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Tähistati 130 aasta möödumist riigimees
Juhan Kuke sünnist

18. aprillil kogunes Käru külas asuva Juhan Kuke mälestuskivi juurde arvukalt rahvast, meenutama Eesti riigimeest,
iseseisvusmõtte sõnastajat Juhan Kukke. Vallavanem Indrek Kesküla ütlemas avasõnu Juhan Kuke kodukohas toimunud pidulikul talitusel.
18. aprillil tähistati Juhan Kuke 130.
sünniaastapäeva tema kodukohas Käru
külas ja Väike-Maarja seltsimajas.

Pidulikule talitusele Käru külas asuva mälestuskivi juurde kogunes arvukalt
rahvast, et meenutada Eesti riigimeest,
iseseisvusmõtte sõnastajat
Juhan Kukke.
Osalemas olid
ka Juhan Kuke
sugulased,
kõige
kaugemalt lapselapsed Ameerika
Ühendriikidest.

Juhan (Johann) Kukk:
13. aprill 1885
– 4. detsember 1942
Eesti Vabariigi riigimees
ja majandusteadlane Juhan
Kukk
sündis
130 aastat tagasi Salla vallas Käru külas
talupidajate
peres.
Tema kooliMälestuskivi juures pidas päevakohase kõne Konstantin Pät- tee algas 1893.
si muuseumi esimees Trivimi Velliste. „Riigi, nagu inimesegi a
Salla-Käru
puhul, on sünd kõige tähtsam. Juhan Kukk oli Eesti riigi sün- v a l l a k o o l i s .
nitunnistuse autor,“ rääkis Trivimi Velliste.
Väike-Maarja

Ole koos meiega: facebook

Üks pisike puu
On kasvamas kuskil üks pisike puu
ja kardab see puuke veel raju ja tuult.
On kasvamas kuskil üks pisike puu
ja vajab see puu sinu sõprust ja hoolt.
Ott Arder
13. märtsil toimus Simuna rahvamajas
Väike-Maarja valla 1.-4. klassi õpilaste
luuletuste võistulugemine. Osales 28
õpilast Väike-Maarja Gümnaasiumist
(VMG), Kiltsi Põhikoolist (KPK) ning Simuna Koolist (SK).
Loeti Ott Arderi ja Heiki Vilepi luuletusi. Igal osalejal tuli pähe õppida
„kohustuslik“ Ott Arderi ning omatahtsi
valitud Heiki Vilepi luuletus.
Vahvaid esinejaid hindas žürii koosseisus: Riina Tülli, Meeli Veia, Maie
Rand.
Kõik lapsed lugesid hingest ja vaimukalt.
Võitjad:

1. klass
I – Karoliina Alt, VMG
II – Rainis Lükk, VMG
III – Egle Vissak, VMG
2. klass
I – Kati-Ly Randviir, VMG
II – Ethel Liis Randveer, VMG
III – Kelli Loorits, SK
3. klass
I – Riko Remi Mitt, VMG
II – Johanna-Jeta Rauhala,VMG
III – Reneli Nugis, KPK
4. klass
I – Ronald Priks, SK
II – Darja Borisova, KPK
III – Mikk Kivirand, VMG
Aitäh teile, lapsed, õpetajad, vanemad, toetajad, kolleegid!
Korraldajate nimel
Siiri Kanarbik

kihelkonnakool oli lühikeseks vaheetapiks (1896-1897) enne Tartu reaalkooli
astumist. Edasi viis tee teda Riia polütehnikumi, mille lõpetas 1910. aastal.
15. aprillil 2000. a avati Avanduse
vallavalitsuse ja Simuna Muinsuskaitse
Seltsi eestvedamisel J. Kuke sünnikohas mälestuskivi.
Juhan Kukk – iseseisvusmõtte sõnastaja
Juhan Kuke 130. sünniaastapäeva
aktusel Väike-Maarja seltsimajas esitleti koguteost “Juhan Kukk – iseseisvusmõtte sõnastaja” (koostaja Elle Lees).
Trivimi Velliste on raamatu tagakaanel sõnastanud Juhan Kuke olulisuse Eesti riigi rajaja ja suunanäitajana:
“Oleme elanud sellel maal tuhandeid aastaid. Oma riigi rajamiseni
jõudsime veidi vähem kui sada aastat
tagasi. Juhan Kukk sõnastas meie riigi
mõtte, kirjutades „Iseseisvuse manifesti“ algteksti. Vabadussõja ajal pani
ta aluse Eesti rahale. Vabariigi algaastatel oli Juhan Kukk Riigikogu esimees
ja riigivanem – Eesti riigipea. Mees, kes
rääkis vähe, aga tegi palju, andis asendamatu panuse Eesti demokraatliku
majanduse ühe alustala – ühistegevuse edendamisse. Riigi ühe kõige väljapaistvama rajajana oli Kukk stalinlikule
Nõukogude impeeriumile talumatu
– ta suri märtrina Eesti Vabariigi eest
Põhja-Venemaa vangilaagris. Oma riigi
sünd tegi meid peremeesrahvaks meie
omal maal. Käesolev raamat – kokkuvõte Juhan Kuke elutööst – püüab lunastada osakest tänuvõlga Eesti tänase
vabaduse eest.”
Huvilised saavad Juhan Kuke elulugu käsitleva raamatu “Juhan Kukk – iseseisvusmõtte sõnastaja” osta Konstantin Pätsi muuseumist, hind 15 eurot.
Raamatu kohaletoimetamisel saab
abiks olla Väike-Maarja muuseum (info
tel 326 1625).

Aktusel Väike-Maarja seltsimajas vaadati ühiselt dokumentaalfilmi Juhan
Kukest. Filmi režissöör on Jaan Kolberg ning film valmis koostöös Konstantin
Pätsi muuseumi ja Väike-Maarja gümnaasiumiga. Filmis tutvustasid Juhan
Kuke elukäiku Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased Hannamari Soidla ja
Reivo Nugis (juhendaja õpetaja Kristi Põdra). Fotol tänusõnad Konstantin
Pätsi muuseumi esindajalt Elle Leesilt, Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaselt. Foto: 3 x Ilve Tobreluts

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

Ühiselt vaadati seltsimajas Jaan
Kolbergi ja Väike-Maarja gümnaasiumi
õpilaste koostöös valminud värsket lühifilmi “Juhan Kukk”.
Ilve Tobreluts

Valla 1.-4. klassi õpilaste luuletuste võistulugemise
võitjad 13. märtsil Simunas.

Teeme Ära! talguid
Väike-Maarja vallas
Triigi küla korda
2. mail kell 11 Triigi külaplatsil.
Kaasa võtta rehad, labidad, saed.
Talgujuht on Tarmo Rebane, tel 506
2039
Kotli aia heakorratalgud
2. mail kell 10 Väike-Maarjas Kotli
maja õues, Pikk tn 20.
Kaasa võtta töökindad, võimalusel
treppredel, mootorsaag, hekilõikaja,
oksakäärid jt puude, hekkide ja võsalõikuseks vajalikke vahendeid.
Talgujuht on Kadri Kopso, tel 523
6582
Kurtna küla heakorratalgud
9. mail kell 9.50 Kurtna külamaja
ees.
Kaasa võtta töökindad, rehad, ämbrid, labidad.
Talgujuht on Ene Preem, tel 523
9550
Vao Ratsaklubi heakorratalgud
2. mail kell 10.00 Vao talli juures.
Kaasa võtta rehad, luuad, labidad ja
rõõmus meel.
Talgujuht on Ulvi Mehiste, tel 505
3560
Kiltsi aleviku heakorratalgud
2. mail kell 10.00 Kiltsi rahvamajas.
Kaasa võtta töökindad ja hea tuju.
Talgulistele
Talgujuht on Siret Stoltsen, tel 5666
1951
Eipri koristab
2. mail kell 11.00 Eipri Küla Maja

juures,
Kaasa võtta kindad, rehad, kirved,
saed.
Talgujuht on Aare Prants, tel 5664
8300
Pargiveere talgud
2. mail kell 10.00 Simuna sauna
juures.
Kaasa võtta mootorsaag, kindad,
reha, kirves ja hea tuju.
Talgujuht on Kaido Metus, tel 5376
1940
EELK Väike-Maarja koguduse talgud
2. mail kell 10.00 Väike-Maarja kiriku juures.
Kaasa võtta töökindad, mootorsaag.
Talgujuht on Heli-Liivia Komp, tel
517 6965
Simuna tuleohutustalgud
2. mail kell 9.45 Simuna päästekomando hoone ees.
Kaasa võtta reha, labidas, saag, oksakäärid, hea tuju!
Talgujuhid on Signe Pruul, tel 5596
4614 ja Mart Pruul, tel 5596 4614
Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogu talgud
2. mail kell 10.00 Väike-Maarja
gümnaasiumi algklasside maja juures.
Kaasa võtta töötahe ja hea tuju. Kasuks tuleb ka võimalusel aiakäru, labida ja reha kaasa võtmine.
Talgujuht: vilistlaskogu esimees Raimo Maasik, tel 514 5548.
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Vallavanema kuu
Eestlaste rahvakalendris kutsutakse
aprilli jürikuuks ning jürikuus mööduvad naljapäev, künnipäev, jüripäev
ja markusepäev. Loodan, et vähemalt
naljapäeval on teineteise kerge tögamine ja erinevate vimpkade mängimine
jätkuvalt lubatud. Oleme ju eestlaslikult tavaliselt tõsisised ning vähemalt
osade teadlaste arvates on hea tervise
aluseks hea huumor ja naer. Kuna aprillikuusse jääb ka südamenädal, siis mis
saaks veel parem tervisele olla, kui leida hea seltskond ning käia jooksmas,
rattaga sõitmas või lihtsalt kõndimas.
Tänavu küllalt varakult alanud kevad
annab selleks väga head võimalused.
8. aprillil allkirjastati Reformierakonna, IRL-i ja Sotsiaaldemokraatiku erakonna vaheline kokkulepe, mis
määrab tänase vabariigi valitsuse töö
eesmärgid ning prioriteedidid. Sellest
on nüüd möödunud vaid paar nädalat,
kuid „tuld“ selle pihta antakse armutult. Seda isegi koalitsioonierakondade
poliitikute endi poolt. Aprillikuu? Küllalt imelik on vaadata, kus juba allkirjastatud lepingut tahetakse nö osadeks
jagada. Umbes selliselt, et „MINA“ kirjutasin alla sellele positiivsele osale,
kuid need teised (halvad) selles teises
erakonnas kirjutasid alla koalitsioonilepingu probleemsemale kohale. Ei saa
ju kellelegi olla üllatuseks, et alanud
4-aastane valitsemisperiood on raske
ning lahenduste leidmine ja muudatuste rahastamine on keeruline. Kirjutasin
enne valimisi, et valimis- ja kiirlaenureklaaamid on muutunud sarnaseks
ning soovitasin lugeda läbi „peenes
kirjas“ olevad täiendavad materjalid,
et pärast lepingusõlmimise tuhinat ei
saabuks reaalsus masendusena. Avalikul sektoril on võimalik jagada ainult
seda, mida ta elanikelt ja ettevõtetelt
kokku kogub. Lubades täiendavat hüve,
tuleb kellelgi teisel selle eest maksta.
Kui keegi teab koogi retsepti, mida
on võimalik ainult puhtast õhust küpsetada või mis süües iial otsa ei saa,
siis võib selle Stenbocki majja läkitada
(peaminister@riigikantselei.ee). Koalitsioonileping on ühe valitsusperioodi
kokkulepe ning sellest tuleb lähtuda
kui tervikust. Ka sellele alla kirjutajad
ei saa sellesse „õhku“ sisse küpsetada
ning peavad arvestama riigi ees olevate
väljakutsetega kui ka üldise majandusja poliitilise situatsiooniga. Sarnane asi

on omavalitsuses nii
eelarve kui arengukava menetlemisel.
Ka omavalitsusele
mõjuvad EL sanktsioonid Venemaaga,
inimeste rändesaldo
või sündide ja surma
osakaalud.
Raske
on teha suurt hüpet
linnastumise vähendamiseks või sündivuse tõusuks. Pean
sellistel keerulistel
olukordadel oluliseks, et suudetakse
oma inimestele põhjendada, miks on
vaja näiteks aktsiise
suurendada või sotsiaalmaksu vähendada. Juhul, kui infot
ei anta, võimenduvad vastuolud veelgi ning kaob kõige
tähtsam: kaob usaldus. Seda on lihtne
kaotada, kuid palju
raskem tagasi võita. Usalduse võib kaotada ka siis, kui sõnad ja teod erinevad.
Ehk kui valitsus räägib kokkuhoiust ja
riigi enda haldusaparaadi kulud ei vähene. Uude koalitsioonilepingusse on
neljanda peatükina sisse kirjutatud riigireform. Sellest on aastaid räägitud,
kuid olulisi muudatusi ei ole saavutatud. Riigireformi eesmärgid on olulised
ka meile: maapiirkondade konkurentsivõime kasv, valitsemise mahu vähenemine ehk valitsussektori töökohtade
arvu vähenemine, paremad teenused
inimestele, riigiettevõtete juhtimine
vastava ala tippspetsialistide kätte ja
ka näiteks e-teenuste kasutajasõbralikkuse tõstmine. Olles isiklikult kokku
puutunud paljude e-teenustega, siis on
selles valdkonnas palju halbu näiteid ja
sellega on isegi rikutud e-teenuse mainet. Vähemalt Maanteeametit tahan
kiita, kus sõidukite ja juhtimistunnistusega seotud e-keskkonda on lihtne ja
mugav kasutada ning pealegi veel riigilõivudelt kokku hoida.
Omavalitsuste jaoks on kavas 1. juuliks 2016 võtta vastu vajalikud seadusemuudatused, mille abli loodetakse
vabatahtlikud ühinemised läbi viia vähemalt 2017. aasta kohalike volikogude

Kahe sündmuse koosmõju: aprillikuu ja vallavalitsuse esindajad „Maale elama“ messil.
valimiseks. Ma isiklikult arvan, et meil
on võimalik selle abil osaliselt halduskuludest suunata vahendeid rohkem
haridusele või kultuurile, kuid seda,
et omavalitsustasandi reformiga on
võimalik rohkem riiklikke ülesandeid
rahastada, ma küll ei leia. Lihtne on ju
öelda, et aktsiisi tõstmine ja käibemaksu erisuste kaotamine on vale, kuid mis
on alternatiivid, et tõsta lastetoetusi,
sest just madal sündivus toob aastate pärast palju tõsisemad probleemid.
Igal juhul on mõistlik anda valitsusele
100 päeva sisseelamiseks ning lugeda
ka ise koalitsioonileping läbi.
Toon sellesse kuusse ka ühe väga
olulise info meie ettevõtjatele ja mittetulundusühingutele. Nimelt käesoleval aastal on jälle võimalus hakata
kasutama meie piirkonna ettevõtluse ja
ka elukeskkonna arendamiseks Leadermeetme toetusrahasid. 16. aprillil toimus MTÜ PAIK üldkoosolek, kus lepiti
kokku 4 omavalitsuse arengustrateegia
põhimõtted. Sellest selgub, et 20152016 aastal ehk lähima 1,5 aasta jooksul on võimalik meie piirkonnas jaotada ära peaaegu pool järgmiseks 5 aastaks planeeritud vahenditest. Summad
ei ole veel lõplikud, kuid ligikaudselt

võib öelda, et 5 aasta jooksul on PAIK
piirkonnas kasutada umbes 1,9 miljonit
eurot. Sellel aastal on plaanis piirkonna arendamiseks heaks kiita projekte
290 000 euro eest ja 2016. aastal koguni 575 000 euro väärtuses. Nendele lisanduvad veel taotlejate omaosalused,
mis on ettevõtete puhul 40% ja mittetulundusühingute puhul 10%. Ei ole
just kaua aega „atra seada“, juba homsest pead tööle. Vajalikud tegevused on
mõistlik põhjalikult läbi arutada ning
näiteks külaseltsidel oma küla arengukavadesse kanda. Ettevõtete jaoks on
hetkel planeeritud maksimaalne 22 600
euro suurune toetusmäär ühe taotluse
kohta ja mittetulundussektoris on selleks 9000 eurot. Soovitan pöörata nendele rahastusvõimalustele olulist tähelepanu, sest konkurents on suurem kui
varasematel aegadel ning summad on
ühe taotluse kohta väiksemad.
Viimasel kuul on vallavalitsuses
toimunud mitmeid kohtumisi seoses
Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12 kinnistule planeeritava Konsumi kaubanduskeskuse arendamisega. Kauplusele ja
ka planeeritava Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse kasutajasõbraliku
juurdepääsu loomiseks kavandatakse

detailplaneeringuga hõlmata ala kuni
Ravi tänavani ning vastav otsuse eelnõu on saadetud ka volikogu istungile.
Loodame, et detailplaneeringuga saavad lahendatud kõik üles kerkinud küsimused ja arendajatel oleks võimalik
alustada ehitusega ning Väike-Maarjas
kaubavalikut mitmekesistada.
Eelnevalt räägitud EL vahendite kasutamine on hea, kuid palju saame ka
ise ära teha. Tee kaunima elukeskkonna
suunas algab ikka esimesest sammust
või üleskorjatud prahist. Meie vallas on
vähemalt 10 erinevat kohta, kus 2. mail
saab käed külge panna. Külasta talgulehte: www.teemeara.ee, registreeri just
Sulle sobivatele talgutele ning pane
käed külge. Loomulikult panevad meie
piirkona külastajate silmad särama ka
kõik korrastatud koduõued ja elamute
ümbrused. Kes küll suudaks kõik need
tunnid kokku lugeda, mis nendesse on
panustatud. Aitäh!
Jõudu kõigile ja rõõme südamesse!

küla, kes tegi ettepaneku muuta palgajuhendi lisaks olevat palgaastmestikku.
Otsustati asendada uue redaktsiooniga Väike-Maarja Vallavolikogu
28.03.2013 määruse nr 5 „Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend“ lisa 1 „Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgaastmestik“.
8. Teenistusülesannete täitmisel
isikliku sõiduauto kasutamise kulude
hüvitamine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati maksta vallavanem Indrek
Keskülale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamiseks kuni 256 eurot kalendrikuus alates
01.01.2015 kuni vallavanema volituste
lõppemiseni.
9. Väike-Maarja valla ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni arengukava muutmine
Ette kandis abivallavanem Kaarel
Moisa.
Otsustati muuta ja kinnitada terviktekstina Väike-Maarja Vallavolikogu
30.05.2013 määrusega nr 14 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava
kinnitamine“ kehtestatud Väike-Maarja
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukava aastateks 2013-2024. Asendada uue redaktsiooniga Väike-Maarja

Vallavolikogu 30.05.2013 määruse nr 14
„Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine“ lisa 7 „Vao kaart“.
10. Väike-Maarja valla 2015. aasta
eelarve II lugemine ja vastuvõtmine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Otsustati võtta vastu Väike-Maarja
valla 2015. aasta eelarve põhitegevuse
tulud summas 5 433 562 eurot, põhitegevuse kulud summas 5 309 031 eurot,
investeerimistegevus summas 609 050
eurot ja finantseerimistegevus summas
209 500 eurot. Määrust rakendatakse 1.
jaanuarist 2015.

koosolekute nädal, 22.04 juhatuse
koosolek ja 30.04 volikogu istung. Komisjonide koosolekute toimumise arutan läbi komisjonide esimeeste ja osakondade juhatajatega.
- Arenguseminar on arengukava ülevaatamiseks plaanis korraldada aprillikuus.
- Tulemas on ülevallalised mõttetalgud „Huvitav kool“.
- Vald osaleb 11.04 messil „Maale
elama“ koostöös Emumäe kogukonnaga. Tänavune messi teema on ettevõtlus maal.
Indrek Kesküla:
- Asfaldihanke avamisest.
- Läbirääkimistest Maanteeametiga
Pikk tn 12 sisse- ja väljasõitude osas.
- PKT meetmest ja VIROLi koosolekust.
- Kiltsi kaardilossi hankest.

Indrek Kesküla
vallavanem

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 26. märtsi volikogu istungil arutatust
Istungil osales 19 volikogu liiget.
1. Kinnisasja omandamise loataotluse kohta arvamuse andmine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati toetada loa andmist OÜ-le
Ebavere Graanul Ebavere külas asuva
Mihkelsoo kinnisasja omandamiseks.
2. Kinnisasja omandamise loataotluse kohta arvamuse andmine (Lepiku Agro OÜ loataotlus Metsa kinnistu
omandamiseks)
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati toetada loa andmist Lepiku Agro OÜ-le Avispea külas asuva Metsa kinnistu omandamiseks.
3. Kinnisasja omandamise loataotluse kohta arvamuse andmine (OÜ
Meier loataotlus Kulli kinnistu omandamiseks)
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati toetada loa andmist OÜle Meier Hirla külas asuva Kulli kinnistu
omandamiseks.
4. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Ette kandis maanõunik Diana Seep-

ter.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Väike-Maarja vallas Vao külas asuvate kasutuses olevate, omandiõigust tõendavate dokumentideta,
enne ehitusseaduse jõustumist rajatud
garaažide alune ja teenindamiseks vajalik maa.
5. Peremehetu ehitise arvelevõtmine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Otsustati võtta arvele peremehetu
ehitisena Triigi külas asuv kahekorruseline 6 korteriga korterelamu. VäikeMaarja Vallavalitsusel avaldada teade
hõivatava ehitise, selle asukoha ning
viimase teadaoleva omaniku kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Virumaa Teataja.
6. Küsimuste lahendamise delegeerimine
Ette kandis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial.
Otsustati delegeerida koolieelse
lasteasutuse seaduse § 242 lõikes 3
lasteasutuse pidaja pädevusse antud
küsimuste lahendamine Väike-Maarja
Vallavalitsusele.
7. Väike-Maarja Vallavalitsuse
teenistujate palgajuhendi muutmine
Ette kandis vallavanem Indrek Kes-

Info:
Ene Preem:
- Hetkeseisuga ei ole järgmise kuu
komisjonidesse tulemas ühtegi eelnõud. Hetkel on planeeritud 13.-17.04

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2015. aastal
1. märtsil – 4552
Märtsikuus oli saabunuid 17, lahkunuid 23.
1. aprillil – 4546
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Projektitoetus
- Eraldati mittetulundusühingu
Triigi Mõis projektile ,,Triigi külaseltsi
ruumidesse toolide soetamine” projektitoetust summas 177.25 eurot.

(11.03, 18.03, 25.03, 01.04 ja 09.04 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Nõustuti Äntu külas asuva Allika katastriüksuse jagamisega kaheks.
Moodustasid 6,72 ha suurune Allika
katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa) ja 18,45 ha suurune Allikmaa
katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa).
- Nõustuti Kurtna külas asuva Vidriku katastriüksuse jagamisega kaheks. Moodustusid 6524 m2 suurune
Metsapoja katastriüksus (sihtotstarve
elamumaa) ja 11,41 ha suurune Vidriku
katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa).
- Nõustuti Kännukülas asuva Kasemäe katastriüksuse jagamisega kolmeks. Moodustusid 1,69 ha suurune
Kasemäe katastriüksus (sihtotstarve
elamumaa), 3,46 ha suurune Künka katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa) ja 233 m² suurune Kännuküla tee
katastriüksus (sihtotstarve transpordimaa).
- Nõustuti Kännukülas asuvast vabast põllumajandusmaast Jaanipõllu
katastriüksuse moodustamisega (sihtotstarve maatulundusmaa) kasutusvaldusesse andmiseks.
- Nõustuti Vorsti külas asuva Remmi katastriüksuse jagamisega kaheks.
Moodustusid 6095 m² suurune Remmi
katastriüksus (sihtotstarve elamumaa)
ja 10,19 ha suurune Remmipõllu katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa).
- Määrati Simuna alevikus Allee tn 4
asuvate ehitiste - elamu, kuur ja kaev teenindamiseks vajaliku maa piir.
- Kinnitati Simuna alevikus munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava Pargi haljasala katastriüksuse
pindalaks 2,27 ha, määrati moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Avanduse külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava Vanatoa katastriüksuse pindalaks 0,97 ha ja määrati moodustatava
katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
- Kinnitati Kiltsi alevikus munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava Jaama haljasala katastriüksuse
pindalaks 1228 m², määrati moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Triigi külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava
Mõisa park P1 katastriüksuse pindlaks
5,12 ha, määrati moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav
maa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Triigi külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava
Mõisa park P2 katastriüksuse pindlaks
1,96 ha, määrati moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav
maa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Triigi külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava
Võilille katastriüksuse pindalaks 0,63
ha, määrati moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa
ja kinnitati maa maksustamishind.
Ehitusload
- Väljastada ehitusluba isikule üksikelamu püstitamiseks Väike-Maarja
alevikus Põllu 3a kinnistul.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba UÜ-le Lipulaev hooldekodu peahoone esimese ja
teise korruse kasutamiseks Vao külas
Mõisa kinnistul.
Kirjalik nõusolek
- Anti kirjalik nõusolek isikule väikeehitise (sauna) püstitamiseks Sandi-

metsa külas Lilleoru kinnistul.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
abihoone rekonstrueerimise projekteerimiseks üksikelamuks Nõmme külas
Metsanimaja kinnistul.
- Määrati projekteerimistingimused
üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise ning abihoone rekonstrueerimise projekteerimiseks Võivere külas,
Teeotsa kinnistul.
- Määrati projekteerimistingimused
OÜ-le Keskkonnaprojekt elektrivarustuse „Pikevere töökoja F2 kliendiprobleemi lahendamine“ projekteerimiseks
Pikevere külas.
- Määrati projekteerimistingimused Elektrilevi OÜ-le alajaama ehitiste
rekonstrueerimise projekteerimiseks
Ebavere külas.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Simuna Kooli sokli soojustamine”, kinnitati hankedokumendid ja
moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
-Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2015“, kinnitati ja moodustati hanke läbiviimiseks
komisjon.
- Kuulutati välja riigihange „Kiltsi
kaardilossi arendamine“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Ebavere-Kiltsi kergliiklustee
projekteerimine”. Kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Kiltsi, Jaama 7 kortermaja lammutamine“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks
komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Projektijuhtimisteenus VäikeMaarja tervisekeskuse arendamiseks“,
kinnitati hankedokumendid ning moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Kaltsiumkloriidi tarne” edukaks pakkujaks Kemimet International OÜ.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihankes „Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2015” osade
I, II, IV, V ja VII edukaks pakkujaks OÜ
ESTAMET, osa III edukaks pakkujaks
ühispakkujad OÜ T.A.K.Ehitus ja Estvia
OÜ, osa VI edukaks pakkujaks AS Lasila Betoon ja osa VIII edukaks pakkujaks
Asfaldigrupp OÜ.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest 23 isikule kokku summas 2566.55
eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kahele isikule.
Lapsehoiuteenuse vahendid
- Nõustuti lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamisega
transporditeenuse osutamiseks ühele
isikule.
Majahalduskulud
- Otsustati tasuda valla omandis
Väike-Maarja alevikus, Säde tn 1 oleva korteri majahoolduskulude ja kütte
eest 100.72 eurot.
Raieluba
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus Aia
tn 25 kinnistul ühe kuuse mahavõtmisega.
Korraldatud jäätmevedu
- Anti isikule nõusolek mittelii-

tumiseks korraldatud jäätmeveoga
09.03.2015-30.04.2016, sest korralduses
toodud aadressil ei elata.
- Anti isikule nõusolek mitteliitumiseks korraldatud jäätmeveoga
25.03.2015-30.04.2016 sest korralduses
toodud aadressil ei elata.
- Kinnitati ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe kahe kinnistu omaniku vahel Nadalama külas.
Hajaasustuse programm
- Moodustati hajaasustuse programmis esitatud nõuetele vastavate
taotluste hindamiseks komisjon koosseisus: esimees Indrek Kesküla, liikmed
Ene Preem, Kaarel Moisa, Ene Kinks ja
Kalev Nõmmiste.
- Seati hajaasustuse programmi
valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse
järjekorda: I - vee- ja kanalisatsioonisüsteemid; II - juurdepääsuteed; III autonoomsed elektrisüsteemid.
Valla 2015. aasta eelarve
- Kinnitati Väike-Maarja valla eelarvest tulenev tulude laekumine ja kavandatud kulude katmine tegevusalade
lõikes.
Reklaami paigaldamine
- Anda nõusolek AS-le Antaares
1,4x4,5 m reklaaminfotahvli paigaldamiseks Väike-Maarja alevikus Jaama tn
5b kinnistul.
Koormuspiirang kohalikel teedel
- Kehtestati koormuspiirang teede
kahjustamise vältimiseks Väike-Maarja
valla kohalikel teedel registrimassiga
üle 8 tonni veokitele alates 12. märtsist,
koormuspiirang lõpetati 16. aprillil.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa isikule Väike-Maarja alevikus Säde tn 1 asuvas korterelamus Väike-Maarja vallale kuuluv korteriomand.
- Otsustati müüa alljärgnevad masinad: veoauto GAZ53A AC-30/106B (eriotstarbeline - tuletõrje, reg nr 885RAM);
sõiduauto Audi80 (reg nr 953AJF) ja
mahtuniversaal Peugeot Boxer (reg nr
762MCP).
Varade mahakandmisaktide kinnitamine
- Kinnitati Väike-Maarja vallavalitsuse (summa 8935.33 eurot), VäikeMaarja muusikakooli (summa 80.53
eurot), Väike-Maarja valla noortekeskuse (summa 328.34 eurot), Simuna
rahvamaja (summa 323.49 eurot), Väike-Maarja valla raamatukogu (summa
223.69 eurot) ja Simuna osavalla (summa 767.53 eurot) varade mahakandmisaktid.
Tegevustoetus
- Eraldati 2015. aastaks tegevustoetust külaseltsidele: Avanduse Küla
Seltsile summas 247.50 eurot; Eipri Külaseltsile summas 222.50 eurot;
Käru Küla Seltsile summas 257.50 eurot; mittetulundusühingule Meie Kiltsi
summas 530.00 eurot; mittetulundusühingule Nelikand summas 287.50 eurot; mittetulundusühingule Triigi Mõis
summas 715.00 eurot.
- Eraldati 2015. aastaks tegevustoetust mittetulundusühingutele: mittetulundusühing Väike-Maarja Pasunakoor
summas 2 600.00 eurot; Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsile summas
1 300.00 eurot; A.J. von Krusensterni
nimelisele
mittetulundusühingule
summas 350.00 eurot; Simuna Naisteklubile summas 230.00 eurot; Simuna
Muinsuskaitse Seltsile summas 250.00
eurot; Tantsuseltsile Tarapita summas
360.00 eurot.

Raha eraldamine reservfondist
- Eraldati reservfondist 4049.20 eurot SA-le KredEx esitatava taotluse toetuse saamiseks Kiltsi alevikus Jaama tn
7 asuva kasutusest väljalangenud korterelamu lammutamise omafinantseeringu tagamiseks.
Hooldekodu hoolekogu
- Kinnitati Väike-Maarja Hooldeko-

3

du hoolekogu koosseis: Luule Matrov,
Ene Kinks, Tiiu Viisma, Tiia Uutsalu,
Merike Adamson.
Arvamuse andmine välisõhu saasteloa taotlusele
- Nõustuti välisõhu saasteloa andmisega Diner OÜ Liivaküla veisefarmile.
Avaliku ürituse luba
- Anti luba Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubile avaliku ürituse „Georgi
Kange“ korraldamiseks Väike-Maarja aleviku keskväljakul, vallamaja ees
25.04.2015 kell 9.00 kuni 19.00.

Vargad on sihikule võtnud
maamajad
Televiisor, võimendi, raadio, tööriistad, hoidised jne, need on osa asjadest, mis viimasel ajal on vargad
maakodudest kaasa haaranud. Ainuüksi märtsikuus registreeriti Rakvere
politseis 11 juhtumit, kus kurjategijad on murdnud kas elamutesse või
kõrvalhoonetesse.
Kuna sissemurdmised on sagenenud, siis pöörab politsei kõigi
majaomanike tähelepanu oma kodu
turvalisemaks muutmisele. Vargad
valivad just kõrvalistes kohtades
asuvaid maju, sest eluruumidesse sisenemisel akna või ukseklaasi
lõhkumisega tekitatud müra ei pälvi
kellegi tähelepanu. Samuti võib nentida, et väiksemates kohtades pole
inimesed turvameetmeid aktiivselt
kasutusele võtnud.
Arusaadavalt ei ole võimalik varaste käikusid ette näha, kuid siinkohal peaks toimima naabrite hoolivus
ja tähelepanelikkus võõraste suhtes.
Näiteks naabrimaja hoovis seisev
võõras auto ning tundmatud askeldavad isikud on juba piisav põhjus,
et helistada lühinumbril 112 ja oma
kahtlustest teada anda. Kui kõne tulemusel tabatakse vargad, siis võite
kindlad olla, et teile on tänulikud
nii naabrid kui ka politsei. Kindlasti
oleks vihjete alusel jäänud ka Huljalt varastamata alumiiniumkarkassi
ja plastikkattega kasvuhoone, mis
asust majast kõigest 200 meetri
kaugusel või Tobia külas varastatud
2500-eurone murutraktor.

Kodu turvaliseks muutmisel saab
majaomanik ise väga palju ära teha,
alustades esmalt akende ning uste
kindlustamisest lukustusega. Taludest, nende kõrvalhoonetest ning
hoovidest saab vargusi ära hoida, kui
hooned on valve all, lisaks on soovitatav paigaldada hoovi liikumisanduritega varustatud valgustid.
Politsei paneb inimestele veel
südamele, et vanametall tuleks paigutada võõraste pilkude eest varjule.
Kõige parem oleks, kui vanametalli üldse kodude juurde ei kogutaks,
sest see võib äratada varastes ebatervet huvi ja uudishimu.
Kui keegi on varguse ohvriks langenud või kui hoonel on lõhutud
mõni uks-aken, aga varastatud midagi ei ole, siis tuleb neist juhtumitest kindlasti teada anda politseile.
Inimesed võivad mõelda, et miks
ta peaks teatama, kui varastatud
on kõigest kaks alumiiniumist piimanõud. Mõeldakse, et ei hakka nii
„tühisest“ asjast kuhugi teatama.
Aga tegelikult on ka ühe piimanõu
varastamine karistatav. Samuti on
vargustest (ja süütegudest üldiselt)
teadaandmine oluline sellel lihtsal
põhjusel, et info on politseile vajalik
tervikpildi kokkupanemisel ning see
kiirendab varaste tabamist.
Avo Koppas
Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112
kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval,
11.02.2015 üle ühele hädaabinumbrile 112.
Alates 11. veebruarist saab ühelt hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi
kutsumise inimesele lihtsamaks – meeles
on vaja pidada üht numbrit 112 ning kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele,
millist abi ja milliselt numbrilt kutsuda.
Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe numbriga 112 harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää
abita. Number 110 kaob kasutusest pärast pikemat üleminekuperioodi, kui selle
kasutus on jõudnud miinimumini.

Ostan
vene-aegseid
merevaigust ehteid:

kaelakeed, sõled,
prossid, mansetid jne.
Maksan Teie soovitud hinna.
Alati aus asjaajamine ja
aitan ka hinnata.
Tel 5872 5458
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Väike-Maarja valla 2015. aasta eelarve panustab
haridusse ja valla teedesse
26. märtsil kinnitas Väike-Maarja vallavolikogu 2015. aasta eelarve, milles
põhitegevuse tulude suurus on 5,43
miljonit eurot. Tuludest enamuse
moodustavad maksutulud: üksikisiku
tulumaks ja maamaks. Lähtuvalt käesolevast majandussituatsioonist, ettevõtluskeskkonnast ja Väike-Maarja elanikega seotud palkadest, prognoositakse üksikisiku tulumaksu summaks 2,31
miljonit eurot ja maamaksu laekumiseks 0,26 miljonit eurot. Ülejäänud tulud moodustuvad keskvalitsuselt saadavast tasandus- ja toetusfondist 1,67
miljonit eurot, muudest tegevustoetustest (sh Väike-Maarja õppekeskus 0,38
miljonit eurot) ning omavalitsuse enda
planeeritud tulud erinevate teenuste
müügist on 0,67 miljonit eurot. Põhitegevuskuludeks on planeeritud 5,31
miljonit eurot. Vaadates tegevuskulude ja eraldiste valdkondlikke osakaale,
võib öelda, et need on suurimad haridusvaldkonnas, moodustades põhitegevuskuludest 52% ehk 2,76 miljonit.
Sellest omakorda 1,86 miljonit on ette
nähtud haridusvaldkonna personalikuludeks. Väike-Maarja valla eelarves on
olulisel kohal sotsiaalvaldkond, mille
põhitegevuse kulud 0,76 miljonit eurot
(14%), kultuuril ja spordil on kasutada
0,7 miljonit eurot (13%).
Põhitegevuse kuludele lisanduvad
investeeringud, mida kavandatakse
käesoleval aastal 1,25 miljoni euro suuruses. Summa on Väike-Maarja valla

jaoks väga oluline ning eelnevaid eelarveaastaid võrreldes ka suurim ühes
kalendriaastas. Õnnestumiseks võib
pidada vallavalitsuse poolt esitatud
projekte Ebavere-Kiltsi kergliiklustee
ehituseks ning Kaarma tööstustsooni
juurdepääsu ligipääsetavuse parendamiseks. Meeldiv on, et keskvalitsus
on pidanud oluliseks aidata just juurdepääsude rajamiseks tehtavaid töid,
mis parendavad nii ettevõtlusvõimalusi kui ka elukeskkonda. Ebavere-Kiltsi kergliiklustee planeeritakse tiheda
liiklussagedusega riigimaantee äärde.
Täna on seal nii jalgratturite kui ka jalakäijate liiklus tihenenud ning ohutus
ei ole piisav. Vaosse on rajatud varjupaigataotlejate keskus, mille kliendid
liiguvad enamasti jalgsi. Samuti on paranenud rongiliikluse tihedus ja sellest
olenevalt ka kasutajate hulk.
Leian, et riik on teinud õige valiku,
eraldades 400 000 eurot Kiltsi kergliiklusteele, sest rajatav kergliiklustee
aitab kaasa liiklusohutuse suurendamisele kitsal riigimaanteel ning lihtsustab Kiltsi ja Vao piirkonna elanike
pääsemist valla keskusesse. Kaarma
tööstustsooni teedevõrgu arendamiseks saadakse keskvalitsuselt toetuseks 100 000 eurot ning see jälle loob
võimaluse hoida Kaarma tööstustsooni atraktiivsena, mille tagajärjel võivad
lisanduda uued töökohad. Lisaks riigi
sihtotstarbelisele toetusele kavandatakse Väike-Maarja valla eelarvesse

teede investeeringuteks 370 000 eurot.
Seega, kokku 870 000 eurot omavalitsuse teedesse, on 2015. aasta eelarve
juures üks olulisemaid kohti.
Lisaks suurematele kulukohtadele
oli vaja eelarves teha ka otsus näiteks
koolitoidu kohta. Alates käesolevast
aastast toetab riik kohalikke omavalitsusi koolitoidu osas, lisaks põhikoolile
ka gümnaasiumi õpilasi 78 sendi väärtuses ühe koolipäeva kohta. Vallavolikogu otsustas omalt poolt võimaldada
kõikidele üldhariduskoolide õpilastele
tasuta koolitoidu 2015. aastaks ning
lisaks võimaldatakse hommikupudru
söömine kõigile soovijatele kuni selle õppeaasta lõpuni. Arvudes väljendudes, siis riigilt saadakse toetuseks
61 000 eurot ning planeeritavad kulud
kokku on 120 000 eurot. Siin tulebki
mõista seda, et üldhariduskoolides tagab tasuta koolitoidu keskvalitsuse ja
omavalitsuse ühine soov ning panustamine.
Eelmistel aastatel edukas olnud
hajaasustusprogramm jätkub ka käesoleval aastal ja meie omavalitsus on
planeerinud selleks eelarvesse 15 000
eurot ning sama summa on planeeritud
ka mittetulundusühingute ja külaseltside toetuseks.
Edukat eelarveaastat!
Indrek Kesküla
Vallavanem

Naaberkogukonnad Väike-Maarjast ja Emumäelt
julgustasid „Maale elama“ messil end proovile panema
Aprillis osales Väike-Maarja vald teist
aastat „Maale elama“ messil. Sel aastal ühendati jõud, soovid ja mõtted
naaberkogukonnaga Emumäelt Rakke
vallast.
Väike-Maarja ja Emumäe tutvustasid „Maale elama“ messil oma kanti,
selle eeliseid, kinnisvara- ja tööpakkumisi, ettevõtlusvõimalusi ja olemasolevaid teenuseid.
Naaberkogukonnad olid esindatud
eelmisest aastast tuttava Väike-Maarja
motoga „Päris elu on maal“, kutsudes
külalisi ja huvilisi messil taluaeda, et
üheskoos aeg maha võtta ja arutleda.
Külastajate hulgas oli populaarne enese praktiline proovilepanek, millega
igaüks sai testida maaeluks valmisolekut. Nimelt sai meie messiboksis külastaja omal valikul seemne potti külvata.
Näpud tegi mullaseks mitukümmend
naist, meest ja last. Pakkisime potikese
maitsetaime-, tomati-, minikõrvitsa-,
paprika-, potiherne- või muu seemnega külastajatele koju kaasa. Huvilisi juhendanud ning nendega maaelu-mõtetest vestelnud Kooli talu perenaine Ene
Preem rääkis, et nüüd tuleb külvajatel
oodata, et oma silmaga näha, kuidas
mulda pandud väikesest seemnehakatisest taim kasvama hakkab. Läbi selle

konkreetse tegevuse soovisime külastajatele näidata, et maal on inimene
ise muutuste kujundaja. Ehk saab just
selle tõdemusega mõne inimese jaoks
maaelu alguse. Et testi edukas läbimises veenduda, palusime sirgunud taimedest meile jaanipäevaks e-postiga
fotosid saata. Tundus, et inimesed, kellega messil kohtusime, ei tahagi kõike
kiiresti ja kohe, vaid on valmis ka kaugema eesmärgi nimel ise oma panuse
andma. Meie jääme ootama tulemusi –
fotosid, külalisi ja ehk ka uusi elanikke
siiakanti.
Üks muutuste algataja ja looja Väike-Maarjas on Kadri Kopso, kes 2009.
aastal perega Sakust Väike-Maarjasse
kolis ja vanemate talu arendama asus.
Nüüd jagas ta messil oma kogemusi.
Hästi toimiva Kaarli talu perenaisena ja
Kotli ürituste sarja ellukutsujana valla
aasta tegija tiitli pälvinud Kadri julgeb
maaelu soovitada küll: „Ma poleks arvanud, et maal on nii lihtne ideid ellu
viia. Maaelu toetused laiendavad võimalusi ja aitavad ettevõtlusega algust
teha“.
Emumäe piirkonda esindanud Piret ja Mart Lankotsa jutust ja olekust
jäi kõlama koostegemise ja kaasahaaramise rõõm. Messil jagasid nad oma

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

kogemusi Salla külas esivanemate talu
taastamisest, pärandi hoidmisest ja kohaliku seltsielu arendamisest ning tutvustasid näiteks müügis olevaid Salla
vana vallamaja ja Salla mõisahoonet.
Vallavanem Indrek Kesküla on veendunud, et koos teiste valdadega maaelu tutvustaval messil osalemisest
võidavad tegelikult kõik. „Ühiselt tegutsedes suudetakse Eesti elanikkonnas
suurendada nende inimeste hulka, kes
mõtlevad maale kolimise peale ning
see võib tuua kaasa ka uute maakodude ülesehtamise, seda ka Väike-Maarja
piirkonnas. Loomulikult ei ole linnastumise trendi lihtne murda. Samas
leian, et kindel ebaõnnestumine on
selle murdmisest loobumine,“ rääkis
arvukate messikülastajatega võimalikest majadest ja töökohtadest vestelnud Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla.
Loosikupongid täitnud külaliste vahel loosisime välja meie piirkonnaga
seotud auhindu – Kaarli talu talutoidu töötoa 6-le inimesele, kotitäie tervislikku toitu Kaarli talult, Kiltsi lossi
giidiekskursiooni 6-le inimesele, matka
giidiga Äntu loodusrajal 10-le inimesele, sauna ja jalgrattalaenutuse Ebavere
tervisespordikeskuses, matka giidiga
Emumäe loodusrajal, 2 korda 1,5 kg
ehtsas suitsusaunas küpsetatud suitsuliha. Siinkohal on paslik öelda aitäh
toetamise ja kaasamõtlemise eest kõigile, kes messil osalemisse panustasid,
ka neile, kes ise kohal ei viibinud.
Mess ise leidis aset laupäeval, 11.
aprillil Tallinnas Kalevi spordihallis ja
tõi kokku säravate silmadega inimesi
rohkem kui 50 kogukonnast erinevatest
maakondadest üle Eesti. Lääne-Virust olid messil kohal ja meie headeks
naabriteks Kadrina valla inimesed.
Kodanikualgatuse „Maale elama“
kolmandat aastat korraldatava messi
alapealkiri oli “Maale ettevõtjaks”, viidates, et sel aastal on erilise tähelepanu all aktiivsete ja tegusate perede kutsumine maale ettevõtlusega tegelema.
Ettevõtlushuviga külastajad said

Väike-Maarja valla
2015. aasta eelarve
Vastu võetud vallavolikogu määrusega nr 8, 26.03.2015
Kirje nimetus

30

Eelarve 2015

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

5 433 562

Maksutulud

2 570 000

3000

Füüsilise isiku tulumaks

3030

Maamaks

2 310 000
260 000

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

35

Saadavad toetused tegevuskuludeks

670 400
2 150 662

35200

Tasandusfond (lg 1)

35201

Toetusfond (lg 2)

3500,
3520

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

38

395 882
1 277 767

Muud tegevustulud

477 013
42 500

3825

Sh kaevandamisõiguse tasu

10 000

3825

Sh laekumine vee erikasutusest

10 000

3888

Muud tulud

22 500

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

5 309 031

40,41,45 Antavad toetused tegevuskuludeks

533 131

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

413

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele
isikutele

4500

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

452

Mittesihtotstarbelised toetused
Tegevuskulud

366 191
36 200
130 740
4 775 900

50

Personalikulud

3 000 430

55

Majandamiskulud

1 741 450

60

Muud kulud

34 020

sh. reservfond

26 500

PÕHITEGEVUSE TULEM

124 531

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-609 050

381

Põhivara müük (+)

45 000

15

Põhivara soetus (-)

-1 252 600

3502

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)

382

Finantstulud (+)

250

65

Finantskulud (-)

-15 000

613 300

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

-484 519

FINANTSEERIMISTEGEVUS

209 500

2081

Kohustuste võtmine (+)

366 000

2081

Kohustuste tasumine (-)

-156 500

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
(+ suurenemine, - vähenemine)

-275 019

KULUDE JAOTUS TEGEVUSVALDKONNA JÄRGI

6 561 631

01

Üldised valitsussektori kulud

333 461

04

Majandus

05

Keskkonnakaitse

126 966

06

Elamu- ja kommunaalmajandus

248 884

08

Vaba aeg, kultuur ja sport

798 345

09

Haridus

10

Sotsiaalne kaitse

882 163

MUUD NÄITAJAD

Aasta alguse
seisuga

1 327 191

2 844 621

Võlakohustused

587 500

Vaba jääk ehk likviidsed varad

nõu küsida Ettevõtluskohvikus ja mõtteainet seminaril „Maale ettevõtjaks“.
Messilt leidis ka meistreid, käsitöölisi ja kohaliku toidu pakkujaid. Messi
eesmärgiks oli tõsta teadlikkust maal
elamise suhtes, muuta ühiskonna
hoiakuid positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama
asumise trendi. Regionaalminister on
tunnustanud „Maale elama“ algatust
regionaalarengu auhinnaga.

981

Külvatud taimed peaksid olema
juba tärganud, ehk ka mõtted meie kanti külastada ja siinseid võimalusi edasi
uurida. Huvilistega hoiame kindlasti
kontakti ja arutame konkreetseid küsimusi edasi.
Ilusat kevadist tärkamisaega!
Heili Nõgene

Aprill 2015.a.
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Koolitusel „Miks laste kasvatamine Kaitsevägi korraldab tänavu mais kõigi aegade
nii lihtne on?“ kuuldust
suurima õppuse
6. aprillil koguneti Väike-Maarja seltsimajja Pille Kriisa koolitusele “Miks
laste kasvatamine nii lihtne on?”. Kuulama kogunes ligi 80 inimest – oli lapsevanemaid, vanavanemaid, õpetajaid
ja lasteaiakasvatajaid.
Pille Kriisa on koolitaja, kelle erialane professionaalsus ja kaasahaaravad
koolitajaoskused on avaldanud muljet
nii noortele, õpetajatele kui ka lastevanematele. Pille Kriisa on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustuse, kui noortest koosnenud tunnustuskomisjon valis ta 2014. aastal enim
silma paistnud koolitajaks.
Pille Kriisa oskas kohe alguses kuulajaskonna pingest vabastada ja tekitada vaba õhkkonna. Ta oli juba oma olemuselt lahe, vaba ja humoorikas.
Koolitusel vaadeldi lapse arengu
erinevaid aspekte, mida teades saab
asjadele väga lihtsaid seletusi anda.
Näiteks saadi teada, miks lapsed kaebavad, hammustavad, jonnivad ja kadetsevad. Kui teame nende käitumisviiside olemust ja põhjusi, muutub
meie arvamus laste kasvatamisest ja
me märkame, et lapsi on tegelikult väga
lihtne mõista.
Pille Kriisa: „Laste kasvatamisel tunneme sageli, et mõistusest jääks justkui puudu. Sageli on siiski lahendused
lihtsamad, kui esmapilgul näib“.
Mõningaid Pille Kriisalt kuuldud
soovitusi ja tähelepanekuid
Esimene soovitus lapsega suhtlemiseks kõlas: mõtle kõigepealt oma
kael pingest vabaks, kui annad lapsele
korralduse. Kui kael on pinges, oled ise
karm ja see loob juba iseenesest ebasoodsa õhkkonna.
Oluline on lapsele lähenemine. Last
kasvatab suhe ehk kontakt. Kõigepealt
tuleb see suhe luua. Tuleb lapsele keskenduda ja enne ei saagi tööd alustada,
kui pole temaga suhet saadud. Lihtne
tõde on: saa lapsega kontakt, anna korraldus üks kord ja jää ootama. See ei
ole suhe, kui vanem ainult kamandab.
Kui laps nõuab oma õigust, ütle: ah-ah,
ja ära rohkem momendil räägigi.
O-6 eluaastat on lapse kujunemisel
igas mõttes oluline periood. Kogu sel
perioodil kogetu võtab ta ellu kaasa

ja annab selle tulevikus ka oma lastele edasi. Inimese reaktsioonid tulenevadki sellest, mida ta ise on oma
esimese kuue eluaasta jooksul kogenud. Näiteks koristamine tuleks mänguliselt koos lapsega ette võtta, mitte
korraldusena ja käsutades. Kui ema on
koristamise juures rõõmus ja mänguline, võtab laps selle signaali omale ellu
kaasa ja ei näe edaspidi koristamises
ainult väga tülikat tegevust. Samuti on
õppimisega. Suhtumine tegevustesse
ja meeleolu loomine on väga olulised.
Lapsel on kaasa sündinud inhibeerimis- ehk pidurdusvõime. Seda tuleb
lapsega suhtlemisel, tegevuste korraldamisel ja tema suunamisel kindlasti
arvesse võtta.
Et aju teeks asja efektiivselt, tuleb
teha ühte asja korraga. Tähtis on, et alati keskendutakski ühele asjale. Meestel
tavaliselt ongi üks asi korraga käsil ja
seda tehakse põhjalikult. Siis tundub,
et mehed on naistest kuidagi aeglasemad. On levinud arvamus, et naised on
kiiremad ja et nemad suudavad korraga
mitme asjaga tegeleda. Aga see ei anna
kunagi head tulemust, tekitab sageli
vaid närvilisema õhkkonna.
Haigutamine pidavat olema aju sügamine. Vahest on sellestki teadmisest
lapsega suhtlemisel kasu.
Laps ei ärka kunagi mõttega, et on
täna paha. Suurt rolli mängivad suhted
ja olukorrad, mis päeva jooksul tekkivad. Erinevates keskkondades käitub
laps erinevalt: koolis on tal tavaliselt
üks käitumismall, kodus võib see olla
hoopis teistsugune, vanaemaga suhtlemine on kindlasti erinev kui vanaisaga
jne.
Kodus laps koolist eriti ei räägi. Puberteedieas näiteks valetab laps tihti,
et elu näiks lihtsam nii tal endal kui vanematel. Algul otsivad lapsed vigu teistest, hiljem endast. On oluline, et vanemad õigel ajal märkaksid, sekkuksid,
suudaksid luua lapsega hea kontakti,
toetaksid ja suunaksid.
Sotsiaalosakonna juhtaja Ene Kinksi ja lastekaitsespetsialisti Tiia Kaselo
koolitusel kuuldu pani kirja
Ilve Tobreluts

Kaitsevägi korraldab sel kevadel 4.-15.
maini üle Eesti läbi aastate suurima
õppuse Siil, mis toimub iga-aastase
õppuse Kevadtorm asemel ning millest
võtab osa enam kui 13 000 inimest.
Kaitseväe juhataja kindralleitnant
Riho Terrase sõnul on paljud eestimaalased juba harjunud, et kaitsevägi
korraldab igal kevadel õppuse Kevadtorm. „Sel aastal korraldab kaitsevägi
Kevadtormi asemel õppuse Siil, mis on
suurim õppus pärast Eesti vabariigi
taasiseseisvumist. Siilil osaleb pea
13 000 inimest, neist enam kui 7000
on reservväelased,“ ütles kindralleitnant Riho Terras. „Suurim erinevus
tänavusel õppusel võrreldes varasematega on see, et kui igakevadisel
Kevadtormil on kokku harjutanud üks
pataljon, siis Siili puhul on põhirõhk
terve jalaväebrigaadi väljaõppel.“
Õppus Siil hõlmab kogu Eesti territooriumi, kuid suurem osa tegevusest koondub Lääne- ja Ida-Virumaale. Õppuse eesmärk on harjutada 1.
jalaväebrigaadi formeerimist, selle
käigus kontrollitakse õppusel kaitseväe ja Kaitseliidu sõjalist valmisolekut kiirreageerimiseks, üksuste moodustamiseks ja kokku harjutamiseks
ning sõjaliseks juhtimiseks. Ühtlasi on
õppus Siil ka lõpueksam ajateenijatest
jalaväepataljonile, mis tegutseb 1. jalaväebrigaadi koosseisus. Pärast õppust
lähevad ajateenijad reservi. Õppus Siil
toob tänavu kokku lisaks ajateenijatele, reservväelastele, kaitseliitlastele ka
meie NATO liitlased Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist, Belgiast,
Saksamaalt, Poolast, Leedust ja Lätist.
Õppus Siil on jagatud kolme etappi – formeerimine, koostegevusõpe ja
õppuse lõpetamine. Esimene etapp
toimub 4.–8. maini, teine etapp 9.–12.
maini ning kolmas etapp 13.–15. maini.
Õppuse esimeses etapis formeeritakse üksused ja viiakse läbi esmane
väljaõpe. See tähendab, et 7000 reservväelast peavad kätte saama oma
varustuse ja relvastuse ning neist tuleb
moodustada üksused. Teises etapis
toimub 1. jalaväebrigaadi taktikaline
õppus, mis on üksikvõitleja jaoks ajateenistuses õpitu kordamine. Üksuste
tasemel on tegu esimest korda nii mas-

taapse harjutusega, sest kunagi varem
pole terve brigaad koos reservväelastega kokku harjutanud. Kolmandas etapis
lõpetatakse operatsioon, hooldatakse
ja tagastatakse varustus.
Kui reservväelased formeeritakse
paljudes kohtades üle Eesti, siis õppuse koostegevusõpe ja õppuse lõpetav
osa koondub Lääne- ja Ida-Virumaale, mis tähendab üle Eesti kaitseväe
sõidukite kolonnide liikumist. Seoses

õppelahingute ja kolonnide liikumisega võivad teedel olla ajutised liikluspiirangud, seetõttu palub kaitsevägi
kõigil autojuhtidel ja liiklejatel olla tavapärasest tähelepanelikum ja jälgida
liikluskorraldust. Ühtlasi reguleerivad
liikumispiirangutega teedel liiklust sõjaväepolitseinikud.
Õppusel Siil osalevatel kaitseväelastel on kaasas ka teenistusrelvad automaatidest kuni suuremakaliibriliste
haubitsateni. Õppuse ajal kasutavad
kaitseväelased aga vaid imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette), mitte päris laskemoona. Sellega
seoses panevad õppuse korraldajad
kodanikele südamele, et kui keegi leiab
õppuse alalt eseme, mille puhul tekib
kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (lõhkemata jäänud lõhkepakett
või muu taoline), siis palutakse seda
kindlasti mitte ise puutuda, vaid jätta
meelde selle asukoht ja teavitada sellest kas kaitseväelasi või helistada telefonil 112. Ühtlasi võib õppusel kasu-

Küsimustele vastab kutsetunnistusega
korstnapühkija ja Ida päästekeskuse
Narva päästekomando päästja Aleksei
Seppenen:
1. Kust ma leian korstnapühkija?
Korstnapühkijate kontaktid on veebilehel www.korsten.ee. Teavet korstnapühkija tellimise kohta saad küsida
ka päästeala infotelefonilt 1524. Oluline on lisada, et korstnapühkijal peab
olema kutsetunnistus. Selle kehtivust
tuleb enne töö tellimist kindlasti kontrollida päästeala infotelefonilt 1524 või
kutseregistrist, mis on nähtav aadressil
www.kutsekoda.ee.
2. Mida teeb korstnapühkija?
Korstnapühkija vaatab maja küttekolded ja korstnad üle ning puhastab
need. Kui vaja, teeb ka pisiparandused,
näiteks vahetab tahmatopsid, teeb pliidiremondi, vaatab korstna olukorra üle
ja ummistuste korral likvideerib need.
Pärast korstnapühkija visiiti on küttekolded tuleohutud ja kütta võib julgelt.
Kui korstnapühkija avastab, et küt-

tekolle vajab remonti või ümberehitust,
siis suvi annab selleks piisavalt aega ja
ka võimaluse, kuna maja ei pea ilmtingimata kütma.
3. Millal peaks korstnapühkija viivitamatult koju kutsuma?
Kui ilmnevad esimesed tunnused,
et küttekolle ei tõmba ja majas on tunda suitsu lõhna, küttekoldeuksest ajab
tuppa vingu, soojamüür ei lähe soojaks või on tekkinud tahmapõleng. Kui
korstnast on leek väljas, siis tegelikult
ei sütti tahm, vaid nõgi, mis on ladestunud korstna siseseintele. Küttekolle
võib üsna mitmel moel märku anda, et
see on korrast ära, tuleb olla tähelepanelik ning mitte eirata ohu märke.
Eramajas võib küttesüsteeme puhastada ka ise, kuid mitte vähem kui
kord iga viie aasta tagant peab seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Seadus, mis kohustab seda tegema,
jõustus aastal 2010, mis tähendab, et
2015. aasta septembriks peab igal eramaja omanikul olema ette näidata akt,

et tema küttesüsteemid on üle vaadanud kutsetunnistusega korstnapühkija.
See seadus laieneb ka suvilatele, aiamajadele ning väikeehitistele. Kui viimase viie aasta jooksul pole teie juures
korstnapühkija käinud, siis on viimane
aeg ta kutsuda.
Kortermajade kütte- ja ventilatsioonisüsteeme peab kutsetunnistusega
korstnapühkija kontrollima vähemalt
korra aastas.
4. Milliseid pabereid väljastab
korstnapühkija?
Pärast hooldustöid saab korstnapühkijalt akti, millele mõlemad pooled
alla kirjutavad. Sellel paberil on kirjas
korstnapühkija poolt tehtud tööd ning
korstnapühkija kutsetunnistuse number. Muidugi esitab korstnapühkija ka
arve.
5. Mida ma veel pean silmas pidama seoses küttekolde ohutusega?
Aastaringse puiduga kütmise korral
tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi algust. Ahju tuleks kütta kvaliteetse halupuuga. Kui aga küttekoldesse visatakse
halva kvaliteediga küttematerjale, siis
tuleb ka küttekeha tihedamini hooldada. Halva kvaliteediga küttematerjal on
okaspuu, pinnud, märg küttepuu jne.

* Ohtlike puude
likvideerimine.
* Küttepuude
lõikus, lõhkumine
(halumasinaga)
ja ladumine
* Müüa kuivi ja
lõhutuid küttepuid

Viis küsimust korstnapühkijale
Ilmad muutuvad aina kevadisemaks ning majaomanikud saavad soojaks ajaks oma ahjude ja kaminate kütmise ära unustada. Keegi ei
taha enam mõelda, et juba poole aasta pärast on Eestimaal taas külm
ning oma kodusid tuleb kütma hakata. Päästeamet tuletab teile just
praegu seda tõsiasja meelde ning soovitab juba kevadel kutsuda oma
koju kutsetunnistusega korstnapühkija.

tavate imitatsiooni- ja lennuvahendite
kasutamine tekitada suurema müra,
mis võib eriti häirida koduloomi. Seepärast palub kaitsevägi õppelahingute
piirkonnas hoida mürapelglikud koduloomad siseruumides.
Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskonna ülema kapten Viljar Kure
sõnul ei ole nii suurt õppust võimalik
korraldada vaid Eesti riigile kuuluvatel
maadel ja kaitseväel tuleb kasutada ka
eraomandusse jäävaid alasid. „Loodame kõikide eestimaalaste mõistvale suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse panustada,“ ütles kapten Kurg.
„Lubades kaitseväelastel omal maal
harjutada, saavad kõik eestimaalased
anda oma panuse Eesti riigikaitsesse. Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskond proovib kooskõlastada
eramaa omanikega nende maa kasutamise enne õppust, kuid see võib
olla mõnikord keeruline. Sellistel
juhtudel palume kohalikelt elanikelt
mõistvat suhtumist.“
Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, aed vms,
siis palub kaitsevägi viivitamatult
ühendust võtta õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega
koostöös juhtum lahendatakse. Õppuse korraldajad paluvad inimestel, kelle
vara on kahjustada saanud, proovida
fikseerida kahju tekitaja (auto number,
väeosa nimetus või mõne kaitseväelase
nimi) ning edastada see info tsiviil-sõjalise koostöö inimestele telefonil 717
1931 või e-posti teel kevadtorm@mil.
ee.
Õppus Siil 2015 toimub peamiselt
Jõhvi, Kohtla, Mäetaguse, Lüganuse,
Väike-Maarja, Sonda Laekvere, Vinni ja
Rägavere valdades.

Puhastatud korsten tagab säästlikuma kütmise ning turvalisuse, sest
pühkimata korsten on väga suur ohuallikas tulekahju tekkeks.
Lõpetuseks tahaksin lisada, et ka
tuleohutuse seadus kohustab eramaja
omanikke kutsuma korstnapühkija vähemalt üks kord viie aasta jooksul.
Et su kodu küttekolle oleks korras
sügisel, kutsu korstnapühkija juba kevadel!
Helen Tammets
Ida päästekeskuse pressiesindaja
e-post: helen.tammets@rescue.ee
tel 513 4187

Kontakt: tel 554 9113,
Margo

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

Ajaloohuviline soovib osta
postkaarte ja fotosid, mis on
välja antud enne 1945. aastat.

Tel: 5665 5551

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
väikeettevõtetele ja MTÜ-dele.

Kontakt: 526 3158, hellemoisa@gmail.com
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Heategevusele, meisterdamisele ja hingehoiule pühendunud Raija Hirvensalo
28. märtsil koguneti Simuna kiriku leerimajja ülestõusmispühade eelsele
meisterdamisele. Jõulude ja ülestõusmispühade eelne meisterdamine on
Simunas saanud iga-aastaseks tavaks,
seda oodatakse ja sellest võetakse rõõmuga osa. Seekord oli osalemas 32 last
ja 22 täiskasvanut.

Raija Hirvensalo. Foto: Erakogu
Meisterdamispäevade hing on Raija
Hirvensalo – Soome proua, keda siinkandis tuntakse juba päris mitu aastakümmet.
Raija kõrval panustas meisterdamise korraldamisse palju abilisi: koos
Raijaga Soomest tulnud Ann-Mari
„Ami“ Skogberg ning Kaja Teder, Elle
Alber, Sirje Aavik, Sirje Toompuu, Silvi
Sirelpuu, Eret ja Kirke Tobreluts, Häly
Raidla, Riina Rajaste, Marika Õim, Elli
Einer.

Praegu elab Raija Kirkkonummi vallas (Helsingist 36 km). Raija on abielus,
tal on neli last ja üksteist lapselast, vanim neist 16-, noorim 6-aastane. Nad
on abikaasa Jormaga mõlemad pensionärid. Süda ja selg on tal tema enda
sõnul veidi nõrgemad kohad, muidu ta
tervise üle ei kurda.
Kuidas Raijal Eestiga suhted tekkisid?
Algus oli aastatel 1988-1989. Raija tegi Soomes lastetööd ja tutvus Lia
Kaljustega LNÜ-st (laste- ja noorsootöö ühendusest), kes oli Soomes Järvenpääl instituudis lastetööd õppimas.
Ta sai tuttavaks ka Rahu Sõna (Rauhan Sana) esindaja Lev „Leo“ Lekarkiniga (praegu Harju-Jaani koguduse
diakon). Lekarkin küsis, et kas Raija
ei võiks tulla ka Eestisse tööle? Eesti
keelt ta ei osanud ja varem Põhja-Soomes elades ta ei teadnudki, et niisugune koht nagu Eesti üldse olemas on.
Raija koostöö Eestiga kujunes aja
jooksul väga laialdaseks, ta käis Viru
praostkonna poolt soovitatud asutustes nii Ida- kui Lääne-Virumaal.
Raija käis Eestis üle nädalati, elas
nädala Soomes ja nädala Eestis, suvel
poolteist nädalat. Enne jõule ja ülestõusmispühi oli ta Eestis lausa 2-3
nädalat jutti, jõudes läbi käia kuni 20
erinevat paika. Kõige rohkem on ühte
aastasse mahtunud 45 (90 korda üle
mere) Eesti-reisi 23 000 kilomeetriga.
2011. aastal, kui ta sai 70-aastaseks,

Peapiiskop Andres Põder avaldamas 2010. aasta 12. juunil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus tunnustust teenekatele kiriku töötegijatele, toetajatele ja
vabatahtlikele abilistele. EELK aukirja sai ka Raija Hirvensalo, Soome kiriku
vabatahtlik. Foto: Erakogu
Meisterdamine käis, nagu tavaks
saanud, koos kohvi, mõnusa jutu ja
rõõmsa meelega.
Kes on Raija Hirvensalo?
Raija Hirvensalo on augustis 74-aastaseks saav energiline, teotahteline,
rõõmsameelne ja elujõust pakatav
Soome proua. Raija on Põhja-Soomest
pärit, elas Helsingis aastatel 1961-1967
ja kolis 1967. aastal Oulusse. Sel ajal
oli Soomes suuri raskusi töökohtadega ja oli vaja otsida kohta, kus omale
sobiv tegevusala leida. Raija on õppinud keemiat-füüsikat ning leidis omale
koha uurimislaboris laborandina.
Kogudusest küsiti siis, et kas ta ei
tahaks lastega tööd teha. See tundus
huvitavana ja sealt sai alguse Raija
aastakümnete pikkune pühendumus
kogudusetööle ja heategevusele. Raija
on läbinud pühapäevakooli sekretäride
erialakoolituse ja on täiendanud end
ülikoolis ning mitmetel teistel koolitustel ja kursustel nii laste-, täiskasvanute kui kogudusetöö valdkonnas.
Tal on palju teadmisi ja kogemusi ning
rohke vabatahtliku tegevuse praktika.

siis lõpetas aktiivsema tegevuse ja jäi
pensionile. Paljuski hakkas tema tööd
Eestis jätkama Kaja Teder. Raija side
Eestiga on aga jätkuvalt tihe ja tema
külaskäigud ikka sama oodatud. Ka
abikaasa Jorma käib Raijaga aeg-ajalt
praegugi Eesti reisidel kaasas.
Kuidas Raija Simuna kandi rahvaga tuttavaks sai?
Käru kooli õpetaja Õnnela Pärnaste oli esimene, kellega Raija Simuna
kandist tutvus. Õnnela oskas natuke
soome keelt. Raija kutsus esmalt Õnnela koos Lekarkinitega Soomesse perelaagrisse. Õnnela ütles seal, et meil
peab ka edaspidi midagi sellist olema.
Nii hakkaski koostöö ilmet võtma.
Raija andis ideid kavade ja plaanide
tegemiseks, Õnnela koos Kaja Tederi ja
siinse rahvaga viis laagreid läbi. 1996. a
peale on igal suvel laager olnud, algul
kahel korral, väiksematele ja suurtele
eraldi, hiljem koos. On ka perelaagreid
olnud ning vanaema ja lapselapse laagreid. Eelmisel suvel olid vanaemad ja
lapselapsed laagris Raija juures Soomes. Raija majutas 16 inimest lausa

oma kodus.

majas on avatud kaks korda nädalas:
kolmapäeviti ja laupäeviti kell 10-14.
See tegutseb 2002. aastast peale. Ahola
Transport toob Soomest kaupa 2-3 korda aastas suurema autoga. Kirbuturul
on abiks Simuna vabatahtliku töö tegijad, peamiselt Anna Pakkonen ja Elli
Einer.
Humanitaarabi ja kirbuturg Simu-

lisel moel – meisterdamise ja rõõmu
jagamise kaudu. Raija koostöö paljude
meisterdamiste hea abilise, Soomes
Jorvi haiglas töötava Ann-Mari Skogbergiga algas juba 1995. aastal.
Igal aastal ootavad nii lapsed kui
täiskasvanud meisterdamist, sest siis
saab õppida jälle midagi uut ja teha
huvitavaid asju oma kätega. Raija ja

Koguduste vaheline koostöö
Simuna Siimona ja Juuda kogudusel
on pikaajalised sidemed Soome kristlastega – Simuna sõpruskogudus Soomes on Herttoniemi kogudus, mis on
üks Helsingi kogudustest – ning Soome
misjoniühendusega Rahu Sõna. Juba
üle kahekümne aasta
on soomlastest misjonärid käinud siinmail,
aidanud
pühapäevakooli ja lastelaagreid
korraldada ning toetanud ka rahaliselt. Raija
Hirvensalol neist on
nüüdseks eesti keel selge ja Simuna koguduse
leerimajas tubagi, kus
ta peatuda saab. Simunas tuntakse Raijat
hästi, tuntakse meisterdamiste kaudu, tuntakse kirbuturu korraldamise, lastelaagrite ja
laialdase heategevuse
kaudu. Raija on koguduste vahelises koostöös tegev olnud 1992.
aastast peale, ta on tõlkinud, juhtinud ühiseid
ettevõtmisi ja aidanud
mitmel moel koostöö
edenemisele kaasa.
2011. aastast, pensionile jäämisest peale,
28. märtsil käis Simuna leerimajas usin meisterdamine. Foto: Kaja Teder
katab Raija kõik kulud
Ann-Mari annavad paljudele võimaluse
nas on omaette tekkelooga. Simuna
ise, varem sai toetust Rahu Sõna poolt.
tunda rõõmu lihtsatest asjadest. Raijat
koguduse lastelaager käis koos pasPraegu on tal kogu tegevus oma tasku,
rõõmustavad laste rõõmsad silmad ja
toraadis ja kiriku juures, söömas käidi
pere ja tuttavatest vabatahtlike peal.
soov koos tegutseda ning tema tahe
koolimajas. Toitlustamise arve tasumiinnustada siinseid inimesi heategevusega tekkis aga raskusi, sest ei olnud nii
Pastoraadihoone remont
sega tegelema.
palju raha, et arve eest maksta.
Raija ja Jorma Hirvensalol on suur
Algusaastail olid meisterdamised ja
Probleemile lahenduse leidmiseks
osa Simuna pastoraadihoone renolaagrid Kärus, siis vahepeal Simunas ja
käis Raija Hirvensalo siis välja mõtte,
veerimises. Jorma oli selle tegevuse
nüüd jälle Kärus. Meisterdamismateret kui raha ei ole, peab seda kuidagi
peamine eestvedaja ja ka teostaja. Majali on Raija ja Ann-Mari enamasti ise
tegema. Üheks lahenduseks oligi kirbuterjal muretseti Eestist, aga vabatahtlikaasa toonud, aga on saanud ka teistelt
turu loomine.
kud töötegijad olid valdavalt Soomest.
inimestelt, kes on tahtnud abi anda.
Eeskätt just tänu Hirvensalode panuseKahel aastal näiteks ostis ta T-särgid,
Kudumine
le on pastoraadihoone kena, korras ja
millele joonistada ja taldrikuid, jne.
Teiseks abinõuks erinevate tegekasutatav.
Raija Hirvensalo on Soomes meisvuste rahamurede leevendamisel oli
terdanud juba 1972. aastast peale, ja
kudumine. Raija tõi Soomest lõnga.
Eesti keele õppimine
väga pühendunult. Sügisel teeb ta alati
Ta arvutas kokku ja sai lõnga kogupikRaija käis algul kolmel korral Sooplaanid kuni kevadeni: kus, millal vaja
kuseks 36 kilomeetrit. Ühe kuuga kooti
mes eesti keele kursusel, siis aga jäi
olla, mida vaja kaasa võtta jne. Plaanid
alguses koos abilistega 42 paari sokke.
tookord sealne kursus pooleli – õpetaja
ei saanud enam osaleda ja kursusega tööd
edasi teha. Kui Raija
Eestisse tuli, mõtles, et
ta peab kindlasti keelt
õppima, kuidas muidu
hakkama saada. Esmalt
sai ta abi ja jõudu palvetamisest.
Mõtetes
kordas ta aina, et Taevane Isa, kui sa tahad,
et ma seda tööd teeksin, siis aita, palun, et
ma saaksin rääkida.
Nüüdseks on Raija
palju-palju kordi Eestis käinud ja räägib soravalt eesti keelt. Aga
keeleoskus ei tulnud
iseenesest.
Lastega
suhtlemisel on Raija
saanud oma keeleoskust tõhusalt lihvida.
Lapsed on varmad
õpetama. Nad ütlevad
Käru laagri lapsed Raija Hirvensalo juures Soomes. Foto: Ann-Mari Skogberg
kohe, kui midagi valesti
aitavad tegevust korraldada ja need
Sokke kooti nii usinasti, et villid olid
läheb, ja vastavad ka Raija küsimusetuleb alati varakult valmis tehtud, see
lausa sõrmeotstes. Müüa on saadud
le, et kuidas siis õigesti on? Sellest on
loob süsteemi ja tegevuskindluse. Abimitmesuguseid kudumeid: sokke, kinsuur abi olnud.
gi on vaja varakult paluda, et oleks, kes
daid, mütse, salle, mõningad käsitööd
Raija loeb palju eesti keeles ajatuleks juhendama ja majandusasjad
on jõudnud Soomegi.
lehti ja raamatuid ning nüüd näeb ta
samuti, et ka need varakult paika saaks.
Soomes ka Eesti televisiooni saateid.
Meisterdamine
See kõik on keeleoskuse omandamisel
Soome keele õpe
Palju aastaid on väsimatu Raija
abiks tulnud.
Raija on saanud kaasa aidata ka
Hirvensalo koos Ann-Mari SkogbergiSimuna rahva soome keele oskuse
ga kuulutanud Eesti erinevais paigus
Simuna kirbuturu tekkelugu
süvendamisele. Soome keele rühmas
jõulu- ja ülestõusmisaja sõnumit eriKirbuturg Simuna koguduse leeri-
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õpetasid Raija ja Pille Toompuu. Kursused kestsid küll lühikest aega, aga
keeleoskajaid on. Parimad oskajad, kes
Raijale kohe meelde tulevad, on Terje
Hiietamm, Enn Salveste, Anna Pakkonen, Elle Alber, Reet Maadla, aga on ka
teisi oskajaid.

Koos kirikukohvi juua on omaette
liigutav elamus, seal võetakse aega ja
räägitakse üksteisega ning seal tekib
hea üksteisemõistmine.
Eks tihe suhtlemine on kaasa aidanud ka Raija hea eesti keele oskuse
omandamisele.

Heategevus – vabatahtlik töö
Vabatahtlikku tööd tehakse soovist
teistele inimestele kuidagi kasulik olla.
See töö ei ole tasustatud, seda tehakse oma vabast tahtest ja vabast ajast.
Soomes on vabatahtlikuks olemine
väga populaarne ja on tavaline, et üksteisele rõõmu kingitakse.
Raija südameasjaks on tegeleda
vabatahtliku heategevusega mitmetes
erinevates lasteaedades, koolides, lastekodudes, vanadekodudes.
Soomes on Raijal palju heategevaid
abilisi, kes toovad riideid ja mitmesuguseid materjale. Siis on tal mõtlemist,
et mis kirbuturule ja mis meisterdamiseks, mis lastele jne. Ann-Mari on väga
suur tegija. Tema teeb sünnitoetuse
pakid ja need antakse igale naisele, kes
on lapseootel või on hiljuti sünnitanud.
Tuttavaid on Raijal palju. Vahel käib
ta Eestis üksi, kuid tihti on tal ka abilisi
kaasas. Raija on käinud mitmete koguduste inimestega ja ka ühe kooriga
Eestis ning võtnud Eesti külalisi vastu
Soomes.

Kontaktid ja koostööpartnerid
Sidemed on tähtsad. Kui lähed kuhugi, pead alati teadma, kellega kontakteerud. Raija tegevus Virumaal on
laialdane ja tal on palju partnereid.
Viru praostkonnas on pea 20 kohta,
kus Raijat hästi tuntakse ja tema tulekut alati oodatakse: lasteaiad, koolid,
kogudused, Vinni perekodu jne. Jõulude- ja ülestõusmispühade eelsetel
meisterdamistel erinevates paikades
on osalenud sadu inimesi, peamiselt
lapsi.

Inimeste hingehoid ja usaldus
Raija on märganud, et eestlastel on
raske rääkida teistele inimestele oma
asju, võõrale aga tahavad nad rääkida,
avavad ka oma sisemisi ja sügavamaid
mõtteid. Raija on alati avatud ja hea
suhtleja, räägib sõbralikult, nii hakatakse teda ka usaldama. Usaldus aga
toetab hingehoidu.

Raija Hirvensaloga ajas juttu
Ilve Tobreluts

Mõningaid mõtteid ja soove Raija
Hirvensaloga tihedalt suhtlevailt inimestelt
Enn Salveste – vaimuliku kommentaar:
Raija Hirvensalo on nende Simunas
veedetud paarikümne aasta jooksul kujundanud vaimulikult kohalikke inimesi
ja kaugemalgi. Alates lastest, nende vanematest ja lõpuks vanavanemaid. Teatud mõttes on Simuna kogudus isegi
kuigivõrd Raija nägu. Lisaks meisterdamistele lastega on ta õpetanud soome
keelt ja küllakutsete kaudu ka Soome
kultuuri kohapeal ning annab tänini
oma headele tuttavatele hingehoidlikku abi. Simuna koguduse eelarve kujundamisel on perekond Hirvensalol
suur osa.

kinkisid. Nüüd õmblevad tüdrukud
endale ise kauneid esinemisseelikuid,
millega esineda. Samuti on Raija ja
Ami käinud jõulu- ja lihavõttepühade
kaunistuste meisterdamist õpetamas
ka koolilastele.
Kui tädi Raijal on plaan tulla Simunasse, ei heiduta teda merel möllav
torm ega talvistel teedel marutav tuisk.
Tema käed juhivad kindlat autorooli ja
silmade särades jõuab alati lubatud
paika. Simuna koolipere tänab südamest, et Jumal on maa peale loonud
nii toreda ja tubli inimese. Jätkugu tal
jaksu, tahtmist ja tervist veel pikkadeks
aastateks.“

Kaja Teder:
„Olen Raijaga tema Eesti suhete algusest peale kokku puutunud ning temaga koos ja tema innustusel paljudes
ettevõtmistes osalenud. Raija on Eestis väga suure töö ära teinud. Nii suure,
et seda ei oska kohe hoomatagi. Ta on
abiks paljudele inimestele, lastele, kogudustele. Ta on ise alati väga aktiivne
ja tegus ning innustab ja kaasab paljusid teisi huvitavatesse ja vajalikesse
tegevustesse. Ta näeb ja suhtleb palju,
oskab kuulata ja nõu anda ning aitab
vahel ka ummikseisudest väljapääsu
leida.“

Sirje Aavik ja Riina Rajaste:
„Raija on hingehoidjaks paljudele
meie hulgast, kellel on olnud isiklikke
probleeme või mure kogukonna arengu pärast. Paljud kasutavad võimalust
käia temaga rääkimas, sest tema ladus,
mõnusalt omapärane eesti keel loob
tunde, et keegi, kes on kaugemal, tõesti
hoolib. Raija on aidanud erinevate üritustega koos hoida Simuna kogudust,
korraldades vanaemade kokkusaamisi,
laste laagreid, meisterdamisi jpm. Raijal on alati meeles kõigi sünnipäevad,
ta teab meie laste nimesid ja vanuseid.
Paljud meie hulgast on käinud Raijal ja
tema toredal abikaasal Jormal Soomes
külas.
Raija auto leerimaja ees on märgiks,
et ta on kohal. Hommikul on järjekord
kasutatud riiete toa ukse taga, et näha,
mida huvitavat Raija seekord toonud
on. Kasutatud riiete tuba on tegutsenud Raija kaasabil juba 10 aastat. Algusest peale on seal tegutsenud Anna
Pakkonen, Elli Einer ja tänaseks meie
hulgast lahkunud Naima Metsanurk,
paljud koguduse naised aitavad nõu ja
jõuga kaasa.
Soovime Raijale eelkõige tervist ja
jätkuvalt jõudu meie juurde sõitmiseks,
sest meil on alati hea meel teda näha.“

Simuna koolipere:
Meie hea haldjas tädi Raija
„Simuna Kool teab Raija Hirvensalot ehk tädi Raijat, nagu teda hellitavalt
kutsume, juba 10 aastat. Ta on olnud
tihe külaline meie lasteaiarühmades.
Raija on aidanud läbi viia põnevaid
meisterdamise tunde ja toetanud käelise tegevuse õppematerjalidega. Tal on
ka head abilised, Ami Skogberg ja Kaja
Teder, kes meie majas alati oodatud.
Kooli on toetanud Raija spordi-,
kunsti ja käsitöötarvete muretsemisel.
Eriti suurt heameelt tundsime sel talvel
suusavarustuse ja tantsutüdrukute seelikuriide üle, mis Soome sõbrad meile

Suure Lennu kaare otspunktides süüdati
mälestuslõkked
29. märtsil süüdati Suure Lennu kaare
mälestuslõkked Ebaveres ja Saaremaal
Kaali meteoriidikraatri juures.
Mälestuslõketega tähistati kirjaniku,
filmimehe ja Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri 86. sünniaastapäeva.
Lennart Meri kirjeldas oma raamatus

Nõgene mõtteid Kaali järve äärest:
“Rahvast oli Kaali järve äärde üsna
arvukalt kogunenud ning hoolimata läbilõikavast tuulest võeti meid rõõmsalt
ja soojalt vastu. Pihtla vallavanem Jüri
Saar ja Kaali külastuskeskuse peremees
Alver Sagur meenutasid sõnavõttudes

“Hõbevalgem”, kuidas Kaali järve moodustanud meteoriit just Väike-Maarja
lähedal atmosfääri sisenes ja põiki läbi
Eestimaa, võimas tulejutt taga, Saaremaale kukkus. Siinkohal põimub folkloor endisaegse jumala Tarapita lennuga Ebavere mäelt Saaremaale.
Ebaveres süütas mälestuslõkke Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse juhataja Aivar Niinemägi, kes on
selle juba 2006. aastast peale kestva
mälestuslõkete süütamise traditsiooni
algataja.
Kaali järve ääres, tuleteekonna teises otsas, loitsis tänavu koos kohaliku
rahvaga mälestuslõkke süttima Tantsuselts Tarapita, kes tavapäraselt on lõkke
süütaja olnud Ebaveres.
„Tantsuseltsi Tarapita kreedoks on
rahvalikke pärimusi – suulisi, kirjalikke, tantsulisi, muusikalisi – põlvestpõlve edasi kanda. Tarapita on legend,
pärimus, mille etnograafist president
sidus oskuslikult koos põleva kivikamakaga muinasluuleks. Paastukuu lõpul elustame tantsuseltsiga muistendi
Tarapitast, süütame lõkked ja loitsime
sümboolselt meteoriidi langemise
teel, Lennukal Kaarel Ebaverest Kaalini. Oleme nõuks võtnud sel päeval demonstreerida Lennart Meri filme ning
rääkida raamatust, kus kirjas, kes me
oleme, kust me tuleme ja milleks me
siin maa peal oleme,“ rääkis ürituse
üks kohalikke korraldajaid, tantsuseltsi
Tarapita juhatuse liige Aivar Liivalaid.
Tantsuseltsi Tarapita tantsija Heili

Lennart Merit ning Ebavere ja Kaali ühise mälestuslõkete traditsiooni ajalugu.
Rõõm oli tulesüütamise aegu Skype’i
silla abil kodukandirahvaga otseühenduses olla. Nii tegid Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ja Pihtla vallavanem Jüri Saar samuti kumbki kiirvisiidi Suure Lennu kaare vastasotspunkti.
Ühendasime aga Kaali järve ääres
sülearvuti mobiilsesse internetti ning
saatsime koos saarlastega Ebaveresse tervitusi
ja võtsime
sealviibinutelt tervitusi vastu.”
Ebaveres vaadati
pärast
lõkke süütamist sel
aastal filmi
„ Ve e l i n n u
rahvas“,
mis on üks Pilt Tantsuseltsi Tarapita fotokogust jutustab Kaali järve ääres
Suure Lennu kaare mälestuslõkke juures toimunust.
Lennart
ga mullu Itaalias Europeade’i folklooriMeri viiest filmist koosnevast soomefestivalil koos esineti.
ugri filmirännakute (1968-1988) sarReisi põhieesmärk oli aga Suure
jast. 1972. aastal esilinastunud film oli
Lennu kaare mälestuslõkete traditsiooomas ajas esimene rahvusvaheliselt
ni hoidmine ja elavdamine.
kaalukas dokumentaalfilm soome-ugri
Tantsuselts Tarapita tänab toe eest
rahvaste etnograafiast 20. sajandil.
Pandivere Arendus- ja InkubatsiooniVäike-Maarja muuseumi juhtaja
keskust eesotsas selle juhi Aivar NiineMarju Metsman rääkis oma filmi „Veemäega.
linnu rahvas“ vaadates tekkinud mõtetest:
Ilve Tobreluts
„Hõimurahvaste filmid toovad alati

Koostööpartnereid:
LNÜ (Raija on olnud Soome ühenduse juhatuses, materjali selle töö
kohta on tal tohutult palju, ja tuttavaid); koolid; lasteaiad; Eesti-Soome
sõpruskogukogudused (kirikud); Rahu
Sõna misjoniühendus, kes Raijat on
toetanud, jt.
Tegevuskohti:
Simuna, Käru, Väike-Maarja, Rakke,
Laekvere, Vinni, Viru-Jaagupi, Rakvere,
Narva, Narva-Jõesuu, Iisaku, Illuka, Jõhvi, Kohtla-Järve, Voka, Tabivere, Võsu,
Äksi, Venevere, Lasila, Kadrina, Rannamõisa jne
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justkui maa peale tagasi. Neid vaadates tekib iga kord tunne, et oleme ühes
kultuuriruumis – meie lood, töövõtted
ja varasem eluviis on väga sarnased.
Mida rohkem süveneme, seda rohkem
saame aru ka Ebavere kui iidse pühapaiga tähendusest. Väga kõnekana tundub Lennart Meriga siinkandis seonduv kooslus: Ebavere mägi, mille Lennart Meri on kultuurilukku kirjutanud,
Väike-Maarjas sirguv keeletammik ja F.
J. Wiedemanni keeleauninna laureaadi
Lennart Meri istutatud nimipuu VäikeMaarja muuseumi ees.“
Tantsuselts Tarapita tähistas Suure Lennu kaare mälestuslõkke juures
seekord oma 4. nimepäeva. Tarapitaga
koos oli Saaremaal ka Tamsalu naistantsurühm Virvering, kellega ühiselt
anti Kaali järve ääres saarlastele väike
kontsert.
Saaremaa-sõit oli tantsurühmadele
väe kogumis- ja jagamisreis. “Käisime
näiteks Orissaares Euroopa aasta puud
vaatamas ja kinnitasime omavalmistatud näpunööri ümber tamme, et oma
väge puule anda ja tamme väge vastu
saada,” rääkis Tarapita juht Egne Liivalaid. Angla Pärandkultuurikeskuses lasti oma loovus valla põnevas dolomiidi
töötoas. Samuti külastasid tantsurühmad vaatamisväärsusi ning kohtusid
Orissaare naisrühmaga Koidukiir, kelle-

Hoolivuslaat Väike-Maarja gümnaasiumis
28. märtsil toimus Väike-Maarja gümnaasiumis esmakordselt Hoolivuslaat.
Hoolivuslaada mõte tekkis õpilasesinduse soovist aidata perekondi,
kellel ei ole võimalik soetada vajaminevaid koolitarbeid. Nimelt oli laat heategevusliku suunaga, olemas oli annetuskast, kuhu sai poetada raha.
Gümnaasiumi peahoones veedetud
laadapäev möödus sõbralike inimeste
keskel, keda terve päeva jooksul käis
üpris palju. Laadal müüsid käsitööd
ning kasutatud asju Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased, õpetajad ja vallaelanikud. Päeva lõpuks oli annetuskastis koguni 100 eurot. Selle summa
eest soetatud õppevahendid antakse

üle Väike-Maarja gümnaasiumi
õpilaskodu sotsiaalpedagoogile
koolikonverentsil, 5. mail.
Suur tänu inimestele, kes käisid Hoolivuslaadal ja aitasid teha
head!
Hannamari
Soidla
Gümnaasiumi
õpilasesinduse
presiden

Foto: Erakogu

Väike-Maarja gümnaasium ootab
esimesse klassi tulijaid
Teisipäeval, 5. mail kell 18.30 toimub gümnaasiumi algklasside majas sügisel kooliteed
alustava 1. klassi vastuvõtt.
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Kaire Saage panustab esmaabisse ja
esmaabi õpetamisse

Kaire Saage
Sisekaitseakadeemia
Päästekolledži
Päästekooli päästekorralduse õppetooli meditsiiniala kutseõpetaja Kaire Saage on viiel aastal valitud päästekooli
õpilaste poolt parimaks õppejõuks.
Tema olulisest panusest päästjate koolitamisse räägib ka näiteks Sisekaitse II
klassi teenetemedal – hõberist 2015.

ja uisutamine, sest isad
tegid ühiselt igal talvel
majade vahele liuvälja.
Nädalavahetused möödusid
vanavanemate
juures – heinategu, rohimine, marjakorjamine – olen enda arvates
nii rikka lapsepõlvega.
Kooli ajal laulsin kõik
11 aastat, algul mudilaskooris, siis lastekooris,
hiljem naiskooris. Kooliaastad möödusidki Türil, kus ma 1983. aaastal
lõpetasin keskkooli.
Kuidas tekkis huvi
meditsiini vastu ja kust
said sellealase hariduse?
Olen kõrgharidusega
erakorralise meditsiini
õde. Hariduse omandasin Tartu Meditsiinikoolis, kus õppisin
keskkooli baasil velskri erialal 2 aastat
ja 10 kuud ning lisaks Tartu Tervishoiu
Kõrgkoolis 2 aastat kõrghariduse saamiseks.
Huvi meditsiini vastu tekkis mul
tänu minu tädile ja tädimehele, kes oli
meedikud.

Kaire Saage jagamas meditsiinilisi teadmisi ja oskusi Moldova koolitajatele.
Tutvume lähemalt Kaire Saagega ja
tema tööga päästekooli õpetajana.
Kus oli Sinu lapsepõlvekodu? Kus
möödusid Sinu kooliaastad?
Olen sündinud Raplas, kui olin
4-aastane kolis meie pere Türile. Põhjuseks: tugev motoklubi Türil, sest
minu isa tegeles sel ajal aktiivselt motospordiga.

Sinu tööinimese tee kuni päästekoolini?
Tööinimese tee sai alguse juba meditsiinikoolis käies. Töötasin kooli kõrvalt 3 aastat Tartu linna Kliinilise Lastehaigla reanimatsiooni osakonnas, algul
aasta sanitarina ja edasi õena kuni kooli lõpetamiseni. Pärast kooli sain suunamise Suure-Jaani, kus töötasin pool

Pilt Moldovast, kus sealne meditsiiniõpetaja on kasutamas meie päästekooli
poolt kingitud õppevahendeid. Foto: 3 x Erakogu
Lapsepõlv möödus mul rahmeldades. Kuna Türil oli ujula ja 2. klassis oli
kohustuslik ujumiskursus, jäin ujumistrennis käima keskkooli lõpuni (3 korda
nädalas). Lisaks suusatamine talvel,
sest olid väga head valgustatud rajad

aastat päeval kella neljani osakonnas
õena ja kella neljast alates kuni hommikuni kiirabis. Selline töökorraldus
andis pärast kooli lõpetamist väga hea
praktika, ennekõike tänu väga toetavale suhtumisele staažikate õdede poolt.

Seoses abiellumisega suundusin Väike-Maarja kanti elama. Siin töötasin
algul kiirabis puuduva koha tõttu Triigi kolhoosi lasteaed-algkoolis meditsiiniõena ja ka Väike-Maarja haiglas,
osakonnas õena. Enne kui mind päästekooli kutsuti, töötasin alates 1988.
aastast erinevate kiirabi pidajate alluvuses kiirabis nn esimese liikmena e
brigaadijuhina, mida teen ka praegu.
Millal tulid päästekooli ja millega
Sa siin tegeled?
Päästekooli tulin täiskohaga õpetajaks 2006. aastal. Minu tegevusalaks
koolis on esmaabi õpetamine suuremas osas päästjatele, päästekorraldajatele kutseõppe ja päästespetsialistidele rakenduskõrghariduse raames.
Vastavalt koormuse kujunemisele õpetan ka politseiametnikke Paikusel ja
vanglaametnikke Tallinnas.
Mida tähendab Sulle sõna „Lõpusõda“?
Kombineeritud harjutused 2 korda
aastas – talvel ja suvel – ehk „Lõpusõda“ tähendab mulle kui õpetajale väga
kiiret ja töörohket kahte päeva. Tegemist on korduvate võimalikult elulähedaste simuleeritud situatsioonidega,
mille lahendamisel rakendavad õpilased kõiki teadmisi ja oskusi, mida nad
õppeaasta jooksul on omandanud.
Kuidas näeb välja üks Sinu tavaline töönädal?
Nädalad võivad olla väga erinevad.
Nädal, kus iga päev esmaspäevast reedeni olen 8 tundi klassi ees või siis
nädal, mille jooksul 2 päeva tunnis,
ülejäänud päevad kabinetis. Nn kabinetipäevad tähendavad tundide ettevalmistamist – õppematerjali kirjutamist või täiendamist, kalenderplaanide
koostamist, kontrolltööde parandamist
jms, millega õpetajad ikka tegelema
peavad. Päästekooli spetsiifikast tulenevalt võtab oma aja praktiliste tundide ettevalmistamine – varustuse ülevaatus (kühvelraamid, lahased, esmaabikotid, elustamise nukud jms), busside broneerimine, praktiliste ülesannete
ettevalmistus harjutusväljakule.
Mida pead õpetajana kõige olulisemaks?
Kindlasti pädevust aines, mida õpetad! Õpilastega suhtlemisel nõudlikkust, kuna teema, mida õpetan, puudutab otseselt inimelu päästmist. Veel
pean oluliseks kannatlikust ehk kõik
õpilase küsimused, vahel ka korduvad,
peavad alati saama vastuse. Paindlikkus on tähtis ja ennekõike koostöö õpilasega. Vägisi ei ole võimalik kellelegi
teadmisi anda, mõlemad pooled peavad olema lõppeesmärgist ühtmoodi
huvitatud, siis tuleb ka teadmiste ja
oskuste näol tulemus. Praktilise aine
õpetamisel pean oluliseks, et ka ise
praktiseeriksin, eelkõige see ongi põhjuseks, et jätkan päästekooli kõrvalt ka
kiirabis töötamist.
Kas oled osalenud ka rahvusvahelistes projektides?
Jah, mul on olnud võimalus osaleda akadeemia poolse projektijuhina
Moldovas, mille eesmärgiks päästjate meditsiinialase koolitussüsteemi
väljaarendamine Moldova Vabariigis.
Projekt kestis ajavahemikus 01.09.2012
kuni 31.05.2013. Eesmärgiks oli Moldova tuletõrjujate ja päästjate professionaalse taseme tõstmine läbi meditsiinilise koolitussüsteemi väljaarendamise. Viimane tähendab koolituse
metoodika ja materjalide väljatöötamist, koolitajate koolitamist, esimese
pilootkursuse läbiviimist ning kogu
meditsiinilise koolituse kontseptsiooni
väljaarendamist. Projekt panustas nii
Moldova Päästeteenistuse strateegilisse arendamisse, kui ka riikliku erakorralise meditsiiniabi arendamiskava 20112015 elluviimisse. Selle aasta jooksul

viibisin siis neljal korral Moldovas ja
nende tulevased koolitajad õppisid 2
nädalat päästekoolis, kus toimus tulevaste koolitajate koolitus. See aasta oli
väga huvitav. Moldova on väga ilus maa
väga sõbralike inimestega, kellega me
aeg-ajalt suhtleme siiani.
Kes on Sinu elus olnud Sulle eeskujudeks?
Eeskujusid ma nimeliselt ei nimetaks, sest minu ümber on olnud palju
inimesi, kellelt õppida, kes on eeskujuks. Mul on elus väga-väga vedanud
kolleegidega. Kiirabis ja päästekoolis
on olnud minu kõrval väga head töökaaslased, mis on minu jaoks väga
oluline. Meeskonnatöö on mõlemas
töökohas lausa kõige alus. Ja muidugi
minu kaks kõige paremat sõpra – minu
lapsed, ema, endised koolikaaslased
keskkooli päevilt, matkakaaslased.
Millega tegeled vabal ajal? Sinu
hobid?
Vaba aeg – keeruline küsimus. Nii
palju kui mul seda on, naudin lihtsalt
kodus olemist. Meeldib väga lugeda,
teatris käia, reisida, mida olen viimastel aastatel endale ka lubada saanud.
Kududa meeldib ka, kui ainult aega

oleks, ja muidugi aed. Näpud mullas
on mul olnud juba lapsepõlvest saadik.
Iseloomusta oma tööandjat päästekoolis.
Võin öelda, et Sisekaitse Akadeemia
on siiani olnud minu karjääri jooksul
kõige parem tööandja. Nõudlik, uuenduslik, arendav ja arenev, samas usaldav, tunnustav – olen saanud paljude
heade sõnade osaliseks. Väga hästi
iseloomustas üks tunnustatud õpetaja
meie tööandjat Sisekaitseakadeemia
aastapäeva ballil sõnadega“ Absoluutselt ei sega töö tegemist ja endast
maksimumi andmist!“. Sisekaitseakadeemia sai eelmine aasta „Unistuste
tööandja“ tiitli, millega olen igati nõus.
Millisena näed päästekooli 10
aasta pärast?
Arvan, et päästekool on igati jätkusuutlik. 10 aasta pärast on päästekoolil kindlasti olemas õppeväljakule
planeeritav õppehoone. On loodud
uusi ja täiustatud olemas olevaid simulatsioonikeskusi.
Kaire Saaget küsitles päästekooli vanemspetsialist
Ants Rikberg

Maarjakelluke osales õpetajate
tantsufestivalil
21. märtsil kogunes Jõhvi kontserdimajja 23 õpetajate rahvatantsurühma, s.o
ligi 300 õpetajat üle Eesti, et pidada
maha nüüd juba 17. õpetajate tantsufestival.
Õpetajate tantsufestivali traditsioonile pani nurgakivi 1998. aastal Kohtla-Järvel üks Eesti rahvatantsu kullaterasid Ida-Virumaal − Urve Kilk. Ta on
õpetajate tantsufestivalide kroonikaraamatus kirja pannud sellise mõtte:
„Ka tantsivad õpetajad on väärt, et kord
aastas välja tulla oma kodukooli seinte
vahelt, et näidata oma kunsti teistele
omasugustele, saada osa kolleegide
esinemislustist ning ühiselt pidutsedes välja elada koolitööga kogunenud
pinged.“
Naisrühmal Maarjakelluke oli Jõhvi
minekul lisaks igapäevatöödest väljaelamisele ka teine eesmärk, nimelt jäid
eelmisest festivalist meie kätte kroonikaraamatud, mis nüüd vajasid järgmistele korraldajatele üle andmist.
Päev algas, nagu ikka, registreerimiste ja lavaproovidega. Soovijatel oli
võimalus tutvuda päeva jooksul veidi
ka Ida-Virumaaga. Külastada oli võimalik Kohtla-Nõmme kaevandust ning
Kukruse polaarmõisa. Lavaproovide
vahel sai nautida Jõhvi Kontserdimajas
asuvas käsitöötoas imelisi proua Endla
Lippu poolt õlgedest valmistatud kaunistusi ning imekauneid ehteid ning
Jõhvi Gümnaasiumi muuseumis saada
ülevaadet kooli ajaloost. Kõigile rühmadele pakuti võimalust lasta ennast
jäädvustada Kuma Foto fotograafil.
Kui nii mõnigi meist ei olnud senini
veel külastanud Jõhvi Kontserdimaja,
siis nüüd võime tunda uhkust selle üle,

et oleme seal lavalaudadel lausa tantsinud. Maarjakellukese naiste jaoks
oli see festival üheksas, kuid Viljandi
Paalalinna kooli õpetajate naisrühm
Kelluke on ainus, kes kõigil 17 festivalil osalenud. Leidsime, et Viljandi
rühmaga on meil nii mõndagi sarnast,
nimelt on mõlema rühma nimes sõna
kelluke ja mõlema rühma juhendajad
on 70-ndates eluaastates energilised
tantsuõpetajad. Viljandi õpetajate
naisrühma juhendajaks on pikaajalise
tantsuõpetaja staažiga 71 aastane Maie
Tammemäe, kes peale õpetajate rühma
juhendab veel kaheksat rühma!
17. festivali tantsude teemaks oli
„Oma tants“ ja meie rühmal valmis selle ürituse tarbeks Aino Lukmani juhendamisel ühisloominguna tants „Päikese valss“.
Õpetajate tantsufestivali teatepulgaks on reha, kui hariduspõlluharijate sümbol. Traditsiooniks on saanud,
et ürituse korraldajad reha tantsides
järgmisele korraldavale rühmale üle
annavad. Nii lõpetaski festivali kontserdikava Jõhvi Gümnaasiumi õpetajate segarühm Kuremari nende rühma
juhendaja Voldemar Berelkovski seatud
tantsuga “Põllunaiste polka”, mille lõppedes reha 18. festivali korraldajatele
üle anti. Järgmise festivali korraldamise
au sai endale Tamsalu naisrühm Virvering.
Päev lõppes simmaniga Jõhvi Gümnaasiumis Mäetaguse rahvamuusikaansambli K.I.M.P. laulude saatel.
Kohtumiseni 2016. aastal Tamsalus!
Maarjakelluke
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Väike-Maarja muuseumis pajatati rahvajutte
tab sellele omalt poolt kindlasti kaasa.
Kui Karin Kiik esitas osalejatele küsimuse, et kas ette antud teemad olid
loo valimisel segavaks ja kitsendavaks
asjaoluks, arvati, et see hoopis lihtsustas mõnevõrra valikut. Karini küsimusele, et kas olete ka tuleval aastal
huvitatud pajatamise konkursil osalemisest, kõlas vastuseks selge ja kõlav
„Jaa“.

aga väga hästi hakkama ja nende esitutekst hästi pähe õpitud, mõni jutustas
30. märtsil kogunesid valla koolide
si oli hea kuulata.
seda oma sõnade ja väljenditega vabalt
õpilased Väike-Maarja muuseumisse
Jutustamisvõistlusel osalejaid hinümber, mõnel tuli jutu mõte selgelt välrahvajuttude pajatamise konkursile.
das seekord kolmeliikmeline žürii:
ja, mõni oli sellega natuke rohkem kimOsalemas olid Väike-Maarja, Kiltsi ja
Marje Eelmaa, Kätlin Kaare ja Ilve Tobpus, mõne esitus oli enesekindel, mõni
Simuna koolide 5.-9. klasside õpilased,
reluts. Eelkõige hinnati esituste
kokku 20 pajatajat.
loomulikkust ja ilmekust, aga ka
Jutustamispäeva juhatas sisoma hääle kasutamise oskust ja
se gümnaasiumi direktor Marje
diktsiooni selgust ning esineja
Eelmaa oma loo väga ilmeka etvõimet kuulajatega sidet luua ja
tekandmisega, rahustades sellega
end kuulama panna.
esinemisjärge ootavaid õpilasi ja
Kokkuvõtteid tehti kahes vanualandades nende rambipalavikku.
seastmes, eraldi 5.-6. klasside ja
Erinevalt varasematest korda7.-9. klasside arvestuses.
dest konkursil osalejad seekord
5.-6. klassid:
päris vabalt omale esitatavaid jutI koht – Anete Tomingas (Väite valida ei saanud. Tuli lähtuda
ke-Maarja, 5. klass), Grimmid,
kolmest teemast: vendade Grim„Magus puder“
mide ja Hans Christian Anderseni
II koht – Janely Miadzielec
muinasjutud ning F. R. Kreutzwaldi
(Kiltsi, 6. klass), Grimmid, „Kolm
“Eesti rahva ennemuistsed jutud”.
keelt“
Nende teemade kasuks ajendas
III koht – Andro Turu (Simuna,
konkursi peakorraldajat, gümnaa5. klass), Grimmid, „Vahva rätsep“
siumi raamatukogu juhatajat KaEripreemia – Kerli Kelgu (Kiltrin Kiike otsustama mitu tänavust
si, 5. klass), Kreutzwald, „Tuhkatähtpäeva: Jacob Grimmi sünnist
Triinu“
möödus jaanuaris 230 aastat,
7.-9. klassid:
Hans Christian Anderseni sünnist
I koht – Victoria Mitt (Väikemöödub aprillis 210 aastat ja 2.
Maarja, 8. klass), Kreutzwald, „Õnaprillil, just Hans Christian Andernemunake“
seni sünnipäeval tähistab maailm
II koht – Kermo Ojaste (Simurahvusvahelist lasteraamatupäena, 9. klass), Andersen, „Kuninga
va ning 155 aastat tagasi ilmus
uued rõivad“
Kreutzwaldi “Eesti-rahwa EnneIII koht – Indrek Niinemuistsed jutud ja Wanad laulud”,
Victoria Mitt ja Anete Tomingas osutusid seemets
(Väike-Maarja, 7. klass),
I.
kord oma vanuserühmas parimaiks pajatajaiks.
Kreutzwald,
„Põhja konn“
Jutte oli aga nendelgi ette anFoto: Helina Lükk
Eripreemia – Eleri Aleksa (Kilttud teemadel valitud väga erisi, 8. klass), Kreutzwald, „Lopi ja Lapi“
oli kohmetum ja arglikum, mõnel tekkis
nevaid ning iga jutustus ja jutustaja
Žürii liige, üliõpilane Kätlin Kaakuulajatega väga hea silmside, mõni
oli omamoodi ilmekas ja isikupärane.
re, kes alles mõni aasta tagasi oli ise
suunas pilgu sagedamini põrandale või
Mõni jutustas kaasahaaravalt ja emotaktiivne pajatamisvõistlusel osaleja,
lakke, mõne esinemispoos oli vabam,
sionaalselt, silmis sära, mõni oli tagaütles kokkuvõtteid tehes, et teiste esimõnel kramplikum. Kõik pajatajad said
sihoidlikum ja vaoshoitum, mõnel oli

nemist hinnata oli hulga keerulisem kui
ise jutustaja osas olla.
Väike-Maarja gümnaasiumi poolt
16 aastat tagasi algatatud rahvajuttude
võistujutustamise tava kestab. Sellesse
traditsiooni on aja jooksul oma panuse
andnud kõik emakeeleõpetajad. Praegu
on pajatamise konkursi peamine eestvedaja gümnaasiumi raamatukogu juhataja Karin Kiik.

Tänavu peame 28. kodukandipäevi

Kotli maja ei jää tühjana seisma

Väike-Maarja vallas on hea! Siin elavad
toredad inimesed, kelle hulgas on tarmukaid eestvedajaid ja teotahteliselt
kaasalööjaid. Me teeme hästi oma igapäevatööd ja leiame võimalusi korraldada palju mitmepalgelisi sündmusi
nii kultuuri, spordi, aga ka majanduse
valdkonnas. Tallinnaga mõõtu võtta
ei saa, kuid mõnele maakonnalinnale
lööme silmad ette. Me saame öelda:
„Väikemaarjalane olla on uhke ja hea!“.
Nende mõtete teadvustamiseni
jõudsin, kui olin arutanud mitmete inimestega Pandivere päevade selleaastast motot: „Väike-Maarja kõlab hästi!“
Motos on ilmne viide muusika-aastale,
millelt saime esmase ajendi just selliseks sõnastuseks.
Pandivere päevad toimuvad sellel
aastal juuni algul.
Esialgne ajakava:
2. juunil kell 18 külakonverents Rast-

la külas
4. juunil kell 18 külakonverents
Uuemõisa külas
5. juunil kell 19 näitemänguõhtu
seltsimajas
Laupäeval, 6. juunil on Pandivere
päev ja maakondlik puhkpilliorkestrite päev Väike-Maarjas. Kavas on
laat meie harjumuspärasel laadaplatsil, peotule süütamine kirikus ja toomine peoplatsile, kontserdid ja huvitavad
võistlused. Traditsiooniliselt on võimalik lahendada päeva ristsõna, tuua teistele ja viia endale lugemiseks huvitavaid raamatuid, vaadata kunstinäitust
ja varasemate aastate Pandivere päevade fotosid, nautida meie toidumeistrite
valmistatud hõrgutisi. Päeva lõpetab
puhkpilliorkestrite kontsert.
Lisan veel infot, mis on tänaseks
päevaks kokku lepitud. Külakonverentsidel soovime kohtuda inimestega nii

konverentsikülast, samast piirkonnast
ja tervest vallast. Laadamüüjate hulka
on oodatud erinevate toodete pakkujad
koduvallast ja kaugemalt. Üks võistlustest on kavandatud kuni 10-aastastele
lastele, teine 5-liikmelistele võistkondadele. Oma võistkonna võivad välja
panna külad, seltsid ja seltsingud, sõpruskonnad jt. Võiduni viib nii sportlik
treenitus, ka osavus, leidlikkus ja algaja
õnn. Puhkpilliorkestreid on maakonnast tulemas 6 ning Puhkpilliorkester
Tartu.
Pandivere Päevade täpsem tutvustus juba maikuu infolehes.
Tehkem oma ajakavadesse märge –
juuni algul Väike-Maarjas.
Aare Treial

Kevadkontsert Kiltsis
22. aprillil toimus Kiltsi rahvamajas
kevade vastuvõtmise kontsert. Kohale
tulnud inimesi oli rõõmustavalt palju.
Ja mitte ainult Kiltsist, vaid ka Raigust,
Vaost, Liivakülast ja Väike-Maarjast.
Kuna nimed said kirja ka lehele, siis
numbriliselt oli inimesi 59.
Meil käis esinemas „Superstaari“
saatest tuntuks saanud Liisa, kelle kõlav hääl ei jätnud kedagi külmaks. Meeleolu lõid Riina Tali loetud luuletused.
Laulsid endised ja praegused Kiltsi põhikooli õpilased ning seekord ka Kiltsi
põhikooli noored aktiivsed õpetajad. Ja
muidugi Kiltsi unustamatud memmed,
kes laulsid ja esitasid muhedalt vahvaid sõnalisi vahepalu, mis panid saali
rõkkama.
Pärast esinemisi sai kohvikus, kus
järjekord kujunes ootamatult pikaks,
muljeid vahetada, teed ja kohvi juua

ning kooki-torti süüa. Aitäh, suurepärastele küpsetajatele: Aili Leemets,
Kersti Sepp, Pille Kelgo, Katrin Arhipov, Sigrit Stoltsen, Lenne Laukse, Eha
Stoltsen. Suur tänu kõikidele esinejatele – ilma teieta
ei oleks kevad nii
rõõmsalt tulnud!
Palju tänu sellele
toredale ideele
tulnud Reet Reimannile!

Kiltsi rongi peale tulles saad vajadusel oma jalgratta või neljarattalise jätta
turvalisse paika, helistades telefonile
5666 1951.

Siret Stoltsen
MTÜ
Meie
Kiltsi
NB!
Hea
VäikeMaarja vallaelanik,

Foto: Lauri Laukse

Marju Metsman osalejatele muuseumivaramut tutvustamas. Foto: Ilve Tobreluts
Rahvajuttude pajatamise mõtte
algatasid gümnaasiumi tookordsed
emakeeleõpetajad Inga Reinumägi ja
Tiina Vaiksalu murest jutustamise elava traditsiooni kadumise pärast ja soovist seda tava elus hoida. Küsitledes
tookord, kui palju on õpilaste hulgas
neid, kellele lapsepõlves on lugusid
jutustatud, mitte ette loetud, selgus, et
vähe. Ometi on jutustamise traditsioon
olnud sajandeid midagi väga enesestmõistetavat. Oleks tore kui see ka
edaspidi kestma jääks, sest hea eneseväljendusoskus on inimestel elus väga
vajalik. Võistujutustamise konkurss ai-

Kõik osalejad said taas kord huvitava kogemuse võrra rikkamaks.
Aitäh kõigile pajatajatele ja aitäh
valla koolide õpetajatele, kes õpilasi
lugude valikul ja esinemiseks valmistumisel abistasid ning neid osalema
julgustasid!
Aitäh rahvajuttude pajatamise konkursi eestvedajale Karin Kiigele ja aitäh
kõigile, kes konkursi õnnestumisele
kaasa aitasid!
Jõudu selle tänuväärt traditsiooni
jätkamiseks!
Ilve Tobreluts

Kotli ja tema perekonnaga seotud tegeArhitekt Alar Kotli 110. sünniaastapäevustest. Tee selle tulemuseni on kindva tähistamine, mis tänu suurepäraselasti paljude-paljude aastate pikkune ja
le koostööle Kotli perekonna, kohaliku
head kaaslased sel teel väga oodatud.
kogukonna ning arhitektuuri- ja disaiPraegu alustame kõige lihtsamast:
niproffide vahel tipnes õnnestunud
näitusega
VäikeMaarjas, ei ole veel
lõppenud. „Sümbolite arhitekt Kotli“
liigub
omasoodu
mööda Eestimaad.
Vallutatud on Väike-Maarja, Rakvere,
Tapa, Tallinn, ees
ootamas Haapsalu,
Viljandi, Heimtali jt.
Ettevõtmise õnnestumine ja menu
innustab ning ühtlasi ka kohustab
alustatud teed jätkama – nii palju on
Kotlist veel rääkimata, palju võimalusi
tipparhitekti ja tema
loomingu tutvustamiseks kasutamata.
Väike-Maarja
rahva suur tunnustus,
aasta tegija tiitel
näituse korraldajale,
annab samuti märku, et kohaliku suurmehe avastamine on
kogukonnale südamelähedane teema.
Kotli maja ja kaunilt kujundatud aed oma hiilgeajal
Rõõm on jagada
1930-ndatel. Foto: Erakogu
uudist, et 27. märttalgupäeval, 2. mail kell 10 teeme alsil asutati MTÜ Kotli Maja. Uue ühingu
gust Kotli aia heakorrastamisega. Kõik,
kõige suurem eesmärk on Väike-Maarkel tahtmist kaasa lüüa, on oodatud.
jas Pikal tänaval asuva Kotlite pereTöökindad võtke ise kaasa, teed ja leiba
konna maja taastamine võimalikult alpakub abilistele vastne MTÜ. Infot saab
gupärasel kujul, kuid tänapäevaste katelefonil 523 6582.
sutusvõimalustega. See pole eesmärk
omaette vaid võimalus selleks, et maja
Kadri Kopso
saaks edasi elada ja olla avatud uudishimulikele, kes tahavad osa saada Alar

10

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Comeniusega Itaalias
12.-15. märtsini osalesid Väike-Maarja
Gümnaasiumi õpilased Gerli Kaur, Raine Hiiemäe, Birgit Veermets ja Marelle
Lell ning õpetajad Egne Liivalaid, Ly
Ipsberg, Tuuli Saksa ja Raivo Narits Comenius projektiga Põhja-Itaalias Grespano del Grappas.
Reisimuljeid jagavad osalenud õpilased.
RAINE:
„Minu unustamatu reis Itaaliasse.
Minu selle kevadine vaheaeg hakkas
veidi varem kui teistel. Väike-Maarja Gümnaasiumi väike esindus sõitis
Itaaliasse Comeniuse projekti raames.
Lapsi sai seekord kaasa neli ja neli oli
ka õpetajaid.
Reis tõotas tulla põnev, kuna ma
polnud varem nii kaugel käinud. Neljapäeva varahommikul lendasime
Amsterdami ja sealt edasi Veneetsiasse. Veidi ootamist ja sõit läks edasi
bussiga Crespano del Grappa poole,
et Istituto Alberghiero`s kohtuda peredega, kes meid majutasid. Seal toimus
ka Comeniuse projekti tutvustamine ja
ametlik avamine. Pärast ametliku osa
lõppu suundusime perekond Brunellode koju, kes mind ja Gerlit majutas.
Perekond Brunello`d oli viieliikmeline:
kolm last, ema ja isa. Selle pere lapsed
olid väga toredad ja ma sain nendega
suureks sõbraks. Suhtleme internetis
veel praegugi, mitmeid nädalaid pärast
reisi.

oli Gerly ja Raine pere.
Itaalia oli ilus, võib öelda ka maailma üks ilusamaid paiku üldse. Mina
tahtsin sinna jääda kauemaks nagu ka
Gerly ja Raine. Marellele tuli aga koduigatsus peale ja tema tahtis koju. Kõige
lahedam asi oli laulu salvestamine. See
oli imeline, ilus ja vapustav laul. Oleksin tahtnud seda kodust plaadi pealt
kuulata, kuid kahjuks kingituseks saadud plaadi peal oli ainult Itaalia tutvustus. Esimene kord lennukis oli tore, ma
ei oska seda tunnet sõnadesse panna
ning nüüd siis olen kodus ja ootan uut
võimalust kuhugi reisida.“
GERLI:
„Kui me lennukiga tõusime ja maandusime, siis olid mul kõrvad väga lukus. See oli väga vastik tunne. Lendasime Veneetsiasse kahe lennukiga.
Esimese lennuga Amsterdami ja teisega Veneetsiasse. Veneetsiast sõitsime bussiga Crespano del Grappasse,
kust viidi meid koos Rainega oma pere
juurde. Meie tuba oli väga ilus. Õhtuti
mängisime tavaliselt kaardi mängu. Kui
midagi küsida ei osanud, siis kasutasime Google tõlget. Esimesel päeval osalesime õppetundides, harjutasime Comeniuse hümni, mille autor on Comeniuse projekti itaalia muusikaõpetaja
Roberto Perizzolo. Veel saime pitsasid
valmistada ning pärast ka neid süüa.
Teisel päeval toimus hümni salvestamine, mis oli lahe. Ainult, kui hakka-
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Meeleolukas kohtumine algkoolimajas
kirjanik Siiri Laidlaga
mesena tuligi kohv8. aprillil olid teirist välja jänes, kes
se tunni alguseks
pani terve saalitäie
algkoolimaja
saali
õpilasi jänkuvõimlekogunenud kõik 1.mist tegema. Jänes
4. klassi õpilased ja
andis ka ühe soovituõpetajad. Oli tunda
se, kuidas olla terve.
rõõmsat ärevust, sest
Selleks tuleb süüa
oodati külalist – kirkasvõi üks porgand
janik Siiri Laidlat.
päevas. Kohvrist tuSiiri Laidla kirjulid välja veel hunt,
tab raamatuid pearaamatukogunõid, eit
miselt noorematele
ja taat, orav, apteelastele ja tema sõnul
gitont ja muid museda just seepärast,
hedaid tegelasi, kes
et siis saab ta oma
kõik tutvustasid Siiri
lugudele alati õnneLaidla kirjutatud lasliku lõpu kirjutada.
teraamatuid.
„Kui muidu ei tule
Kohtumise lõpus
loole õnnelik lõpp,
lauldi külalise eestsiis lastele kirjutades
vedamisel
regilausaab ju appi võtta võAutogrammisoovijate järjekorrasaba vonkles raamatukogu uksest
lu. Lõpetuseks aga
luasju“, rääkis ta.
peaaegu koolimaja välisukseni. Foto: Ele-Riin Vend
lausus käpiknukust
Oma
lapsepõlraamatukogunõid Rosaalie võlusõnad,
Lapsena tahtis kirjanik aga hoopis
vest jutustades meenutas Siiri Laida
ikka selleks, et lapsed loeksid rohkem
kunstnikuks saada. Siiri Laidla paarsuviseid lastelaagreid. “Pakkisid oma
raamatuid.
ikümnest ilmunud raamatust on mõsuure kohvri kuuks ajaks vajalikke asju
Autogrammisoovijate järjekorrasaned ka autori enda illustreeritud.
täis ja olid 28 päeva kodunt eemal. Ega
ba vonkles raamatukogu uksest peaaeKülaline ei tulnud aga sugugi tühjasel ajal polnud mobiiltelefone, et võid
gu koolimaja välisukseni. Oli tore homde kätega – tal oli kaasas suur ja päeiga päev koju helistada, aga ikka tahtmikupoolik.
vinäinud kohver. Just seesama kohver,
sid kodustele oma tegemistest teada
Kohtumisel osales raamatukogu jumis oli olnud saatjaks suvelaagrites.
anda. Ainsaks sidepidamise vahendiks
hataja
Nüüd olevat see nukkude kodu. Ei, seal
oli siis harilik kiri. Seepärast ehk hakei olnud sees Barbie´d, vaid isetehtud
kaski kirjutamine meeldima,“ jutustas
Karin Kiik
raamatutegelastest käpiknukud. EsiSiiri Laidla.

Muusikakooli kevad algas taas
kevadkontserdiga

Gümnaasiumi esindus Itaalias – kõik oma kooli logoga
erekollastes T-särkides. Foto: Erakogu
Teisel päeval oli meil võimalus viibida Borso del Grappa alg- ja põhikoolis
ning osaleda koolitundides. Meeldiv
kogemus oli ise õppida tegema pizzasid, külastada Possagnos kujude muuseumit.
Kolmas päev kulus meil Comeniuse
hümni harjutamisele ja lõpuks ka salvestamisele.
Kätte oli jõudnud neljas ja ka ühtlasi
meie reisi viimane päev. Hommikupoolikul jätsime hüvasti oma perega, kellest oli väga kahju lahkuda, ja sõitsime
Veneetsiasse, et lennata taas läbi Amsterdami koju tagasi.
Mulle väga meeldis reis Itaaliasse,
sai näha palju uut ja huvitavat, kohtuda
ning tutvuda uute inimestega. Suureks
saades soovin kindlasti tagasi minna
Borso del Grappa`sse ning taas kohtuda oma Itaalia sõpradega.
“Ho un grande amore per i suoi amici italiani.” (Ma armastan väga oma Itaalia
sõpru.)”
BIRGIT:
„Meie reis Itaaliasse oli üks vapustavamaid asju, mida olen kogenud oma
12 aasta jooksul. Inimesed seal olid
tõesti väga vastutulelikud ja sõbralikud. Süüa sai seal oma neli korda päevas ning saime ka ise söögi tegemisel
kaasa lüüa. Minu ja Marelle pere oli
tore ning peagi sain teada ka kui tore

sime itaalia keeles laulma, siis ei saanud midagi aru. Pärast salvestust käisime ekskursioonil Bassano del Grappas
ning saime ka shopata.
Süüa saime hästi, kuid koolitoit
mulle väga ei maitsenud, kuna makaronid olid liiga õlised, salat oli liiga kibe,
joogiks oli paljas vesi ja sai oli tavaline.
Hommikusöögid olid kogu aeg samad,
küpsised ja muud magusad asjad.
Meie pere lapsed Margerita ja Marta
ütlesid, et nad hakkavad kohe nutma,
kui me ära läheme. Kõik olid seal peres
kuidagi naljakad. Mulle väga meeldis
see reis.“
MARELLE:
„Ma sõitsin esimest korda lennukiga
ja see oli väga põnev. Kui olime jõudnud Grespano del Grappasse, siis läksime peredesse. Mina olin koos Birgitiga
peres, kus oli kaks last, ema ja isa. Marta juures magasime kõik tüdrukud ühes
toas. Reedel külastasime kooli, mis oli
suur, pikk, hele ja väga ilus. Osalesime
õppetundides, kus rääkisime inglise
keeles. Käisime itaalia küpsetiste töötoas, külastasime muuseumi. Laupäeval harjutasime Comeniuse hümni ning
pärastlõunal sõitsime Villa Emosse,
kus toimus hümni salvestamine. Salvestusel oli palju lauljaid ja orkester.
Oli väga tore reis ja seltskond. See reis
jääb mulle pikaks ajaks meelde.“

Kevad on jõudnud meie õuele. Muusikakooli jaoks tähendab kevad mitte
ainult päikest ja linnulaulu, aga ka eksameid, arvestusi, kontserte ja palju
muud. Kevad on meie jaoks eriti töine,
aga ka rõõmustav.
Kevadkontserdiga
saame
näidata, mida aastaga oleme
omandanud. Ja kui saalis publiku
hulgas istub ema-isa või sõbradtuttavad, on esinemine eriti vastutusrikas.
15. aprillil toimus Väike-Maarja Muusikakooli kevadkontsert.
Esinesid pea kõik muusikakooli
õpilased.
Oli närveerimist, oli saal täis
heatahtlikku publikut, oli aplausi
… Oli tore kontsert!
Tänan kõiki esinejaid ja nende
õpetajaid! Tänan kuulajaid!
Kevadel osalesid meie õpilased ka vabariiklikul konkursil. Seekord
finaali küll ei jõutud, aga tublid olid
nad kõik. Konkursil osalesid:
Caroline Kiviberg, klaveri eriala III
klass, õp Rutt Vilu
Gerli Kaur, trompeti IV klass, õp
Vallo Taar
Sander Hanni, klarneti VI klass, õp
Artjom Roditšenko
Henrik Villem Sepping, trompeti VI
klass, õp Vallo Taar
Maiko Pohlak, tuuba VII klass, õp
Vallo Taar
Sel kevadel lõpetab Väike-Maarja
Muusikakooli XV lend.
Kuus noort inimest on oma elus
astunud väärika sammu. Õppida kahes koolis ei ole kerge. Usun, et seitse
muusikakooli-aastat on neile noortele
inimestele andnud ellu kaasa tubli annuse muusikaarmastust, kohusetunnet
ja distsipliini. Aga ka oskuse pilli mängida!
2015. a lõpetajad:
Keneli Pohlak, klaveri eriala, õp
Valve Libene
Johanna Põldmaa, klaveri eriala, õp

Rutt Vilu
Laura Karu, klaveri eriala, õp Angela Raik (Simuna)
Marian Luht, klaveri eriala, õp Angela Raik (Simuna)

Markus Masing, klaver eriala, õp
Rutt Vilu
Ege-Ly Petermann, klaveri eriala,
õp Valve Libene
Liisi Sillamaa, klaveri eriala, õp Valve Libene
Raine Hiiemäe, viiuli eriala,
õp Eve Sarnet
Mia-Lota Maasik, viiuli eriala,
õp Eve Sarnet (Simuna)
Jonete Visnapuu, akordioni
eriala, õp Väino Pall (Simuna)
Gerli Kaur, trompeti eriala, õp
Vallo Taar
Sügisel alustab tööd taas
muusikakooli eelklass. Seekord
võtame sinna vastu alates 6-ndast
eluaastast.

Laura Inno, viiuli eriala, õp Eve Sarnet
Tiiu Laidsalu, viiuli eriala, õp Eve
Sarnet (Simuna)
Kristella Luht, viiuli eriala, õp Eve
Sarnet (Simuna)
Richard-Erich Trestip, klarneti eriala, õp Artjom Roditšenko
Maiko Pohlak, tuuba eriala, õp Vallo Taar
Noorema astme ehk IV klassi lõpetavad:
Aleksander Kopso, klaveri eriala,
õp Raivo Narits

Soovin lõpetajatele edukat eksamiperioodi!
Kõikidele muusikakooli õpilastele ja
õpetajatele aga kena kevadet ning päikselist suve!
Väike-Maarja Muusikakooli lõpuaktus toimub reedel, 29. mail kell
18.00
Simuna toimub muusikakooli lõpuaktus neljapäeval, 28. mail kell
16.00
Vallo Taar
Muusikakooli direktor

Väike-Maarja Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi
järgmistele erialadele: klaver, viiul, akordion, puhkpillid, löökpillid.
Konsultatsioon sisseastujatele toimub neljapäeval, 28. mail kell 18.00
Info tel 326 1177; 503 1910
Sisseastumiskatsed toimuvad pühapäeval,
31. mail kell 15.00 muusikakoolis.
Muusikakooli sisseastumiskatsed Simunas toimuvad teisipäeval,
26. mail kell 17.00. Õpitavad erialad: klaver, viiul, akordion.
Info tel 501 1327; 5560 1915
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TEK tegutseb

Kiltsi kooli 160/95. aastapäev

koguda, loomulikult ei olnud taibukas
kooli pargist maha kukkunud oksi Punamäele vedama hakata.
Loodusvaatlused oli üks osa matka
eesmärgist. Uuriti viimaseid näsiniine
õisi, uudistati sarapuu urbi ja otsiti
okstelt emasõisi. Mõnel pool teeääres
pilgutas silmi varane paiseleht ja metsa all sinetavad sinililled lausa kutsusid noppima. Õpetajate range keelu
tõttu õnnestus neil metsa jäädagi ja kui
nad ei ole ära närtsinud, siis õitsevad
nad tänaseni.
Kui vanemad klassid Punamäele
jõudsid olid nooremad õpilased lõkke
süütamisega toime tulnud. Mäel algas
hoogne linnuse ehitamine. Murdunud
okstest ja puukoore tükkidest kerkisid
miniatuursed hooned – just sellised
nagu keegi ette kujutas üht muistset
eluaset ja kaitserajatist. Värske õhu
ning pika jalutuskäigu tõttu tühjaks
läinud kõht sai
kosutust soojade
vorstide ja kuuma
tee kaudu.
Võistlusmängud ei nõudnud sel
korral jõudu ja visadust vaid nutikust
ja osavust. Kuidas
teha nööri sisse
Matkal tühjaks läinud kõht sai kosutust soojadest vorstisõlm, kui sellest
dest ja kuumast teest. Foto: 2 x Merje Leemets
hoiavad kinni neli
last ning lahti lasta ei tohi? Kes on kõipärastlõunal koju tagasi tooma. Paljud
ge osavam paberilehe heitja, kui tuul
inimesed ei tea lähima 10 km piires
puhub lõkkest suitsu silma? Kes mõtasuvaid huvitavaid ja ajaloolisi kohti.
leb mündi edasiandmiseks välja kõige
Selle tõttu valiti sihtkohaks muistne
sobilikuma viisi? Võistluseid oli veelgi,
eestlaste linnus Punamäel.
kuid eesmärgiks ei olnud välja selgitaLapsed varustasid end kirjutusvada parim vaid ühiselt tegutseda ning
hendiga, et täita teekonnal tööleht mitkevadpäevast rõõmu tunda.
mesuguste ülesannetega, ning retk võis
Ilmaga vedas – ei olnud küll suviselt
alata. Nooremate õpilaste ülesandeks
soe, kuid karge kevadilm hoidis õhtuni
oli koguda mitmesuguste etteantud
taevaluugid kinni ning matkasellid pääomadustega pisiesemeid, suuremad
sesid kõik kuivalt koju. Tore päev oli!
ja nutikamad kasutasid kollektsioneerimise asemel võimalust mobiilidega
Marje Kert
pildistada. Ülesanne oli ka linnuse maTEK-i nõukogu liige
keti ehitamiseks looduslikku materjali
Kiltsi kool on TEK-i (Tervist Edendav
Kool) liige juba palju aastaid. Osaletud
on tervisealastes uuringutes, viidud
läbi koolisiseseid üritusi ning tegeletud
põhjalikumalt tervisekasvatusega. Sel
aastal otsustas TEK-i nõukogu korraldada ülekoolilise matka. Õpetajad ning
emad-isad mäletavad oma kooliajast
kolme matka õppeaasta jooksul – „Tere,
sügis!“, „Jäljed lumel“ ning „Kohtumine kevadega“ olid iga pioneerirühma
tööplaanis kohustuslikud elemendid.
Tänapäeva inimene vaatab ümbrust
enamasti läbi autoakna ja uudistab
maailma nutiseadme kaudu. Vaatamata kepikõnni populaarsusele liigub
suur osa inimesi 300 m kaugusele poodi siiski autoga. Lapsed on harjunud,
et buss peab neid hommikul kooli ja

„Simuna Öökool“
12. märtsi õhtupoolikul võis Simunas
märgata rõõmsameelseid kompsudega
lapsi, kes olid seadnud oma sammud
kooli poole. Selleks oli ka põhjust, sest
täpselt 19.00 avas uksed Simuna Öökool.
Õhtu algas asjalikult ja tegusalt,
nagu üks korralik kooliõhtu algama
peabki.
Kõige pisemad osalesid Rakvere
teatri mängus „Buratinoga kuldvõtmekest otsimas“. Esmalt tuli endale meisterdada Buratino nina ja siis üheskoos
läbida kuus töötuba. Põnevate ja lõbusate tegevuste käigus leiti üles kadunud kuldvõtmekesed.
Ka vanemad õpilased osalesid erinevates töötubades.
4.-5. klassi tüdrukud küpsetasid õnneküpsiseid. Igasse maiuspalasse oli
peidetud hea soov või mõttetera. Küpsiseid jagus tervele kooliperele. Suure-
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mad tüdrukud meisterdasid Külli Tälli
juhendamisel imeilusaid kaarte.
4.-5. klassi poisid said puutöökojas
Priit Beljaevi ja Kalev Õimu näpunäidete järgi teha meestetöid. Usina mõõtmise ja saagimise tulemusena valmisid
puidust täringud.
6.-9. klassi noormehed tegid samal
ajal tutvust robootikaga. Kui teoreetiline jutt robotite programmeerimisest
kuuldud, sai Leelo Ambose juhendamisel proovida, kuidas neid liikuma
panna.
Peale töötubade jätkus tegevust
veel paljudeks tundideks. Soovijad said
diskol tantsu vihtuda, võimalik oli vaadata multifilme ja osaleda ööorienteerumises. Ühesõnaga, oli lõbus ja väga
teguderohke kooliöö.
Õpetaja
Triinu Pohlak

toimub 6.

Ajakava:
15.00 alustab tööd registratuur
15.30 õpilaskonverents kodu-uurimustöödest ning loovtöödest
17.00 kontsert-aktus
19.00 etendub „Kiltsi legend“
21.00 kiirviktoriin
22.30 oksjon ainulaadsetest esemetest
Osalustasu kuni 31. maini 15 eurot, alates 1. juunist ja kohapeal 20 eurot.
1955 ja varem lõpetanud – tasuta.
Kohapeal võimalik maksta ainult sularahas.
Ettemaksu saab teostata A.J. von Krusensterni nim MTÜ Swedbanki
a/a EE762200221035836206, märkides ära kooliaegse
ees- ja perenime ning lõpetamise aasta.
Kiltsi kooli õpilased ja õpetajad kutsuvad vilistlasi üles moodustama
pentangi võistkonda ning osalema sõbralikus jõukatsumises.
Info kooli kodulehel www.v-maarja.ee/kiltsipk või telefonil 520 2921.

Kiltsi loomelaagrid
ootavad käsitöö- ja
kunstihuvilisi
29. juunist 4. juulini
XXXVII loomelaagrisse
(nahatöö ja kinkekarbid)
ning 3. kuni 8. augustini
XXXVIII loomelaagrisse
(siidimaal, viltimine, maalimine).
Info aadressil:
www.v-maarja.ee/loomelaager

Simuna Kooli vilistlased, endised ja praegused õpetajad, töötajad!
Simuna hariduselu 325. aastapäeva
tähistamine toimub 23. mail 2015. a.
Päevakava
Kell 12.00 algab osalejate registreerimine Simuna kooli fuajees. Võimalik
külastada klassiruume ja õpilastööde
näitust.
kell 12.00-15.00 korvpalliturniir
spordihoones
kell 12.00-15.00 avatud juubelijooksu- ja kõnnirada (5 km). Algus koolimaja peaukse juurest
kell 14.00-19.00 toitlustamine koolisööklas
kell 15.30-16.30 rongkäik (koolima-

ja-kirik-rahvamaja); kogunemine koolimaja torni juures
kell 17.00-18.30 aktus Simuna rahvamajas
kell 18.30 kutsetega külaliste vastuvõtt õpetajate toas
kell18.30-20.00 tutvumine vana
koolimajaga
kell 20.00-02.00 pidu rahvamajas.
Tantsuks ansambel Taas. Avatud kohvik-baar
kell 02.00 – Lõpetamine. Üllatus
Osalustasu kuni 17. maini 15 eurot;
sularahas saab kohapeal tasuda tööpäeviti kell 8.00-16.00; 23. mail 20 eu-

rot; tasumine ainult sularahas.
Osalemine kuni 1950. a (kaasa arvatud) lõpetanutele TASUTA
Osavõtumaksu
saab
tasuda ülekandega Kaja Põldmaa nimele
Swedbankis
arveldusarvele
EE322200221061379038.
Ülekandega tasumisel märkida selgituseks: Simuna kool 325, oma ees- ja
perekonnanimi kooli lõpetamisel ning
kooli lõpetamise aasta.
Teavita sõpra kokkutulekust ja
jaga kuulutust!
Oodatud on kõik Simuna koolis
õppinud ja töötanud inimesed.

Kihelkonnakoolist gümnaasiumini
20 aastat tagasi, 1995. aasta 5. mail
nimetati Väike-Maarja Keskkool VäikeMaarja Gümnaasiumiks.
Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogu teeb gümnaasiumiks nimetamise
kahekümnenda aastapäeva puhul kingituse ning asetab kooli seinale väärika
tahvli oluliste aastaarvude ja nimetustega kooli loos – kihelkonnakool, kõrgem algkool, ühisreaalgümnaasium,
keskkool, gümnaasium. Nimetahvli eelarve on 450 eurot. Kingituse tegemist
saab toetada ülekandega Väike-Maar-

ja Gümnaasiumi Vilistlaskogu arvele
EE591010502017067003
selgitusega
„nimetahvel“. Vilistlased ja kõik huvitatud on oodatud andma oma panust.
Teisipäeval, 5. mail algab päev kogu
kooliperel ühiselt gümnaasiumi peamajas kell 8 nimetahvli piduliku avamisega ning jätkub seltsimajas koolikonverentsiga. Gümnaasiumiks nimetamise päeva tähistamine kooli nimepäevana ning 3.-12. klassi koolikonverentsiga
on Väike-Maarjas iga-aastane traditsioon. Tänavuse konverentsi teemaks

on „Terves kehas terve vaim“. Kõlavad
õpilaste ettekanded ja autasustatakse
aprillis 4.-12. klassis läbi viidud teadmiste konkursi võitjaid.
Jaksu ja indu meile kõigile gümnaasiumi ja kooli loo nähtavaks tegemisel.
Noc tenebras vincet (ld k ’Nii varjud võidad’, kiri Väike-Maarja Gümnaasiumi
lipul).
Heili Nõgene

Virumaal sai ennetustöö projektist „Tean tulest“ osa üle 2200 lapse
Märtsikuus külastasid algklasside õpilased Ida- ja Lääne-Virumaa
päästekomandosid, kus päästjad viisid läbi tuleohutuse teemalise õppetunni.
Käesoleva aasta märtsis külastas
2241 algklassi õpilast Virumaa päästekomandosid, kus päästjad viisid neile
läbi tunni, kus käsitleti kõiki tuleohutus
teemasid.
„Selles tunnis näidati õpilastele,
millised ohuolukorrad võivad meie
igapäevaelus ette tulla. Näitlikustati
situatsioone, mille kaudu selgitati, mis

võib juhtuda, kui süüdatud tikk kukub
põlevmaterjalile, kui põlev küünal on
asetatud ebakindlale alusele, kui küttekoldel on praod või kui pliidil on läinud
kõrbema toit,“ selgitas Ida päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist Liina Järvi.
Lapsed said teadmisi ka kolme peamise kodukaitsja – suitsuanduri, tulekustutusteki ja tulekustuti – vajalikkuse
ja käsitsemise kohta. Lisaks tuleohutusalastele teadmistele selgitati lastele, kuidas õigesti käituda õnnetuse
korral, valida hädaabinumbrit ning su-

helda päästekorraldajaga.
Üleriigiline ennetustöö projekt
“Tean tulest” sai alguse 2008. aastal.
Tänavu läbis tuleohutusalase koolituse
päästekeskuse tegevuspiirkonnas 2241
last 41 koolist. Lääne-Virumaalt osales
14 ja Ida-Virumaalt 27 kooli.
Väike-Maarja vallast osalesid projektis Väike-Maarja gümnaasium 55
õpilasega ja Simuna kool 17 õpilasega.
Helen Tammets
Ida päästekeskuse pressiesindaja

Väike-Maarja gümnaasiumi abiturientide haikud
lõpukella eel
sündinud eesti keele tunnis
Meie klassis on
kaheksateist õpilast
lendame ära
Lapsepõlves me
mängisime rohkem, jah...
tahaks tagasi
Käed värisevad
ärevus meid kimbutab
eksamid on ees
Olen ükskõikne,
paanikaks pole põhjust,
keskendumine

Simuna Öökooli jagus palju huvitavaid tegevusi. Foto: Triinu Pohlak

juunil 2015.

Kahju lahkuda
selja taga kooli uks
ees terve elu
Aastad on läinud,
saime nutta ja naerda,
näeme siis kultras
Kool on lõppemas,
soojus paitab mu hinge,
suvi on vinge
Eluülikool
on ootamas nüüd meid,
elu alles ees
Tunnen vabadust,
mis annab mulle rahu,
elu on ilus

V ä i k e Maarja gümnaasiumi 92.
lennu lõpukell
kõlas 22. aprillil 2015. a. Ees ootavad eksamiperiood
ning olulised valikud.
Riigieksamite ajakava:
27. aprill – eesti keel
4. mai – inglise keel (kirjalik)
5.-8. mai – inglise keel (suuline)
21. mai – matemaatika
9. juuni – 12. klassi koolieksam
Gümnaasiumi lõpuaktus leiab
aset 19. juunil 2015. a kell 18 VäikeMaarja seltsimajas.
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Väike-Maarja valmistub MTP3-ks
Soe ja vahva MTP1
Külm ja vihmane MTP2
Kaks, Naiste juhatusel ja Meeste
väega, suurpidu on meie mälestustes
juba unustusehõlma vajunud.
Aga tuleb järg, 6.-7.juunil käesoleval
aastal Rakveres, MTP3 – Meeste TantsuPidu Kolm
Aeg ja ilm annab arutust, millise värvilise kuuega pärjatakse saabuv meeste
tantsupidu.
Peo kandev moto-pealkiri „KEHA`+
HING + VAIM“ peaks viima mõtted
sügavale, spirituaalse maailma helisevale aasale. Juba hooaja algul, 2014. a
oktoobris, kui Tarapita ja Väike-Maarja
Gümnaasiumi (edaspidi VMG) rühmade juhendaja Egne Liivalaid gruppe
peole registreeris, ei kujutanud ta halvimaski unenäos ette, kuivõrd keeruline saab olema poiste-meeste mõtted
ja sammud juhtida Rakvere staadioni
„rohelisele aasale“.
Ja rühmi sai Egnel registreeritud
päris mitu: 5 eri vanuses poistegruppi
+ 2 meesterühma. Peo ideest kumab
kosmilist, lausa sisekaemuslikku teemat, nii on see kantud tantsuseadesse
ja saatemuusikasse. Sellest sai väljakutse ka tugevamale tantsujuhile. Aga
ega eesti mehe teha tahtmist ja jonni
ole ilmaasjata eeskujuks toodud – siin
me oleme, aprillis 2015, MTP3 ülevaatuste lävel. Tantsu pealkirjad ei haaku
kuidagi loo ja lauluga, aga sammud on
selged. See tähendab – VAIM on piisavalt KEHA piitsutanud, HING tuleb Virumaa pealinna „aasal“ järele!
Lääne-Virumaal on kombeks tantsuõpetajat aidata, võimaldades enne
suurpidusid rühmadele mentorkoolitusi. Noorematele, õpilasrühmadele,
korraldati ühisõppused Rakvere Põhikoolis. Kõige vanemad, Tarapita „saurused“, said tantsusammudele kinnitust Kadrina Gümnaasiumis.
E-rühmade lahketeks vastuvõtjateks
Gümnaasiumi hea partnerluse tõttu
meie – VMG. Seekordne pidu „KEHA`+
HING + VAIM“ on eriline kahe rühmaliigi poolest. Peakorraldaja Maie Orav
koos tiimiga on kutsunud osalema esmakordselt T-rühmad (erinevate teatrite meestest koosnevad rühmad) ning
E-rühmad.
E nagu Eri, kunagi tantsinud või
mitte kunagi tantsinud eri vanuses mehed! Tantsuõpetaja Egne poolt enne
registreerimisaja lukku panemist õhku
visatud küsimus, kas keegi sooviks peol

esineda – tõi kokku 8 noort meest. Ja nii
nad nädalalõppudel tantsivad. Mitte
puhtad lehed, vaid üpriski suure tantsukogemusega noormehed, ansambliväärilised poisid – kiitsid tantsujuhid
mentorkoolitusel.
Rühma pesamuna on VMG abiturient, Rasmus Rikken, kelle viimased
tantsusammud jäävad algklasside
aega. Mark – jalgpalliharrastuse ja
VMG noorte segarühma ning Tarapita
põhirühma kõrvalt leidis aega osaleda
tantsuproovides. VMG vilistlased on ka
K. Münter, V. Kivaste, M. Jalast. Ülejäänud noormehed on VMG Põhikooli haridusega ja keskharidus omandati juba
Rakveres, Nõos, Otepääl.
Ja nii need tublid noored õppisid
selgeks rühmaliigi juhi, Elo Unti, käe
all selgeks 3 tantsu, 3,5 tunni jooksul!
Nad on valmis aprilli 3. nädalal, lisaks
kuuele rühmale Väike-Maarjast, õpitu
karmile žüriile ette tantsima.
Valmis pidu tasub Rakverre kaema
tulla 6.-7. juunil k.a. Lisaks E-liigi vahva pealkirjaga „Õllekiisule“, saab 1.-2.
klassi poisse näha tantsus „Mina olen
Mees“, ning B-liigi mehi tantsuseades
„Kuu kosilased“. Eks ole, piisavalt intrigeerivad pealkirjad peaks viitama eesti
mehe sisekosmosele, mis tahaks aegajalt edeval väljanäitusel presenteeritud saada.
Siin nad on „MaarjaMehed“ – Väike-Maarja E nagu Eri, Eri aegadel tantsinud Eri vanuses mehed:
Rasmus Rikken – Väike-Maarja
Gümnaasiumi abiturient;
Alvar Urbas – Tallinna Tööstushariduskeskuse sõiduauto mehaaniku eriala 1. kursus;
Kevin Münter – Tallinna Ülikooli
informaatika eriala 2. kursus ja töötab
poole kohaga kaugsõiduautojuhina;
Mait Jalast – Tallinna Majanduskooli
maksunduse eriala 3. kursuse tudeng;
Roland Urbas – lõpetanud TTÜ arvutisüsteemide eriala ja töötab programmeerijana;
Mark Liivalaid – Väike-Maarja Gümnaasiumi lõpetanud, Kaitseliidu aktiivne liige;
Vahur Kivaste – Artist Siseraadiod
OÜ tehnikajuht;
Jorma Liivalaid – TTÜ majandusteaduskond ärijuhtimise II kursus
Aivar Liivalaid
Tarapita tantsija

Sündmuste kalender
24. aprillil kell 18.00 Väike-Maarja
gümnaasiumi staarijäljenduskonkurss
PLAYBACK Väike-Maarja seltsimajas.
Pileti hind on 1 euro. Info: Helina Lükk,
tel 5682 2211
25. aprillil kell 12.00 XVII Georgi
Kange rammuvõistlus Väike-Maarja
keskväljakul.
Meestele: kivide kandmine, kotijooks, traktori tõmbamine, raskuse
surumine jms. Naistele rippumine,
kotijooks jms; lastele rippumine. Rammukatsumine ka pealtvaatajatele. Õhtul Afterparty koos üllatusesinejaga
Georgi söögitoas. Info: Ants Einsalu,
tel 529 4245
25. aprillil kevadlaat Väike-Maarja
keskväljaku ümbruses. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
30. aprillil kell 19.00 muusika-aastale pühendatud tantsupäev “RÜTM,
HELI, LIIKUMINE” Väike-Maarja seltsimajas. Töötab puhvet, õnneloos, muusikalised üllatuslikud vahepalad Info:
Egne Liivalaid, tel 5648 7949
7. mail kell 11-15 doonoripäev Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja
tel 326 1837, 5302 4437

7. mail kell 17.00 emadepäeva
kontsert Simuna rahvamajas. Info: Auli
Kadastik, tel 323 7217
8. mail kell 18.00 emadepäeva
kontsert Väike-Maarja seltsimajas. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
9. mail kell 12.00 Väike-Maarja valla beebide pidu Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302
4437
9. mail kell 12.00 Simuna rahvamajas emadepäevale pühendatud naisteklubi keskpäevakohvik. Külaliseks
Tauno Toompuu. Muusikalise tervituse
toovad Liisa ja Richard. Info: Auli Kadastik, tel 323 7217
16. mail kell 18.00 muuseumiöö
„Öös on muusikat“. Tänavu on muuseumiöö märksõnaks pärandiga seotud
paigad ja regilaul. Võtame aja maha,
selitame meeled ja lubame väel tulla.
Muuseumiöö alguseks koguneme kell
18.00 Ebavere tervisespordikeskuse
juurde. Õhtu lõpetame Punamäel. Selga soojad riided ja kaasa istumisalus!
Info: Marju Metsman, tel 526 3831
23. mail Simuna kooli kokkutulek
„Simuna hariduselu 325“. Info: Kaja

Põldmaa, tel 5564 5414
6. juunil kell 10.00 XXVIII Pandivere päev Väike-Maarjas. Info: Aare Treial,
tel 506 5421
6. juunil kell 16.00 maakondlik
puhkpillipäev Väike-Maarjas. Info: Aare
Treial, tel 506 5421
6. juunil kell 15.00 Kiltsi kooli
160/95. aastapäev ja vilistlaste kokkutulek. Info: Merje Leemets, tel 520 2921
7. juunil kell 12.00 XIII Laekvere-Simuna rahvajooks. Info: Hillar Kasu, tel
524 8658
20. juunil Triigi küla jaaniõhtu. Info:
Tarmo Rebane, tel 506 2039
22. juunil Eipri küla jaanituli. Info:
Kai Tomingas, tel 526 0283
22. juunil Simuna jaaniõhtu. Info:
Auli Kadastik, tel 323 7217
23. juunil kell 11.00 Võidupüha tähistamine Väike-Maarja Vabadussõja
ausamba juures. Info: Aare Treial, tel
506 5421
23. juunil kell 18.00 Väike-Maarja
jaaniõhtu Ebaveres. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
23. juunil kell 11.00 Simuna surnuaiapüha. Info: Ainar Ojasaar, 529 06 47
19. juulil kell 12.00 Väike-Maarja
surnuaiapüha uuel kalmistul. Info: Heli-Liivia Komp, tel 517 6965

Simuna kapell tähistas oma sünnipäeva
Rahvamuusikutest sõpru oli
õnnitlema tulnud tervest maakonnast: Väike-Maarjast Sirili, Tamsalust Lustpill, Rakverest Kungla
ja Sõmerult Törts. Loomulikult
ei puudunud peolt ka rahvamaja
taidlusrühmad ja näitering, kapelli endised liikmed ning palju teisi
külalisi.
Õhtu juhatasid sisse kaks smoSimuna kapell mänguhoos.
kingis härrasmeest ja kontsert võis
Foto: Aare Treial
alata. Esimeses osas esitas kapell
oma repertuaari tuntumaid lugusid. Teises osas tuldi nõidadena
lavale ja lõpuks särasid naised
uutes rahvuslikus stiilis kleitides.
Pillikeeled helisesid ja kontsert
lõppes pillimeeste hümniga „Pillimehe leib“, millega meenutati
kõiki kapelli lahkunuid liikmeid.
Esinemisjärg läks edasi külalistele. Kuna selle peo motoks oli
Kõlab ühislaul „Mets mühiseb“ kapelli ja
„Mis elu see on, kui nalja ei saa“,
Aare Treiali ühise muusika saatel.
siis nalja ja naeru sai südamest.
Foto: Siiri Hiiesalu
Lavalt käis läbi nii karvaseid kui
sulelisi, eriliste pillidega pillimehi
Aprillikuu kaunis laupäevaõhtu tõi
(naisi), sümfooniaorkester, lauljaid ja
Simuna rahvamajja kokku hulganisti
tantsijaid. Koos musitseeriti ka valla
rahvast. Maja eakaim kollektiiv Simuna
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
kapell tähistas oma 30. juubeliaastat.

Aare Treialiga. Üllatuse pakkusid külalised Lätist, seeniorite korvpallimeeskond, kes oma võimsa lauluga lõi rahvamaja kõlama. Õhtu kulminatsiooniks
kujunes muusikaauhindade jagamine.
Kapellile anti üle aasta „Kuldplaat“ ja
Simuna Kapelli juhendajat Eve Sarnetit
premeeriti tänuauhinna „Oskariga“ rahvamuusika edendamise eest.
Sellel õhtul nauditi rahvamuusikat,
tantsu keerutati „Törtsu“ muusika saatel ja kaunis ning maitsev sünnipäevatort lausa sulas suus.
AITÄH KÕIGILE!
Sünnipäeva laul kõlas:
„Nüüd on asi sedasi,
et tuleb aga minna edasi,
julgelt käia oma rada,
löögu ette kas või sada“.
Lõpetan Lennart Meri sõnadega:
„Rahvaluule, olgu siis rahvalaulud, rahvatantsud või rahvamuusika, on rahva
kirjutamata ajalugu“.
Terje Hiietamm

Päikesele külla
Õppeaasta algul plaane seades otsustasime, et pärast aastavahetust kutsume oma rühma külla laste vanaemadvanaisad. Pidu sai teaks 12. märtsil.
Rahvariietes 4- ja 5-aastaste põngerjate rõõm oli suur, kui nad pealtvaatajatest tulvil saali marssisid.
E-rühmad Väike-Maarja gümnaasiumis harjutamas. Foto: Ilve Tobreluts
Hanno Tamm Sakus
oma kodus enda korrastatud ja säilitatud
Koonu mõisa ajaloolise mööbli ees. Mööbli tõi kindraladjutant
H. von Dehn 1870.
ndail aastail Koonu
mõisasse Peterburist.
Hanno Tamme rinnal
on riiklike teenetmärkide seas näha
ka Porkuni lahingu
70. aastapäeva puhul talle omistatud
Kaitseministeeriumi
hõbemärk.
Foto: Malle Tamm

„Vanaema helde, lahke
on nii armas minule.
Ta on minu lapsepõlve
soojendaja päikene“,

nii kõlasid esimesed lauluhelid vanaemadele ja kohe ka pühenduti vanaisadele:
„On vanaisa seiklustele maias,
temaga juhtub neid alati …
Vanaisa, vanaisa,
oled mulle tähtis väga…

Kui kõik laulud olid lauldud ja tantsitud, esitasime muinasjutu järgi lavastatud näidendi „Päikesele külla“.
Pidu
jätkus
rühmaruumis
memmede-taatide
kaasatoodud külakostiga
maiustades
ja
mõnusalt juttu
vestes. Täname
kõiki vana-vanemaid ja ootame
neid ikka meie
rõõmude juurde!
Käesoleval
kevadel on vihmapilved päikese
kinni katnud täpselt nii nagu meie
Päikesele külla! Foto: Sirje Orro

lavastuses „Päikesele külla“. Sama
muinasjuttu esitasime ka kogu lasteaiaperele 2. aprillil kevadpühade eel.
Tegelasteks tibukesed, kellel oli külm ja
kurb ilma päikeseta olla ja nad otsustasid teda otsima minna. Sõbralikult
tegutsedes päästeti särav ja naeratav
Päike Musta Pilve käest. Nii näitlejad
kui vaatajad rõõmustasid ja tantsisid
lõpetuseks Tibutantsu.
Loodame, et meie näidend aitab
kaasa ka tõelisele ilmamuutusele ja et
päike jääb kogu kevadeks särama!
1. rühma õpetaja
Inge Lehtlaan

Väike-Maarja
raamatukogus
saab vaadata
nahkvaipade
näitust
Nahakunstnik Mall Metsa nahkvaipade näitus Väike-Maarja raamatukogus on avatud alates 24. aprillist
kuni 25. maini.

Aprill 2015.a.
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Meeleolukas Popp Tipp – Popp Täpp
Väike-Maarja maile ei tulnud kevad
see aasta mitte teisiti vaid ikka traditsiooniliselt valla laste lauluvõistlusega Popp Tipp – Popp Täpp. Päikeselisel 11. aprillil said muusikahuvilised seltsimajas kuulata sedapuhku
30 noort lauljat.
Alustasid ikka väiksemad laululapsed, pisematel vanust alles neli aastat.
Seevastu olid paljudel väikestel laululastel parajalt pikad ja tiheda tekstiga
laulud, millega nad tublilt hakkama
said. Lauluõpetajad Sirje Sõnum, Angela Raik, Merike Hövelson, Rene Põllumaa, Kaia Klaan, Ly Ipsberg ja Kelli
Pärnaste olid lastega teinud hoolsat
tööd. Vahva on vaadata, et muusikasõpru on palju ja nad ka naudivad ise,
mida teevad, samas kui huvitegevuse
valdkonnas on praegusel ajal hulganisti muid valikuid.
Nii mõnigi esineja võttis väljakutse
vastu veidi pabistades, kuid mõnigi oli
kui vana rahu ise, jättes närveerimise
vanematele ja juhendajale. Pinget aitas

maha võtta päeva juht Marek Sandermat, kes vaheaegadel mustkunstnikuks
kehastus ja lõpuks ka oma lauluoskust
näitas. Päev kujunes ikkagi pigem pidulikuks ja rõõmsaks kui võistluseks.
Vahepeal maiustati kohvikus koogiga
ning tuldi jälle saali sõpru kuulama.
Žürii seevastu sai oma kohalt lahkuda vaid vaheaegadeks. Vivian Lepa,
Kristel Lehtme-Kits, Aare Treial, Vallo
Vildak ja Lembit Kopso vaidlesid tulemuste üle pikalt ja tuliselt, aga sugugi
mitte kurjalt.
Tulemused said järgmised:
Kuni 4aastaste vanusegrupis tunnistati parimaks mõlemad lauljad –
Aade Vainjärv ja Rasmus Villem Lood.
5-7-aastaste laululaste seas:
I koht Kert-Kristjan Kask,
II koht Laura Eenpuu,
III koht Karlotte Lood.
8-10-aastaste vanuserühmas:
I koht Gerli Kaur,
II koht Andry Pent,

III koht Romet Kroll.
11- 13 aastaste lauljate seas:
I koht Keneli Pohlak,
II koht Janely Miadzielec,
III koht Birgit Veermets.
14 aastaste ja vanematest lauljatest:
I koht Kristella Luht,
II koht Maria Olonen,
III koht Birgit Miadzielec.
Eriauhinnna rütmipilliga asjaliku
ümberkäimise eest sai Rasmus Villem
Lood.
Eriauhind kivitugeva närviga lauljale läks Egert Nilbele, kelle fonoga jälle mingid kummalised lood toimusid
enne kui poiss laulda sai.
Tänavu leidis žürii, et tuleb tunnustada õpetajat, kelle lapsed esinesid julgelt, kaasahaaravalt ja said oma lauluga hästi läbi. Sündis Tipp Topp juhendaja tiitel, mille vääriliseks tunnistati
Sirje Sõnum.

Pildile jäi osa tänavusel lauluvõistlusel osalenud laululastest.
Foto: Kalev Pärtelpoeg
Popp Tipp 2015 tiitli pälvis Brita
Moorits ja Popp Täpp 2015 tiitli pälvis Rasmus Villem Lood. Nemad esitasid oma lood uuesti ning nii sai päev
meeleoluka lõpu.
Suur tänu teile, Kaarli talu, AQVA
Hotel & Spa, Georgi söögituba, OÜ

Avispeamees, et toetasite meie noori
lauljaid. Auhinnakarikad sepistas Ermo
Lood. Muusikasõpru ootame laululastele kaasa elama tuleval aastal ja seda
juba 28. korda!
Kristel Lehtme-Kits

Hans Christian Anderseni muinasjutud kõlasid taas
2. aprillil 1805 sündis Taanimaal kingsepa peres poiss, kelle vesteldud muinaslood said kuulsaks üle maailma.
Hans Christian Andersen on kirjutanud ligi 160 muinasjuttu, mis on lood
elust enesest. Tema lugusid on lugenud mitmed põlvkonnad kogu maailmas ja ka praegused kõige pisemad on
nendega kursis, tõsi küll, pigem meedia
vahendusel.
Väike-Maarja raamatukogu korraldatud muinasjutukonkursile laekus 57
muinasjuttu ja joonistust Kiltsi, Simuna ja Väike-Maarja lastelt.
Tänan õpetajaid ja juhendajaid, kes
suunasid lapsi taas muinasjutu juurde.
Tulemused olid toredad, vaimukad, siirad.
Ootuspäraselt oskasid kõige vanemad kirjutajad lugudesse põimida
ümbritsevat elu, ehk kirjutada nagu
Andersen, elust enesest. Endisaegsed
imevahendid nagu lendav vaip või võlukepp, on asendunud nutitelefoniga,
kõigi selle heade ja halbade omadustega. 3D printerist saab planeete välja
printida ja kosmosesse lennutada. Kõik
muinasjutud ei pea toimuma kusagil
kauges kuningriigis, vaid esinevad ka

Algklasside lapsed esitasid 14
tööd, kõik VMG algklasside 2. ja 4. klassist.

I koht – Markus Masing
II koht – Marili Kiisk
III koht – Sandra Savinski
Ergutusauhinnad said Joonas Palmisto, Johannes Peeter Kuddi, Oliver
Tein. Eriliselt tõsteti esile need jutud,
kus autor oli oma jutu ka illustreerinud
ja raamatuks köitnud: Elina Puusta,
Indrek Tomingas, Marianne Kortin ja
Külli Tark.
20 joonistusest oli tõesti raske ainult kolme kohta välja tuua, siis grupeerisime auhinnaklassid ümber: 1.-2.
klass, 3. klass ja 7.-9.-klass. Joonistusi
oli esitatud Kiltsi ja Simuna koolist.
1.-2. kl parimad pildid olid teinud
Rander Möldre, Marten Vaher, Romet
Kaljuste ja Martti Luik.
3. kl olid parimad Eliise Kivistu,
Kristi Arumäe, Janek Miadzielec – kõik
Kiltsi koolist.
7.-9. kl huvitavamad tööd olid teinud Marian Luht ja Geiddo Kägu Simuna koolist.
Suur tänu Kiltsi kooli joonistusõpetajale Katrin Topkinile, kelle juhendamisel 1.-3. klassi lapsed imelisi pilte
joonistasid. Laste lemmikmuinasjutud
olid Punamütsike, Rapuntsel, Saabas-

ti Leenu ja Jüri pruudi ja peigmehena
Simuna kiriku kantslist esimest korda
maha. Nende laulatus toimus 20. aprillil 1864. a. Jüri Vilde teenis Pudivere
mõisas kokku kolm aastat, Leenu pisut
üle aasta. Tulevane kirjanik sündis Pudivere mõisa moonakamajas 4. märtsil
1865. a. Pudiverest lahkuti ootamatult
kiiresti poolteist kuud pärast lapse
sündi, enne jüripäeva, mis oli mõisates
tavapärane talupoegade liikumisaeg
uuele töökohale. Uus töökoht oli Muuga mõisas.
Ometi oli Pudivere pöördepunktiks
Vilde vanemate elus: siin tutvuti ja abielluti, siin sündis esiklaps, poeg Eduard.
8. aprillil kohtus Väike-Maarja lugejatega kirjanik, tõlkija ja Vilde uurija
Livia Viitol, kes rääkis Vilde elust, kõige
muu kõrval ka vähetuntud fakte kirjaniku elust. Kõik me tunneme Eduard
Vildet nalja-Vildena, satiirikuna, tõsiste
ajalooliste romaanide autorina, rahva
ajaloo uurijana, ajakirjanikuna, rändurina, pagulasena, kuid tema tõsisemaid
teeneid diplomaatias, tema erilist andekust ja mitmekülgsust ei ole eriti
hoomatud.
Pärast triumfaalset pagulusest
naasmist 1917. a kohtas kirjanik Eestis

õelust, kadedust, väiklust ja tigedust.
Ta ei kohanenud enam kohaliku eluga. 1919. a sõitis ta jälle Euroopasse,
Kopenhaageni kaudu Berliini, kus ta
oli määratud Eesti ametlikuks esindajaks Berliinis, samuti Austrias, Ungaris, Tšehhoslovakkias, Madalmaades
ja Šveitsis. See tuli nagu üleöö, sest
mingit ettevalmistust diplomaatiliseks
tööks Vildel polnud, kuid ta valdas vabalt saksa keelt, tundis saksa kultuuri
ja sakslasi, omas sidemeid Saksa sotsiaaldemokraatidega. Ta oli kursis poliitikaga ja oskas inimesi mõjutada. Ta
kirjutas Euroopa pressis Vabadussõja
sündmustest Eestis. Oma isiklike tutvuste ja sarmi abil kauples Eestile välja
nii mõnegi soosingu, mis ka sõja käiku
mõjutas. Vildel seisis ees pikem diplomaatiline teekond Berliini, Viini, Budapesti ja Prahasse, et taotleda Eesti
riigi jaoks nendelt valitsustelt kui mitte
de jure, siis de facto Eesti tunnustamist.
Loodeti Vilde isiklikele suhetele ja kogemustele. Tunnustamise nõutamine
ei kulgenud sugugi lihtsalt. Sellel reisil
haigestus Vilde korduvalt mitmetesse
haigustesse, millest kurnavamad olid
influensa, silmahaigus, elutüdimus jne.
Saksamaal käis ta paaril korral kuurordis tervist parandamas.

Väike-Maarjas. Muinasjutus lahendati
ära inimkonna toitmise võimalus võlumuna abil. Kuke muna süües muututi
tugevaks, ilusaks ja heaks. Julgelt rakendati uut perekonnaseadust. Kurjalt
kükloobilt saadi raha kasvatamise retsept. Igas jutus oli sees oma õpetlik iva.
I koht – Laura Komp, VMG, 10. kl
II koht – Tarvi Kivipõld, VMG, 12. kl
III koht – Richard Lätt, VMG, 11. kl
Ergurusauhinnad
said
Reelika
Krumm ja Mari-Ann Mägi.
Keskastmes oli muinasjutu tase
palju ebaühtlasem, kuid neil on veel
aega sulge seada. Esitati 17 muinasjuttu.
I koht – Marian Luht, Simuna kool,
9. kl
II koht – Merili Orman, Simuna kool,
9. kl
III koht – Katariina Pops, VMG, 7. kl
Ergutusauhinnad läksid VMG-sse:
Karola Ainsaar, 8. kl ja Alice Veedla, 7.
kl.

Foto: Anu Laumets
tega kass, Pipi Pikksukk, neid kujutati
kõige sagedamini. Joonistused jäävad
raamatukogus näitusele mai lõpuni,
kus neid on võimalik raamatukogu saalis vaadata.
Muinasjutuõhtut aitas läbi viia ja
Anderseni muinasjutte jutustas kirjanik
ja muinasjutumeister Karin Hansson,
kellelt on ilmunud mitmed muinasjuturaamatud ja neile on suve poole veelgi
lisa tulemas. Konkursile saatis ka Karin

Hansson kaks uut muinasjuttu.
Järgmistel päevadel käisid lasteaia
lapsed Anderseni muinasjuttu kuulamas ja kauneid muinasjutupilte vaatamas ning mõistatamas, mis muinasjutt
pildil kujutatud on.
Irma Raatma
Valla raamatukogu direktor

Eduard Vilde 150
Väike-Maarja raamatukogus tähistati
koduvallast pärit kirjaniku suurjuubelit mitmeti. 4. märtsil, kirjaniku ametlikul sünnipäeval, avati kirjaniku elu
ja loomingut kajastav näitus, mida
hiljem oluliselt täiendati. Näitusel on
üles seatud stendid kirjaniku erinevaid
eluperioode kujutavate materjalidega,
eksponeeritud vanu esemeid ja raamatuid, mis on üle 100 aasta vanad.
Kirjanik oli Väike-Maarja vallaga
seotud küll ülilühikest aega, kuid siit
vallast on pärit Eduard Vilde isa Jüri
Vilde, täpsemalt Äntu mõisale kuulunud Rastla külast Tooma-Jüri (Toomari)
talust. Juba kolmeteitkümneselt käis ta
koos isa venna ja oma vanemate vendadega mõisas teopäevi tegemas. Haridustee piirdus kahe talvega Äntu külakoolis. 1862. a sai temast Pudivere mõisa moonakas, järgmisel aastal kubjas.
Vilde ema Leenu Rüüter oli pärit Järvamaalt Järva-Jaani kihelkonnast Kuksema vallast Valasti külast. Tal oli vanem
õde Mai, kellest sai tulevase kirjaniku
Eduard Bornhöhe ema. Haridust paar
aastat Kuksema vallakooli, leidsid Mai
ja Leeno tööd teenijatena. 30-aastane
Leenu Rüüter asus Pudivere mõisa toatüdrukuks 1864. a alguses, tulles sinna
Rakverest. Juba märtsi lõpus kuuluta-

Eduard Vilde elukäiku ja loomingut põhjalikult uurinud Livia Viitol avas väikemaarjalastele nii mõnegi seni teadmata nüansi Vilde laialdasest ja sisukast tegevusest. Foto: Ilve Tobreluts
Viimastel eluaastatel oli Vilde haige ja depressioonis. Ta redigeeris oma
varemkirjutatud teoseid, valmistades
neid ette kogutud teostena uuesti välja
anda.
Livia Viitoli raamat „ Eduard Vilde“
on viimane, mis Vilde kohta kirjutatud
on. Kohtumisel rõhutas ettekandja
Vilde erilisust ja tähtsust Eesti kirjandusloos, olles väga paljus esimene.
Esimene krimikirjanik, esimene naljakirjanik, esimene reisikirjanik, esimene
romaanikirjanik, esimene ajalookirjanik, esimene linnakirjanik, esimene dokumentalist.

Kõige muu kõrval veel ka juhtivaid
kirjandus- ja teatrikriitikuid, teerajaja
eesti teatriarvustuse alal.
Vilde oli esimene kirjanik – sotsiaaldemokraat, kes jäädvustas kirjandusse
eestlaste loo, kajastades ajaloosündmusi läbi tüüpide ja elulugude.
Näitus „Tabamata Vilde“, mille koostas Anu Laumets, jääb raamatukogus
avatuks kuni juunikuuni. Külastege ja
tutvuge meie suurkirjaniku eluloo ja
loominguga. Ta on seda väärt, et temaga uuesti tutvust teha.
Irma Raatma
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Jääb aasta Georg Lurichi
mälestussamba avamiseni
meeste põrmud koduVäike-Maarja vallavalitmaale tuua, kuid see jäi
sus ja Eesti Rahvuskulhalva poliitilise kliima
tuuri Fondi Georg Lurichi
taha. 50.-60. aastatel käidi
fondi halduskogu on võtArmaviris haudu otsimas,
nud omale südameasjaks
kuid tulemusteta.
Georg Lurichi mäles1982. aastal hakkas
tussamba püstitamise
Lurichi ja Abergi saatuse
Väike-Maarja keskvälvastu huvi tundma enerjakule tema 140. sünnigiline asjaajaja Edmund
aastapäevaks 22. aprillil
Viisileht, kes viis aastat
2016. aastal.
hiljem teatas, et on hauad
Samm sammult on liileidnud.
gutud selle eesmärgi pooLugu tundus uskumale ja küllap saavad ka vii22. aprillil on Georg
tu, sest maadlejad maeti
mased sammud astutud.
Lurichi sünniaastapäev.
saksa kalmistule, kuid
Georg Lurichi põrm
Tänavu tähistavad seda
leiti endiselt õigeusu kalpuhkab kaugel Venemaa
20. aprillil toimunud
mistult. Viisileht tõi siiski
avarustel,
praeguseks
Lurichi kevadjooks ja
Armavirist plekkmannertäpselt teadmata kohas
Georgi Kange rammugus kellegi kondid Eesja see on üks põhjustest,
võistlus 25. aprillil
tisse, kus kohalik kohtumiks peame Eestis tõsimeditsiiniekspert J. Gubarev tunnistas
selt mõtlema oma legendaarse suurskeletid kindlasti Lurichi ja tõenäolimehe monumentaalsele jäädvustamiselt Abergi säilmeteks.
sele.
Kuid pessimistid kahtlesid, sest
Georg Lurichi säilmeid on mitmetel
väidetava Lurichi luudel ei leidunud
kordadel püütud leida ja Eestisse tuua,
jälgi tema kuulsatest vigastustest.
kuid seni pole see kellelgi õnnestunud.
Asja kontrollimisel Armaviris selgus,
11. aprill avaldati Õhtulehes Maariet kondid olid ekskavaatoriga üsna juus Suviste artikkel „Georg Lurichi kolp
huslikust paigast välja kaevatud. Luud
osutus naise omaks“, mida allpool luanti Moskva kohtumeditsiinieksperdi,
gedes saame kinnitust, et meie suurprofessor V. Zvjagini kätte, kes tuvasmehe säilmed tõenäoliselt jäävadki
tas, et tegemist oli kokku kolme inimeArmaviris leidmata.
se – kahe mehe ja ühe naise – skeleti
„Esimese maailmasõja keerises Veosadega.
nemaale sattunud, 1920. aasta algul
Just naise kolpa oligi seni Lurichi
tüüfusesse haigestunud ning paarinäoma pähe demonstreeritud. Skelettide
dalase vahega surnud Eesti maadlusuurimine tuvastas neis mitmeid Põhjalegendid Georg Lurich ja Aleksander
Kaukaasia elanikele iseloomulikke jooAberg maeti Krasnodari krais Armaviri
ni. Meediakäraga Lurichi säilmetena
linna.
esitatud kondid jäid professor Zvjagini
Spordimuuseumi
teadussekretär
tudengitele õppematerjaliks.“
Kalle Voolaid on kirjutanud, kuidas
juba 1921. aastal tekkis Eestis mõte
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Maadlusuudiseid
15. märtsil vabamaadlusvõistluse
Nublust Nabini etapp Põlvas.
Saavutasime järgmised kohad:
2. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Kristjan Jaago
3. koht – Virgo Raja
3. koht – Mikk Sikkar
4. koht – Romel Seemann
5. koht – Kaarel Moorits
5. koht – Siret Aleksa
7. koht – Joel Henry Vinapuu
7. koht – Rasmus Kaasik
8. koht – Remo Ojaste
28.-29. märtsil osalesime Tallinn
Openil – Euroopa suurimal noorteturniiril maadluses.

Holger Toots, Kristjan Kangur, Andris Pent ja Jonete Visnapuu Eestimaa
Spordiliidu Jõud meistrivõistlustelt
saadud medalitega. Foto: Lembit Kalter
Osavõtjaid oli 14 maalt, üle 1500
võistleja. Kahtlemata oli see meie
jaoks suur au ja samas ka väljakutse.
Nüüd, kus võistlus on seljataga võime
öelda, et saime hakkama. Kindlasti saime suure kogemuse võrra rikkamaks.
Saime näha Euroopa paremiku maadlust ja võrrelda ennast teistega.
Saavutasime järgmised kohad (klassikaline maadlus, vabamaadlus):
26. koht ja 9. koht – Kristjan Jaago
7. koht ja 7. koht – Kristo Prinken
5. koht ja 5. koht – Kuldar Kangur
13. koht ja 10. koht – Andris Pent
12. koht ja 5. koht – Holger Toots

Valla meistrivõistlused

XVII Georgi Kange
rammuvõistlus
25. aprillil kell 12.00
Väike-Maarja keskväljakul
Meestele: kivide kandmine, kotijooks, traktori
tõmbamine, raskuse surumine jms.
Mehed võistlevad kahes kaalukategoorias:
kuni 85 kg ja üle 85 kg.
Naistele: rippumine, kotijooks jms.
Lastele: rippumine
Rammukatsumine ka pealtvaatajatele.
Info: Ants Einsalu, tel 529 4245
Õhtul:
Afterparty koos
naisüllatusesinejaga Georgi söögitoas.
Rammuvõistlusega tähistame
Georg Lurichi 139. sünniaastapäeva!

SULGPALL
III etapp, 31. märtsil Triigi spordihoones
1. Mihkel Niinemets, 11 p
2. Rauno Männi, 11 p
3. Väino Stoltsen, 9 p
4. Rando Tikerber, 9 p
5.-6.Vaimar Abel, 7 p
5.-6.Eerek Preisfreund, 7 p
7. Hanno Traks, 2 p
8. Andreas Preisfreund, 0 p
Lõplik järjestus kahe parema etapi põhjal:
1. Indrek Kesküla, 40 p
2. Mihkel Niinemets, 38 p
3. Eerek Preisfreund, 34 p
4. Väino Stoltsen, 34 p
5. Andreas Preisfreund, 32 p
6. Tarmo Rebane, 27 p
MÄLUMÄNG
IV etapp 13. aprillil Georgi söögitoas. Osales 5 võistkonda, küsimused
koostas võistkond Libe Jää.
Paremusjärjestus: 1. Väike-Maarja;
2. Avanduse; 3. Jane; 4. LX; 5. Aur
V etapp 13. aprillil Georgi söögitoas. Osales 5 võistkonda, küsimused
koostas võistkond Toto.
Paremusjärjestus: 1. Väike-Maarja;

Harjuta Terviseks!
Punktiseis 8. aprillil
1. Kalev Suursaar, 101 osaluskorda, 10 boonuspunkti. 2. Mall Lepiksoo, 95 ok, 9 bp. 3. Õie Lambing, 93 ok, 9 bp. 4. Heino Lambing,
93 ok, 9 bp. 5. Arvo Toomsalu, 79 ok, 7 bp. 6. Halar Klaas, 77 ok, 7 bp. 7. Silva Salla,
76 ok, 7 bp. 8. Viivi Kahr, 74 ok, 7 bp. 9. Geidi Kruusmann, 60 ok, 6 bp. 10. Regiina
Sinijärv, 50 ok, 5 bp. 11. Annela Laidre, 48 ok, 4 bp. 12. Luule Suursaar, 45 ok, 4 bp.
13. Maire Õmmik, 41 ok, 4 bp. 14. Aljona Kortin, 40 ok, 4 bp. 15. Mall Türbsal, 39 ok,
3 bp. 16. Tuuli Saksa, 37 ok, 3 bp. 17. Urve Tobreluts, 35 ok, 3 bp. 18. Eikki Eikkinen,
32 ok, 3 bp. 19. Kalle Tobreluts, 29 ok, 2 bp. 20. Anne Soom, 28 ok, 2 bp. 21. Mait
Suursaar, 25 ok, 2 bp. 22. Rita Soidla, 22 ok, 2 bp. 23. Reet Soidla, 21 ok, 2 bp. 24.
Deisy Udumets, 21 ok, 2 bp. 25. Vella Lilleberg, 18 ok, 1 bp. 26. Kessu Kesler, 18 ok,
1 bp. 27. Aino Saaremäel, 16 ok, 1 bp. 28. Virve Tamberg, 16 ok, 1 bp. 29. Ats Kruusamägi, 16 ok, 1 bp. 30. Andrus Soidla, 15 ok, 1 bp. 31. Ele-Riin Vend, 15 ok, 1 bp.

2. Avanduse; 3. Jane; 4.-5.
Libe Jää; 4.-5. LX
Kokkuvõtete tegemisel arvetati kolme parema etapi tulemusi.
Lõplik paremusjärjestus:
1. Väike-Maarja (Ivar Lass, Jüri Vilimaa, Roomet Sepping)
2. Avanduse (Kalle Rand, Ain-Ervin
Leino, Aivar Vimberg)
3. Jane (Andri Part, Indrek Aksel,
Jane Kool)
4. Aur (Eikki Eikkinen, Urmas Kesküla, Rene Kruusimaa)
5. Libe Jää (Andres Aksel, Aimar
Türbsal, Andrus Saidla)
6. LX
7. Toto (Aivar Püvi/Mihkel Niinemets, Ants Rouhijainen, Rivo Täheste)
LASKMINE
III ETAPP, 13. aprillil, õppekeskuse
lasketiirus, laskmine püstises asendis
Mehed
1. Eerek Preisfreund, 69 p
2. Kaido Metus, 68 p
3. Olev Vinkel, 67 p
4. Andres Tomingas, 62 p
5. Raul Joosing, 57 p
6. Jaanus Raidlo, 56p
Naised

Leedust, Soomest ja Valge11. koht ja 11. koht – Joel
venest.
Henry Visnapuu
Saavutasime järgmised
2. koht – Jonete Visnapuu
kohad:
21. koht ja 7. koht – Remo
3. koht – Remo Ojaste
Ojaste
3. koht – Kristjan Jaago
3. koht ja 4. koht – Virgo
3. koht – Virgo Raja
Raja
8. koht – Rasmus Kaasik
5. koht – Siret Aleksa
10. koht – Kristo Prinke
30. koht – Markus Selter
Virgo Raja tõi me11. koht – Markus Selter
21. koht ja 12. koht – Ras- dali suurelt maad12. aprillil toimus Vinmus Kaasik
lusturniirilt Tallinn
nis
traditsiooniline lasPeeti ka klubide vahelist
Open 2015. Foto:
te
sumoturniir
„Maiaspunktiarvestust. Klassikalise
Maria Kilk
mokk 2015“. Meie klumaadluses osales võistlustel
bi oli esindatud kahe sumotariga.
150 klubi, meie klubi oli arvestuses 55.
Vanuserühmas kuni 12 aastat:
kohal. Vabamaadluses osales 114 klubi,
1. koht – Jonete Visnapuu
meie klubi koht oli 36.
2. koht – Joel Henry Visnapuu
Mõlema päeva kokkuvõttes olime
Vanuserühmas kuni 14-aastat:
üldarvestuses samuti 36. kohal.
1. koht – Jonete Visnapuu
Eraldi tahan tänada meie aktiivseid
2. koht – Joel Henry Visnapuu
lapsevanemaid ja fänne, kes olid need
kaks pikka päeva meile jõu ja nõuga
abiks – ilma Teieta ei oleks me sellega
hakkama saanud. Te olite vahvad!
4. aprillil osalesime Paikusel toimunud Jõudi meistrivõistlustel kreekarooma ja vabamaadluses.
Klassikaline maadlus:
1. koht – Holger Toots
3. koht – Andris Pent
5. koht – Kuldar Kangur
Laste sumoturniir „Maiasmokk
Vabamaadlus:
2015“
tõi Joel Henry ja Jonete Visna1. koht – Holger Toots
puule topeltvõidud. Foto: Erakogu
1. koht – Jonete Visnapuu
12. aprillil toimusid Tapal Eesti
2. koht – Andris Pent
meistrivõistlused kreeka-rooma maad3. koht – Kuldar Kangur
luses kadettidele.
Lääne-Virumaa oli maakondade arSaavutasime järgmised kohad:
vestuses kõikides maadlusliikides 1.
2. koht – Andris Pent
kohal ja selles oli ka meie klubi tubli
5. koht – Holger Toots
panus.
6. koht – Mikk Sikkar
11. aprillil osalesime Viljandis toimunud Küllo Kõivu mälestusvõistlusLembit Kalter
tel vabamaadluses. Eesti paremikule
maadlustreener
osutasid konkurentsi maadlejad Lätist,
1. Heete Ausmeel, 58 p
2. Sirje Tiimus, 40 p
3. Ene Laev, 24 p
4. Eha Valdna, 24 p
Paremusjärjestus kolme etapi
kokkuvõttes
Mehed, sündinud 1995 ja varem,
osalejaid 22:
1. Kaido Metus
2. Eerek Preisfreund
3. Andres Tomingas
4. Raul Joosing
5. Olev Vinkel
Meenutus laskevõistluste lõpetamiselt
6. Jaanus Raidlo
õppekeskuse lasketiirus.
Naised, sündinud 1995 ja varem,
Foto: Toomas Puust
osalejaid 4:
jem, osalejaid 3
1. Heete Ausmeel
1. Anete Tomingas
2. Sirje Tiimus
2. Madli Matvejev
3. Ene Laev
Poisid, sündinud 1999 ja hiljem,
Tüdrukud, sündinud 1996-1998,
osalejaid 6
osalejaid 2:
1. Mattias Preusfreund
1. Kädli Kiipus
2. Tarmo Järvamägi
Poisid, sündinud 1996-1998, osale3. Indrek Niinemets
jaid 2
1. Jevgeni Hamidžanov
Jane Kool
Tüdrukud, sündinud 1999 ja hilSpordikeskuse juhataja

Sulgpalliuudiseid
Väino Stoltsen on Eesti meistrivõistluste pronks sulgpallis seeniorid 60+ vanuseklassis.
Võistlused toimusid 11. aprillil
Tartus ülikooli spordihoones.
Poolfinaalmäng tallinlase Tõnu
Terepingiga: 21:18, 14:21, 21:17
3.-4. koha mäng tallinlase Kaido Nilkiga: 22:20, 21:13

6. aprillil toimusid Väike-Maarja gümnaasiumi lahtised kergejõustikuvõistlused B- ja C-vanuserühmadele, kus osalesid lisaks kohalikele õpilastele ka
Kiltsi, Simuna, Koeru, Türi ja Paide koolide õpilased. Tulemustega saab tutvuda gümnaasiumi veebilehel. Fotol on kõigi alade esikolmikusse jõudnud
võistlejad.

Aprill 2015.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Kevad metsas
Kevad on külviaeg. Ega metsaski teisiti
ole. Ainult et külvid tehakse enamasti
taimlates ja metsa istutatakse seemikuid-istikuid. Vahel küsitakse: millal
on õige aeg metsa istutamisega alustada. Siin on asi lihtne – istutamisega
võib alustada, kui labidas (istutustoru,
kiil maasse läheb), see tähendab maa
enam külmunud ei ole, istikud-seemikud on olemas.
Tegelikult algab metsa istutamiseks
valmistumine juba eelmisel kevadelsuvel. Mõistlik on varakult taimed ära
tellida. Kevadel ei tarvitse neid enam
saada olla, eriti veel, kui tegemist on
suurema kogusega. Ka peaks metsas
eelnevalt laskma teha maapinna mineraliseerimise, seda eriti viljakamates kasvukohtades. Mineraliseeritud
ribadelt on lihtsam hooldamise käigus
taimi üles leida ja tavaliselt puudub sel
juhul istutusaastal hooldamiseks vajadus üldse.
Tihti seisab metsaomanik küsimuse ees: kas metsakultuuri rajamiseks
kasutada paljasjuurseid või siis potitaimi. Eks mõlemal variandil on oma
plussid ja miinused. Potitaimed on
alati väiksemad, kuna neid istutatakse
istutustoru abil, siis peavad nad torust
läbi mahtuma. Seetõttu ei tohiks potitaimi kindlasti kasutada viljakates, tugeva rohukasvuga kasvukohtades ilma
maapinna eelneva mineraliseerimiseta. Potitaimede istutamine on vähem
töömahukas. Ka on istutusvigade esinemine väiksem, seda muidugi juhul
kui kasutatakse potile vastava läbimõõduga istutustoru ja istutussügavus
on õigesti välja reguleeritud. Ka peab
taime kindlasti hoolikalt kinni tallama.
Peab jälgima, et potid enne istutamist
läbi ei kuivaks.
Paljasjuursed kuused ja kased on
suuremad ja tugevamad. Kultuuri õnnestumine oleneb suuresti istutamise
kvaliteedist. Taimi ei tohi istutada liiga
sügavale (nii, et alumised oksad maa
sisse jäävad), ega ka nii, et juured maapinnale jäävad. Jällegi on väga oluline
taimede korralikult kinni tallamine.
Metsa istutamine on tegelikult metsa uuendamise algus, esimene etapp.
Metsa istutamise eesmärgiks on raiesmikule uue metsapõlvkonna saamine.
Tihti arvavad metsaomanikud – mets
istutatud ja nüüd on 50 kuni 100 aastat
mureta. Siis vaja jälle vaadata, kuidas
midagi maha saaks raiuda. Paraku on
nii, et kui omanik oma 5 aasta tagust
istutust vaatama läheb, siis võib ta nõgeste, vaarikate, kuslapuude, remmelgate, leedrite, toomingate jne keskelt
heal juhul vaid mõne üksiku kidura
kuuse leida. Võib muidugi minna ka
paremini. Aga õigem on metsakultuuril silm peal hoida. Kindlasti tuleb juba
sügisel kultuur üle vaadata ja vajadusel
taimede ümbert rohi maha tallata või
niita. See on vajalik, et lumi taimi ei

lamandaks. Ka armastavad talvel rohu
sees toimetada hiired, kes võivad noored puukesed maapinna lähedalt ära
koorida. Järgmisel aastal peaks juba
suvel (juuli, august) taas kultuuri üle
vaatama ja vajadusel rohtu-võsa niitma
või tallama. Peab arvestama, et mänd
ja kask on valguslembesed puuliigid ja
nemad vajavad ülepinnalist hooldust.
Kui neid ainult sügisel hooldamas käia,
siis jäävad nad kauaks kiratsema, kuna
peavad kasvuperioodi varjus veetma.
Metsa uuendamine on jätkuvalt ka
riigi poolt toetatav tegevus. Info toetuste kohta leiate internetist: www.
eramets.ee või siis otse minu poole
pöördudes.
EL toetustest
Kindlasti tuleb sel aastal võimalus
taotleda Euroopa Liidu vahenditest
toetust kahjustatud metsa taastamiseks, metsamajandamisvõtete rakendamiseks (hooldusraied kuni 30 aastases metsas, kasvavate puude laasimine,
ulukikahjutuste ennetamine, metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamine) ja metsapuude taimehaiguste
ja kahjustuste ning metsatulekahju
ennetamiseks (männikärsaka ja juurepessu kahjustuste ennetamine, tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja
korrashoidmine, tuletõrje veevõtukoha
korrashoidmine, lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ja tähistamine).
Loodetavasti saab juba lähiajal
rääkida taotluste vastu võtmise ajast
ja toetuse andmise täpsematest tingimustest.
Nõustamisest
Erametsaomanike nõustamine on
riigi poolt toetatav kuni 15 tunni ulatuses aastas. Riigi poolt on 100 % ulatuses toetatav kuni 2 tunni pikkune
nõustamine (lühinõustamine) kõigile
erametsaomanikele ja kuni 15 tunnine
nõustamine metsaühistute liikmetele.
Metsaühistusse mitte kuuluv erametsaomanik peab 2 kuni 15 tunnise nõustamise korral tasuma omafinantseeringuna 50 % abikõlbulikest kuludest.
Pikema kui 2 tundi kestva nõustamise korral tuleb sõlmida nõustamisleping metsaühistuga.
Konkreetse probleemi või küsimuse olemasolul võib eelnevalt ühendust
võtta kas telefonil 524 8963 või meili
teel: aadukas931@gmail.com. Sel juhul
on võimalik kodune eeltöö ära teha ja
vastuvõtuaja kasutamine on efektiivsem.
Metsaomanike
vastuvõtupäevad
Väike-Maarja vallamaja teisel korrusel
(maanõuniku kabinetis, ruum nr 210)
on üle nädala neljapäeviti kell 9 – 13:
7. ja 21. mail; 4. ja 18. juunil; 2.
juulil
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KURTNA KÜLAMAJA
on sobiv koht seminaride, koolituste, infopäevade ja sünnipäevade korraldamiseks.
Külamajas on olemas WiFi,
projektor, suur ekraan ja pabertahvel.
Köök on varustatud kaasaegse tehnikaga. Peolaud on võimalik katta 60-le inimesele.
Toitlustamisteenuse osutamine
kokkuleppel tellijaga (tel 559 40 418).
Täpsem info tel 523 9550 (Ene Preem)
või e-posti aadressil epreem@gmail.com.
Kogu vajamineva info leiate ka
MTÜ Nelikand Facebooki lehelt.

VÄIKE KODUNE PAGARIÄRI
pakub maitsvaid ja naturaalsest
toorainest valmistatud torte, kooke,
kringleid ja teisi kondiitritooteid.
Pakume catering teenust erinevateks
tähtpäevadeks ja sündmusteks.
Info ja tellimine telefonil
55940418 (Ange Preem) või
e-posti aadressil anx.preem@gmail.com
Pildigalerii tehtud töödest leiate
Confetty OÜ Facebooki lehelt.
Teostame erinevaid kaeve- ja planeerimistöid.
Hind 30 eurot tund
Korvtõstuki DINO 180 rent 60 eurot/päev
Käärtõstuki Skyman 100 rent 35 eurot/päev
Lisaks anda rendile veel erinevat ehitustehnikat
(generaatorid, pinnasetihendajad, piikvasar)
Asukoht: Lääne-Virumaa, Väike-Maarja
Info: tel 524 3689, 527 4455; info@cleanup.ee

Veo- ja tõsteteenused

Aadu Raudla
Erametsakonsulent

Pühapäeval, 10. mail 2015
kella 10-14
UudekÜla külaplatsil (Tamsalu vallas L-Virumaal)

UUDEKÜLA LAAT
Kell 10.00 esinevad TAIDLEJAD
Kell 11.00 ANSAMBEL SEELIKUKÜTID
Tulge müüma, ostma ja mõnusalt
kogu perega päeva veetma! Rohevahetus.
Külastajatele sissepääs TASUTA. Vabatahtlik toetus teretulnud. Müüjatele paindlik kohamaks.
Korraldaja MTÜ Uudeküla, müüjatel registreerimine
tel. 5056909, e-mail: sirje.kivila@mail.ee

Info:
tel 524 3689
info@cleanup.ee

Mastivimplid
Vallavalitsus pakub huvitatutele valla
vapi kujutisega mastivimplit – viiru.
Viirud on valmistatud Lipuvabrik OÜ-s.
Mõõdud:
35 cm x 2 m, soovitatav 6 m mastile
Hind:
14.50 eurot
Huvilistel pöörduda:
• Väike-Maarja muuseumi (Pikk tn 3),
info telefonil 326 1625
• valla raamatupidamisse (vallamaja
II korrusel), info telefonil: 329 5772
(Heli Vettik)
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Väike-Maarja koguduses Jumalateenistused pühapäeviti kell 12.00
Kogudust teenib hooldajaõpetajana
Enn Salveste. Tel 5345 3967,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3, 46202 Väike-Maarja, internetis: http://www.eelk.ee/vaike-maarja/.
Koguduse veebil saab Facebookis liituda grupiga “Taastame Väike-Maarja
kiriku!”

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

Avispea koguduses

Simuna koguduses

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.00.
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

Aprill 2015.a.

Kooli talu
võtab

rendile
või ostab

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

RENDIN JA OSTAN

PÕLLUMAAD
Väike-Maarja vallas.
Pakun kindlat lepingut
ja väga head hinda.
Renditasule lisaks
maksan ka
teie maamaksu.

Küsi infot ja hinda
tel: 58 074 456
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 221050284862 Swedpangas,
kuhu saab teha annetusi kiriku taastamiseks.

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

Töö vahetustega.
Palk katseajal 500,
peale katseaega alates 550.
Info: tel 520 0066

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15

Väike-Maarja bussijaamas
Müügil kohalike tootjate köögivili, piima- ja
teraviljatooted, hoidised, mesi, käsitöö.
NB! On aeg tellida istutamiseks tomati-, kurgi-,
paprika- jt köögiviljade ning lillede taimi.
Kevad on käes!
Info: tel 526 0283
Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Ilve Tobreluts
Toimetuse kolleegium:
Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa,
Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt 5.

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

82 Evald Aasumets – 8. mail
82 Milanda Danilas – 15. mail
82 Luule Rääk – 21. mail
81 Rael Svetõševa – 10. mail
81 Aino-Aliide Saaremäel – 12. mail
81 Elisabeth Lamp – 20. mail
81 Melanie Mitt – 26. mail
80 Juta Sander – 16. mail
80 Kuido Narits – 19. mail
75 Mart Lepik – 3. mail
75 Ester Viirma – 19. mail
75 Eevi Rebane – 19. mail
75 Enn Võõras – 22.05. mail
75 Helmuth Põdra – 27.05. mail
70 Andrei Ingeroinen – 20.05. mail
70 Ruth Palmiste – 27.05. mail

95 Linda Rebane – 8. mail
93 Leili Kivvi – 24. mail
91 Elsa Ambos – 13. mail
88 Vilma Kivilo – 30. mail
87 Irene Kaldma – 10. mail
87 Saale Kask – 15. mail
87 Maimu Einsalu – 20. mail
86 Hilda Lehtoja – 5. mail
86 Juta Torma – 24. mail
85 Linda Kask – 13. mail
85 Endel Kleband - 18. mail
84 Ena-Lisette Lilleväli – 1. mail
84 Vaike Morozova – 21. mail
84 Helgi-Elfriede Aun – 31. mail
83 Ilmi Silla – 11. mail
83 Milvi Rüütel – 18. mail

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus
NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest toimetajale tel 329 5759.

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest …
Hendri Tambi – 18. märtsil
Derek Ilves – 27. märtsil
Lisandra Paju – 30. märtsil
Karel Tollok – 31. märtsil

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Valentina Raidma
Ants Raam
Priidu Sade
Matti Edovald
Vaima Kivistu
Andra Arumäe

Pandivere
Pansion OÜ
pakub tööd hooldajale.

Mai

Mälestame

Palun leeri soovijail endast teada anda kirikuõpetaja Enn Salvestele, telefonil
5345 3967 või e-post: enn.salveste@eelk.ee aprilli kuu jooksul.
Leerikursusele saab alates 15. eluaastast, vanuse ülempiiri ei ole.

Vao külas

Astu reipana edasi eluteel,
olgu tervist ja õnne Sul veel ja veel…

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

EELK Väike-Maarja ja Simuna
kogudustes algab leerikursus

OÜ Estest PR
ostab metsaja põllumaad.

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

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

09.01.1934 – 10.03.2015
15.07.1937 – 15.03.2015
12.11.1944 – 29.03.2015
04.09.1942 – 05.04.2015
21.10.1928 – 07.04.2015
03.06.1996 – 08.04.2015

Puurkaevude puurimine ja puhastamine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute,
süvaveepumpade müük ja paigaldus.
www.puurkaevumeistrid.ee
Kontakt: tel 502 1279; 526 9604

Müüa erinevaid suvelilli:
võõrasemad, potuuniad, petuuniad,
hortensiad – emadepäevaks;
suures valikus lilleampleid;
tomati- ja kurgitaimi.
Väike-Maarja, Lõuna-põik 5, tel 511 8084
Külastada võib igal ajal!

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, II 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 10. mail kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

