruno Vaher
Väike-Maarja mudelihall
www.vm.edicy.co

Kiltsi lasteaiarühm on
tänulik Porkuni koolile
Jõulude ajal rõõmustas Kiltsi rühma
lapsi Porkuni kooli korraldatud imeline
jõulumaa, mis viidi läbi meie mõisahoone põnevates ruumides.
Alustuseks valasid lapsed õues koos
päkapikkudega tina, saades teada, kuidas lugeda saadud kujundi järgi tulevikku.
Üritus jätkus maa-alustes ruumides
(mis olid väga põnevalt ja meeleolukalt
sisustatud) jõulumuinasjutu, mängude, võistluste ja muu väga põnevaga.
Ilus ja südantsoojendav oli ka näha,
et on inimesi kes teevad midagi nii
vahvat, aega ja vaeva nõudvat, tasuta ja
juba teist aastat järjest.

Oleme südamest tänulikud Porkuni
kooli õpilastele
ja õpetajatele,
soovime neile kõike head
ning ootame
põnevusega
järgmisi jõule.
Kaie Kivistu
Merike Hövelson
Foto: Erakogu
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Kunstiväärtustest, kunstnikest ja skulptoritest Väike-Maarjas
1. saali laevalgusti;
saanud.
2. keldrikohviku lae- ja seinavalgusEelmise sajandi 80. aastal monutid, suur mitmeharuline küünlakujulismentaalkunstnik Eva Jänese (teostute elektrilampide alus – kandelaaber
sel kaasatud kunstnik Elvi Gailit) poolt
ja kamina tarvikute komplekt (viimane
maalitud fresko kaitseks oli algselt sepispostidele (teostus metallikunstnik
Mart Mägi) kinnitatud piire. Postide
kinnitustugevust katsetati aga jõupoliitika meetodil seni kuni piirdest loobuti. Fresko jäi
kaitseta.
Nüüd teosest
lähemalt.
Eva
Jänes on oma
maalil kujutanud
maarjapäevi. Vasakult alustades:
25.
märtsil
tähistati paastumaarjapäeva.
Selle
päevaga
tähistati
talve
lõppu ning üleminekut
kevadele. Vanarahva
tarkuse kohaselt:
Fresko „Maarjapäevad“ Väike-Maarja seltsimaja fuajees. „kui külm maarKaminatarvikud.
Foto: Paul Kuimet
japäeva öösel kaläks kaduma viimase renoveerimise
namuna aiaposti otsas lõhki lööb, siis
Väike-Maarja seltsimaja
ajal. Kui keegi neist midagi teab, andke
tuleb veel 40 ööpäeva külma“ – niisiis
teada);
oli oodata külma kevadet. Jõudis lõAlustan fuajees olevast freskost
3. keldrikohviku sissepääsu võreuks,
pule ka naiste koduste käsitööde tege„Maarjapäevad“, autor maalikunstmise aeg, oli aeg
juua maarjapuna
(punast
viina).
Maarjapäeval läksid tüdrukud lakka magama, siis
läksid poisid tüdrukutele „võtit viima“. See oli nali.
Lõigati puust võti
ja viidi see.
2. juuli – heinamaarjapäev.
Selle päeva eelõhtul on tehtud
ka tuld. Jaaniheinal, s.t enne jaaSeltsimaja keldrikohviku seinavalgustid, taustal Peeter
ni tehtud heinal
Kuutmaa tekstiilkangas.
on arvatud olevat
akende sepisvõred ja trepi äärised (jaerilist tervistavat toimet nagu enne jaalutussaalis).
nipäeva või nimelt jaaniõhtul korjatud
Mai ja Mart Mägi tööd on ka nüüd
ravimtaimedelgi. Heinamaarjapäev oli
Seltsimaja fresko
juba eravalduses Vainu tares Müürikul:
heinateo orientiir.
kunagine kaitsepiire.
1. suured sepislaevalgustid põhikor15. august – rukkimaarjapäev. Rukruse saalis ja soklikorruse kaminasaakilõikuse alguseks kui ka külviks on
nik Eva Jänes. Pean vajalikuks selgitalis;
peetud Eesti eri paigus eri tähtpäevi.
da, mis fresko kui kunstiliik tegelikult
2. sepisseinavalgustid;
Augustikuusse jagus kolm külviperiooon. See on märjale krohvipinnale lubja3. uste sepised;
di – varajane,
4. kaminatarvikud.
keskmine ja hiline külviaeg.
II Tekstiilikunstnik Peeter Kuut8. september
maa kavandatud tekstiilikangas pidas
–
ussimaarjakeldrikohviku seintel vastu veerand
päev.
sajandit, kuid suurte kahjustuste tõttu
Freskol kujutatud maarjapäevade selgituseks
on
kasutatud
Ülo Tedre poolt
koostatud väljaannet „Vanadest
Eesti rahvakomSeltsimaja keldrikohviku laevalgusti.
metest“.
kindlate värvidega maalitud teos. SeeSeltsimajas paiknevatest teistest
ga väga tundlik ja kergesti rikutav pind,
kunstiväärtustest
mis teadmatusest, hoolimatusest või
tahtlikult on meie seltsimajas aegade
1980ndatel aastatel läbi viidud
jooksul pideva kahjustamise osaliseks
seltsimaja (siis
kultuurimaja) renoveerimise käigus tehti tihedat
koostööd tolleaegse kunstikombinaadi „ARS“ erialakunstnikega.
Kui teame väärtustest, mis meil on, ehk
oskame siis neisse hoolivamalt ja lugupidavamalt suhtuda.
Olen sel teemal mitmel korral sõna
võtnud ja sellest ka kirjutanud, aga aeg
on näidanud, et kordamine ja meeldetuletamine on vanasõna kohaseltki ikka
tarkuse ema.

Seltsimaja keldrikohviku kamin.

I
metallikunstnik
Mai
Mägi, teostajaks
tema abikaasa
Mart Mägi.
Tööd:

Kandelaaber seltsimaja keldrikohviku eessaalis. Foto: 6 x Erakogu
tuli see 2006. aastal maha võtta. Säilinud osake, kui näidis kaunist tekstiilikunstist, on hoiul Väike-Maarja muuseumis.

III Kunstnik Katrin Linde (Kõrvits)
Vitraažid värvilisest klaasist, tinaraamis dekoratiivpindade kavandid ja
teostus seltsimaja jalutussaali akendel
ning uste framuugidel.
IV Kujur Georgi Markelov
Puidust portreed seltsimaja jalutussaalis: Georg Lurichi puitbüst ja Jakob
Liivi, Märt Meose puitbareljeef tekstiga.
Kui Eesti Kunstiakadeemia professor Mart Kalm (praegune EKA rektor)
kultuuriministeeriumi ja muinsuskaitseameti algatatud Eesti 20. sajandi
arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise
projekti raames ka Väike-Maarjat väisas, soovitas ta tsaariajal (valmis 1912,
ehitusinsener F. Kangro) ehitatud seltsimajas kõike väärtuslikku kindlasti samal kujul säilitada. Püüdkem seda siis
ka teha!
Väike-Maarja õppekeskuse saal
Saali poodiumi kumerat tagaseina
ehib pilt-vaip (gobelään), mis on 2,5
m kõrgune ja koosneb üheksast osast.
Teos kannab nime „Maarjamaa“, autor
vaibakunstnik Elna Kaasik, teostus
endise kunstikombinaadi „ARS“ kudumismeistritelt.
Gobelään – kunstipärane kootud
pilt-vaip, mille muster valmistatakse harilikult kunstnike kavandite või

Vitraaž seltsimaja jalutussaali aknal.
Foto: Katrin Linde
Skulptuur „Lahkumine“ (nimetatud
ka „Sõbra ema“) paiknes Väike-Maarja
keskväljakul. Kunstniku nõusolekul ja
kultuuriministeeriumi loal paigaldati
see 18. novembril 1992. aastal ümber
Väike-Maarja vanale surnuaiale. Skulptuur asub nüüd ühel teljel kunstnik Kalju Reiteli seal juba varem paiknenud
taiesega „Ei unusta, ei andesta“. Uus
asukoht valiti koos autoriga kohapeal.
Lootusega, et see osa siin kirjapan-

Gobelääni „Maarjamaa“ taasavamine Väike-Maarja õppekeskuses.
Vasakult: Autor Elna Kaasik ning gobelääni värskenduskuuri eest hea
seisnud Tiina Vaiksalu, Juta Haasma ja Elnadisain OÜ osanik Märt Raudsepp.
maalide järgi põimimistehnikas. Elna
Kaasiku sõnutsi on gobelääni põimimistehnika teostus väga aeganõudev.
Sõltuvalt laiusest kulub 1-2 cm põimimiseks ca 1 tund.
Pilt-vaip valmis Väike-Maarja kolhoosi uue keskuse (praegu õppekeskus) avamispäevaks 1990. aasta suvel.
23 aastat hiljem leidis autor, kes tundis
huvi oma kunagise suure töö seisukorra vastu, tema enda sõnutsi selle väga
heas seisus. Gobeläänvaip vajas vaid
kloppimist, aurutamist ja mõõtu pressimist, et ilme oleks taas värske. „...
isegi ühtegi koid pole siin majas lennanud,“ kiitis autor.
„Maarjamaa“ kavandas kunstnik
üheksast osast koosnevana nõnda, et
iga osa oleks omaette terviklik vaip.
Elna Kaasik viis oma kauni ja hinnalise
gobelääni värskenduskuuri läbi põhjalikult ja suure asjatundlikkusega, ettevõtmist toetas Väike-Maarja vald.
Oma teose kinnitas ta ka isiklikult
nüüd juba õppekeskuse seinale 22.
aprillil 2013. Jääb ainult loota, et teos
saab jätkuvalt väärika kohtlemise osaliseks.

dust, mis puudutab freskot „Maarjapäevad“ seltsimaja fuajees, pälvib kõigi
lugemishuvi ning et edaspidi ei tuleks
meil teha kulutusi kunstiteose asjatundlikuks restaureerimiseks, et kõrvaldada kellegi väärkäitumise tulemusena
freskole tekitatud kahjustusi.

Skulptorid Väike-Maarjas
Jakob Liivi park - Roman Haavmägi (1937. aastani Espenberg).
Jakob Liivi portreebüstiga mälestussammas. Üks Haavamägi tuntumatest
töödest onTšaikovski pink Haapsalus
(1940).

Kalju Reiteli skulptuur „Lahkumine“
(„Sõbra ema“) Väike-Maarja vanal
surnuaial. Foto: 2 x Ilve Tobreluts
Hoidkem oma kunstiväärtusi!
Juta Haasma

Kalju Reitel
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Sündmuste kalender
19. veebruaril kell 18.00 VäikeMaarja gümnaasiumi SU NÄGU KÕLAB
TUTTAVALT Väike-Maarja seltsimajas.
Pilet 1 euro. Info: seltsimaja, tel 326
1837, 5302 4437
20. veebruaril kell 10.00 Eesti
meistrivõistluste 3. etapp + Wintercup
5. etapp Väike-Maarja mudelihallis.
Info: Bruno Vaher, tel 501 1508
20. veebruaril kell 12.00 valla
meistrivõistlused võrkpallis VäikeMaarja spordihoones. Info: Tarmo Rebane, tel 506 2039
20. veebruaril kell 15.00 Simuna
spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas Simuna IVAX
ja SK Rakke. Info: Hillar Kasu, tel 524
8658
20. veebruaril kell 17.00 Simuna
spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Simuna
SK ja BGM Ehitus. Info: Hillar Kasu, tel
524 8658
21. veebruaril kell 12.00 VäikeMaarja seltsimajas perepidu: suur
pannkoogipidu kogu perele - küpsetame ise kooke; erikülaline viib meid
seiklema pabermänguasjade maailma;
tuju tõstab tants, mäng ja laul. Pilet 2
eurot, perepilet 5 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
22. veebruaril kell 18.00 valla
meistrivõistlused mälumängus, III
etapp Georgi söögitoas. Info: Ivar Lass,
tel 5396 1167
23. veebruaril kell 12.00 Vabadussõjas langenute mälestamine Simuna
ausamba juures; kell 12.30 vabariigi
aastapäevale pühendatud kontsertaktus Simuna rahvamajas. Info: Kaja
Põldmaa, Auli Kadastik, tel 323 7217
23. veebruaril kell 12.00 mälestushetked Väike-Maarja Vabadussamba
juures. Kell 18.00 Eesti Vabariigi 98.
aastapäeva kontsert-aktus Väike-Maarja seltsimajas. Info: Aare Treial, tel 506
5421
26. veebruaril kell 19.00 filmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Linastub

mängufilm „Klassikokkutulek”. Komöödia, alla 14-aastastele keelatud. Pilet 4
eurot, sooduspilet 3 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
1. märtsil kell 18.00 Väike-Maarja
seltsimajas narkoloeng lapsevanematele „Mis põhjustel noored hakkavad
tarvitama?“. Loeng on tasuta. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
2. märtsil kell 19.00 filmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Linastub mängufilm „Klassikokkutulek”. Komöödia,
alla 14-aastastele keelatud. Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
4. märtsil kell 19.00 filmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Linastub mängufilm „Perekonnavaled“. Mitte soovitatav alla 12-aastastele. Pilet 4 eurot,
sooduspilet 3 eurot. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
5. märtsil kell 12.00 Eesti meistrivõistlused sisesõudmises, 4. etapp
Väike-Maarja spordihoones. Info: Jane
Kool, tel 518 4071
5. märtsil kell 15.00 Simuna spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna IVAX ja
Hulja. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
6. märtsil kell 12.00 Simuna rahvamajas Simuna naisteklubi naistepäevakohvik. Slaidiprogramm „Naisteklubi
20“; Maret Haiba maalinäituse esitlus.
Info: Auli Kadastik, tel 323 7217; Riina
Tülli, tel 323 7381
8. märtsil kell 18.00 naistepäevakontsert Väike-Maarja seltsimajas. Esinevad mehed. Sissepääs tasuta. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
9. märtsil kell 19.00 filmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Linastub mängufilm „Perekonnavaled“. Mitte soovitatav alla 12-aastastele. Pilet 4 eurot,
sooduspilet 3 eurot. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
11. märtsil kell 19.00 Väike-Maarja
gümnaasiumi korraldatav GÜMNAASIUMIÖÖ
Väike-Maarja muuseumis. Info Heili

Kuhu küll kõik mehed jäid?
(Määri külast pärit Karl Roosna mälestusi lahinguteest – vangipõlv Venemaal)
Kaheksa kuud uurimislaagris
Ühel õhtul teatatigi, et Kristal saadetakse koju. Võib-olla ta uskus seda,
mina igatahes mitte. Laagris peast segiläinuid koju ei saadetud, neid ootas
hoopis teine koht – igavene rahupaik
Venemaal.
Olin jällegi uue töö peal. Töötasin
ainukese eestlasena üheksast venelasest koosnevas ehitusbrigaadis. Kohendasime männimetsa ääres mingisugust ajahambast puretud hoonet.
Töö polnud raske. Tuli töötada vaheldumisi nii sae, haamri, kirve, peitli kui
ka höövliga. Ümbrus oli meeldiv, õhk
osoonirikas.
Kes mulle aga sugugi ei meeldinud,
olid mu töökaaslased. Need olid ühed
igavesed masuurikad ja seanahavedajad, kes polnud vist kunagi tööd teinud
ega kavatsenudki tegema hakata. Ja nii
nad seal päev läbi looderdasid ja mind
aina kamandasid.
Teel koju
Oli 1945. aasta novembrikuu viimase päeva õhtu. Kalinini linna ääremaal asuvas NKVD filterlaagris nr 140
toimus vangide igaõhtune üleloendus.
Kui loendus oli lõppenud, hakati uuesti üksikuid vange rivist välja kutsuma.
„Ei tea, mis jällegi lahti on,“ mõtlesin
ma vangiderivis seistes. Ja siis kuulsin nagu oleks hüütud ka minu nime. „Küllap kuulsin valesti,“ arvasin, ja jäin oma
kohale edasi. Hüüti veelkord: „Roooosna, Karl Hindrikovitš!“ Nüüd oli
selge, et hüütakse siiski mind ja ma astusin rivist välja väljahüütute kõrvale.
Hüüti välja eestlasi, lätlasi ja leedulasi,
kuni meid, väljahüütuid, sai kokku 17.

„Teie lähete koju,“ teatati meile kogu
laagri ees. Aga meist vaevalt küll keegi
seda uskus, sest nii oli meid juba varemgi lollitatud. Iga kord, kui saadeti
ühest laagrist teise, kinnitati: nüüd lähete koju.
Kui aga mulle, nagu teistelegi, pisteti pihku kolmandiklehe suurune „udostoverenie“, kuhu oli märgitud mu perekonna-, ees- ja isanimi, sünniaasta,
laagri number ja laagris oldud aeg, ning
millel oli all kaks allkirja ja pitser, siis
pidid küll – tahes või tahtmata – hakkama uskuma, et seekord nalja ei tehta.
Rivistusele anti käsklus: „Rasoidis!“ ja
vangid valgusid laiali.
Meid jäeti paigale. Ja siis viidi eraldi
ruumi, kus igale meist jagati teerahaks
10-15 tšervoonetsit ning teemoonaks
kamalutäis kuivikuid, teine herneid ja
kolmas tangu. Veel anti igale rahvusgrupile üks ühine „propusk“: eestlastele sihtkohaga Tallinn, lätlastele – Riia
ja leedulastele – Vilnius. Meid, eestlasi
oli 5, lätlasi rohkem ja leedulasi vähem.
Aga enne veel, kui meid laagrist
välja lasti, tabas mind uus üllatus. Mu
juurde astus mu senine tööbrigadir,
kes minu teada sõnagi mu emakeelt
ei vallanud, ja ütles nüüd selges eesti
keeles, et ta on pärit Jõhvist ning palub
mul Eestisse jõudes edasi toimetada
ta kiri ühele tuttavale. Seda meest ei
sallinud ma silmaotsaski, nagu kogu
ta venelastest koosnevat brigaadigi,
kuhu ma ainukese eestlasena olin sattunud. Minu silmis olid nad kõik ühed
suured närukaelad ja valskusetegijad
– nii töö juures kui ka toidulauas leiva
ja supi jagamisel. Leib lõigati näiteks

Nõgene, tel 5340 5718
13. märtsil kell 13.00 klubi Härmalõng Väike-Maarja seltsimajas. Pirukapidu: küpseta oma pirukas ja too žüriile
hinnata. Akustiline kontsert: Meelis
Punder (kitarr ja laul) ja Martin Trudnikov (akordion). Pilet 5 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
16. märtsil kell 17.00 (noored) ja
18.00 (täiskasvanud) valla meistrivõistlused sulgpallis, III etapp Väike-Maarja
spordihoones. Info: Väino Stoltsen, tel
5698 2661
16. märtsil kell 18.00 gümnaasiumi
lauluvõistlus Maarjaviis Väike-Maarja
seltsimajas. Info: Helina Lükk, tel
5682 2211
19. märtsil kell 18.00 teatriõhtu
Väike-Maarja seltsimajas. Kesk-Eesti
Teatritrupp esitab Jevgeni Griškovetsi
ja Anna Matisoni näidendi “Maja”. Lavastaja Tiit Alte. Kohvik. Pääsmed 5 ja
7 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837,
5302 4437
19. märtsil kell 19.00 Simuna rahvamajas peoõhtu „Hea tujuga talvest
kevadesse“. Üles astuvad rahvamaja
isetegevuslased. Jalakeerutust ansamblilt Kalevband. Pääse 5 eurot. Info: Auli
Kadastik, tel 323 7217
21. märtsil kell 18.00 valla meistrivõistlused mälumängus, III etapp
Georgi söögitoas. Info: Ivar Lass, tel
5396 1167
26. märtsil kell 10.00 Eesti meistrivõistluste 4. etapp + Wintercup 6.
etapp Väike-Maarja mudelihallis. Info:
Bruno Vaher, tel 501 1508
3. aprillil kell 13.00 Simuna kihelkonna eakate naljapäev „Põllumees põline rikas?!.“ Simuna rahvamajas. Info:
Auli Kadastik, tel 323 7217
Väike-Maarja muuseumis on avatud
osalusnäitus „Juured“. Muuseum on
talvisel hooajal ehk 30. aprillini avatud E, T, N, R kell 10-17 ja K 10-19.
Külastage!

kümneks osaks alati nii, et omamehed
said peaaegu poole suuremad paikad
kui mina, muulane. Samamoodi jagati ka suppi. Ja kui sa julgesid nendega
selle üle õiendama hakata, jäeti sind
ilma sellestki ja togida said veel pealekauba. Ja nüüd tuli mu juurde sama
mees oma kirjaga, kes brigadirina mu
kaitseks kordagi välja ei astunud ja kellega ma pidin päevast päeva purssima
oma puuvene keelt, olgugi, et ta oskas
suurepäraselt ka eesti keelt, nagu nüüd
selgus. Kes ta siis niisugune oli? Teadsin nüüd, et ta on üks laagri nuhkidest
ja ei keegi muu. Seda reetis ka ta hea
väljanägemine ja vangi kohta ebatavaliselt korralik riietus. Võtsin ta venekeelse kirja küll vastu, kuid edasi ma seda ei
suutnud saata.
Mu narinaaber, Soo Artur, palus mul
„Vene-eesti käsiraamat“ jätta temale,
mida ma ka tegin.
Me väljasaatmisega millegipärast
viivitati ja aeg lähenes juba keskööle,
kui lõpuks me seljataga sulgusid laagriväravad ja meid võttis vastu kärekülm
talveöö selge taeva ja siravate tähtedega. Väristades õlgu külma ees ja peites
paljaid käsi sinelivarrukaisse, hakkasime grupiti linna poole astuma. Varsti
eraldusid meist lätlased ja leedulased,
kes pidid minema kellegi tuttava poole
öömajale. Meie otsustasime aga minna
otse raudteejaama. Aga kus see asus, ei
teadnud meist keegi. Küsida polnud ka
kelleltki, sest linn oli nagu välja surnud.
Teades venelaste vaenulikkust sõjavangide vastu, ei söandanud meist keegi
tungida ka mõnda majja, et teed küsida. Kui olime juba küllalt kaua mööda tühje tänavaid kõndinud, kuulsime
korraga vasakult kostvat veduri huiget.
Hakkasime sinnapoole astuma ning
jõudsimegi viimaks raudteele välja ja
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Ragn-Sells AS jätkab korraldatud
segaolmejäätmete vedu
Väike-Maarja vallas
MTÜ Roheline Paik viis läbi riigihanke
„Kontsessiooni andmine korraldatud
jäätmeveoks Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja vallas perioodil
01.05.2016-30.04.2021“. Hanke võitis
Ragn-Sells AS, kes tegi kõige soodsama
segaolmejäätmete kogumise, äraveo ja
käitlemise pakkumuse. Võrreldes seniste konteinerite tühjendushindadega
muutub teenus alates 01.05.2016 Väike-Maarja vallas soodsamaks.
Uuel jäätmeveo perioodil 01.05.2016
Mahuti (m³)
kilekott kuni 0,05
konteiner 0,08
konteiner 0,14
konteiner 0,24
konteiner 0,37
konteiner 0,6
konteiner 0,8
konteiner 1,5
konteiner 2,5
konteiner 4,5

- 30.04.2021 korraldatud jäätmeveo tingimused Väike-Maarja vallas ei muutu,
st kehtib 25.11.2010 vastu võetud jäätmehoolduseeskiri. Seega saadetakse
tänastele Ragn-Sells AS klientidele
märtsikuu lõpus olemasolevale lepingule lisa, kus on kirjas jäätmeveo uus
periood, hinnakiri ja veograafik. RagnSells AS kirjutab 01.05.2016 algavast
jäätmeveo perioodi muudatustest
märtsikuu infolehes.

Ühekordne konteineri
tühjendushind eurodes
käibemaksuga
1.70
1.70
1.88
2.11
2.56
3.33
3.70
6.24
9.24
14.55

Konteineri rendihind
eurodes
käibemaksuga
2.68
2.68
2.68
4.22
6.00
10.80
15.60
18.00
30.00

Alates 01.05.2016. a hakkavad kehtima
Ragn-Sells AS uued konteinerite tühjendus- ja rendihinnad.
NB!
Palume kõigil, kellele on Väike-Maarja Vallavalitsuse korraldusega antud perioodil 01.05.2011-30.04.2016 õigus ühismahuti kasutamiseks või perioodiliseks liitumiseks, võtta ühendust keskkonnanõunik Leie Nõmmistega, tel
329 5756, e-post leie@v-maarja.ee Soovime teada, kas te jätkate ühismahuti
kasutamist või perioodilist liitumist ajavahemikul 01.05.2016-30.04.2021.

Ideest teostuseni

REKLAAMTEKST

Teil on hea idee, aga napib teadmisi ja
oskusi oma plaanide, investeeringute
ja arendusprojektide teostamiseks. Selleks, et jõuda ideest teostuseni, tasub
nõu ja abi saamiseks pöörduda kogemustega spetsialisti poole.
Pikaaegne projektide kirjutamise ja
juhtimise kogemus ning tegutsemine
nii ettevõtlus-, mittetulundus- kui ka
avalikus sektoris on andnud mulle kõik
vajalikud teadmised ja oskused, et olla
Teile abiks:
• rahastamisallikate leidmisel;
• projektitaotluste kirjutamisel ja
esitamisel;
• erinevate dokumentide koostamisel.
Nõustan alustavaid ja tegutsevaid

ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja
kohalikke omavalitsusi.
Nõustamisteenus maksab 10 eurot tund. Projektitaotluste koostamine
maksab alates 100 eurot taotlus. Teenuse lõpphind kujuneb kokkuleppel
toetuse taotlejaga ja sõltub projekti
mahust.
Väike-Maarja vallas tegutsevatele
mittetulundusühingutele ja ettevõtjatele on esmane (1 tund) nõustamisteenus tasuta.
Täpsem info tel 523 9550 või e-posti
aadressil epreem@gmail.com
Mõtleme koos!

edasi minnes lõpuks ka raudteejaama.
Jaama sisse me ei pääsenud, sest
jaama ooteruum oli tihedalt täis põrandal magavaid kotipoisse, mehi ja naisi. Meile seal ruumi enam ei jätkunud.
Tuli jääda välja perroonile, külma kätte.
Tuli seal kogu öö kõndida, jalgu kokku
taguda, kätega vehkida ja omavahel kukepoksi teha, et kehasse sooja saada.
Alles vastu hommikut, kui osa jaamas
olijaist oli lahkunud, sai seal ruumi
ka endile. Kui aga väljas hakkas valgenema, löödi meid kõiki jaamahoonest
välja. Olime jällegi külma käes. Olime
juba välja uurinud, kuhupoole meil sõita tuleb. Teadsime juba ka sinnapoole
sõitvate rongide orienteeruvaid saabumisaegu. Aga meid ei lastud ühelegi
rongile peale, vaid lükati vagunitrepist
alla. Siin ei maksnud midagi me laagrist saadud tõendid ja suunamiskiri.
Ei mäleta, mitu ööpäeva me Kalinini
raudteejaamas mööda saatsime, enne
kui kotipoistelt selgeks õppisime edasisõidu moodused. Kõigepealt tuli eemale hoiduda jaama töötajaist, mitte
aga neilt abi otsida. Tuli leida pimedaid
ja varjatuid kohti, tavaliselt teispool
perrooni, ja oodata seal rongi liikuma
hakkamist, et siis viimasel hetkel va-

gunitrepile hüpata ja kramplikult ukse
külge klammerdudes edasi sõita. Ja kui
rong peatuma hakkas, tuli jällegi kiiresti maha hüpata, varjuda ja jääda ootama uut edasisõidu võimalust. Ja nii me
jupphaaval jaamast-jaama sõitsime:
küll vagunitreppidel rippudes, küll vagunite vahel puhvritel püsti seistes. Oli
lausa ime, et me sel viisil sõites ära ei
külmunud ega haigeks ei jäänud, ega ka
puhvritelt vagunirataste alla ei jäänud.
Aga teadmine, et iga jaamavahe viib lähemale kodule, andis uut jõudu juurde
ja visadust vastupidamiseks.
Meil polnud vähimatki ettekujutust
Venemaa raudteevõrgust. Teadsime
ainult seda teed, mida mööda meid
siia toodi ja sama teed kaudu tahtsime
sõita ka tagasi. Meie lähetuskirjale oli
marsruudiks märgitud küll Tallinn üle
Leningradi, kuid keegi meist ei tahtnud
sõita teispoolt Peipsi-Pihkva järve ja
läbi Leningradi. Liialt pikk ja ohtlik tundus meile sealt kaudu sõitmine. Meie
sooviks oli aga jõuda nii ruttu kui võimalik välja Venemaa piiridest ja lühimaks teeks selleks oli Bologoje - Pihkva
- Petseri.

Ene Preem
füüsilisest isikust ettevõtja

järgneb
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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

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

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

Veebruar 2016.a.

Kooli talu
võtab

rendile
või ostab

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

OSTAN
väiksema
(kuni 10 ha)

metsamaa,

Seoses talvekülmaga
on Tamsalu mnt 1 asuv

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi
taaskasutuskeskus

ajutiselt suletud.
Info: tel 5656 4959 (Tiia)

TALUTURG
R, L 10-15
Väike-Maarja
bussijaamas

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

Info: tel 526 0283

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

OÜ Estest PR

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

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.

82 Vladimir Svetõsev – 4. märtsil
82 Jüri Raag – 12. märtsil
82 Heinrich Komp – 23. märtsil
81 Boriss Matvejev – 13. märtsil
81 Kaljo Tamm – 13. märtsil
81 Ilse Toomsalu – 15. märtsil
81 Ellu Tiimus – 25. märtsil
80 Zuzana Mitt – 1. märtsil
80 Helgi Siim – 6. märtsil
80 Jaan Viin – 15. märtsil
80 Aare Jaanson – 24. märtsil
75 Enn Saatmann – 16. märtsil
75 Konstantin Ude – 28. märtsil
70 Urve Eiskop – 10. märtsil
70 Mare Keerus – 28. märtsil

Soovime õnne ja tugevat ter vist!

Väike-Maarja Vallavalitsus

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

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Soovin üürida
korterit

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

Kontakt: tel 5605 9992

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

põllumaid

– kolmetoaline
möbleeritud korter
Põhja tänaval.

Kontakt Rein Miller
telefonil 5392 6640

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.

94 Alma Tammus – 14. märtsil
92 Vaike Valk – 8. märtsil
90 Resella Saal – 13. märtsil
89 Linda Grauberg – 11. märtsil
87 Benita-Rosine Hunt – 7. märtsil
87 Aino Lehtmets – 15. märtsil
87 Evi Eerikson – 20. märtsil
85 Ellen Orumäe – 8. märtsil
85 Vaike Kondimäe – 11. märtsil
85 Asta Kuristik – 26. märtsil
85 Lehte-Miralda Murakas –
28. märtsil
84 Lehte Tints – 30. märtsil
83 Lehte Kask – 9. märtsil
83 Harri Rosenstrauch – 21. märtsil

Kontakt: tel 5638 9588,
kivilo1@hotmail.com

Üürile anda
Väike-Maarjas:

Kontakt: tel 5648 0612

Märts

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

Headel
tingimustel
hea hind.
Soovi korral
ettemaks.

Kontakt: tel 5625 2107

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

mis võib olla osaliselt
raiutud ja koormatud
hüpoteegiga.
Võib pakkuda raieõigust.

ühe- või kahetoalist
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Oskar Kiik – 13. jaanuaril
Kevin Küttis – 25. jaanuaril

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Helmi Neeme
Kalju Ristla
Lilli Ahlberg
Reet Maadla
Vaike Valk

12.10.1924 – 27.01.2016
01.10.1943 – 01.02.2016
19.04.1925 – 06.02.2016
14.09.1954 – 08.02.2016
08.03.1924 – 13.02.2016

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudust leinates sääl.
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.
Mälestame ja avaldame kaastunnet omastele

SOFIE HIIEMÄE
surma puhul.

Merje ja Ulve perega

Telli Eesti lipud, masti-

Aednik teeb kevadist

vimplid ja lipumastid

õunapuude lõikust.

e-poest: www.lipuvabrik.ee

Tel 5559 1678

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

Simuna osavalla ruumides

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

