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Valla 24. aastapäeva tähistati Kurtna külamajas
11. detsembri õhtul koguneti Kurtna
külamajja, valla 24. aastapäeva tähistamisele.

Vallavanem Indrek Kesküla tegi
aastast kokkuvõtte ja meenutas, mida
olulist on valla 24. aastal ette võetud

Vallavanem Indrek Kesküla valla 24. aastast kokkuvõtet tegemas.
24 aastat tagasi, 12. detsembril
1991. aastal omistati Väike-Maarja vallale omavalitsuslik staatus. Alates valla
10. aastapäevast 2001. aastal on igal
aastal valla sünnipäeva paiku aktusel
kokku saadud ja heidetud ühiselt tagasipilk mööduvale aastale. Alates 21.
sünnipäevast 2012. aastal on aastapäeva-aktused toimunud valla eri paigus:
2012. aastal Simuna rahvamajas, 2013.
aastal Kiltsi lossis, 2014. aastal Triigi
spordihoones ja sel korral Kurtna külamajas.
Valla haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Aare Treial juhatas aastapäevaõhtu sisse valla aukodaniku Arno
Kasemaa 1981. aasta detsembrikuus
kirjutatud luuletusega „Tuleb sügis“,
mis oma sisult vastas väga tabavalt
tänavustelegi detsembrikuu ilmastikuoludele.

ja tehtud. Meenutamist väärivat jätkus
igasse kuusse. Ekraanil jooksnud pildivalik kinnitas vallavanema sõnu ning
taaselustas ja tuletas meelde paljusid

selle aasta sündmusi.
Tänukirja ja kinkekaardiga tunnustati valla Kauni Kodu konkursi paremaid.
Aitäh kodude kaunistamise eest: perekond RAND Avanduse küla Kalle talust,
perekond KOMP Avanduse külast ja
perekond KASEMETS Nadalama külast. Sel aastal võttis konkursikomisjon
lisaks kodudele vaatluse alla ka külamajad. Esile tõsteti KURTNA külamaja
(MTÜ Nelikand), kus eriti rõõmustavalt
jäi silma majaümbruse haljastamine.
Sünnipäevameeleolu aitasid luua
Aare Treiali „Metafoori maagiast“ esitatud lõbusad lookesed, pillimeeste
Ivar Kaljuvee (kitarr) ja Kalev Palloni
(akordion) meeldivad muusikalised
vahepalad ning maitsekalt kujundatud
suupistelaud.
Aitäh võõrustajatele ja kõigile osalistele toreda valla sünnipäevapeo
eest! Tuleval aastal tähistatakse valla
veerandsajandat juubelit.
Ilve Tobreluts

Vana aasta sammub vaikselt ajalukku,
keerab enda kannul ajaukse lukku.
Kõik jääb seljataha – kes see mullust muudaks!
Oi, kui kõik, mis paha, maha jätta suudaks.
Tulgu ilus aasta küünla valgusvihus,
piparkoogiraas ta pisikeses pihus.
Pärast jõulupuhkust meenutagu seda:
piprast kui ka suhkrust tehti saasta süda.
Leelo Tungal

Ilusat jõuluaega
ja edukaid ettevõtmisi tulevaks aastaks!
Valla sünnipäevalised jõuluhõngulises Kurtna külamajas. Foto: 2 x Ilve Tobreluts

Vallavolikogu ja vallavalitsus

Maanteeamet autasustas Merle Kiigemaad
liiklusohutuse alase töö eest
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse õpetaja ja tugiteenuste osakonna
juhataja Merle Kiigemaa pälvis Maanteeameti Ida regioonis liiklusohutuse

Kiigemaa olnud üle 10 aasta neile väga
heaks koostööpartneriks ja abiliseks
liiklusohutusalaste tegevuste läbiviijana, nõuandjana ning uute tegevuste

Merle Kiigemaa lastele liiklusalaseid näpunäiteid jagamas. Foto: Erakogu
aasta koostööpartneri tiitli.
Liiklusohutuse auhinnad anti üle
10. detsembril Viljandis Pärimusmuusika aidas toimunud vastuvõtul.
Maanteeameti hinnangul on Merle

väljamõtlejana.
Auhinna üleandmisel iseloomustas
Maanteeameti Ida regioon Merle Kiigemaad järgmiselt: „Merle Kiigemaa
on suure pühendumusega osalenud

aktiivselt erinevates Maanteeameti
projektides, teinud erinevat liiklusohutuse alast ennetustööd, viinud läbi
koolitusi lastest eakateni ja osalenud
ennetajana paljudel väliüritustel. Merle
panustab palju liikluskasvatusele oma
kogukonnas ja koolis, kus ta töötab.
Tema kohta võib öelda, et liiklusohutus
on tema kutsumus ja tihti teeb ta seda
otseselt kasu saamata ainult missioonitundest. Läbi siira suhtlemise oskab
ta inimesteni viia meile väga olulist
liiklusohutuse alast sõnumit. Ta oskab
leida ka teed, kuidas liiklusohutuse
sõnum lasteni viia. Ta teeb oma tööd
suure pühendumusega ning rohkem
kui tema töökohustused ette näevad.“
Iga-aastaselt välja antava liiklusohutuse auhinna eesmärk on avaldada
tunnustust isikutele või organisatsioonidele, kelle tegevus on olnud eeskujuks liikluskasvatuse ja liiklusohutuse
korraldamisel ning ohutu liikluskultuuri propageerimisel.
Gümnaasium ja õppekeskus õnnitlevad Merle Kiigemaad ja ühinevad tänusõnadega olulise töö eest.
Heili Nõgene
gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Tänavune gümnaasiumi tüdrukute tantsupeo üldvõit läks
Ukraina tantsu esitanud 10. klassile. Foto: Ly Ipsberg

Väike-Maarja kool osales kaasaegse
õpikeskkonna päeval
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse esindajad osalesid novembris
kaasaegse õpikeskkonna päeval ja TKTeami oksjonil Puurmani Mõisakoolis.
Teabepäeval tutvustati kaasaegseid
digitehnilisi vahendeid, lasteaia- ja
koolimööbli komplekte, erinevaid haridusasutuses kasutatavaid töövahendeid ja -võtteid. Mati Kaal viis läbi
näidistunni puutetundliku tahvliga.
Kaasaegse õpikeskkonna päev on kujunenud Eesti haridusmaastikul tradit-

siooniliseks ürituseks, millel osalejate
ja kaubapakkujate arv on kasvanud iga
aastaga. Väike-Maarja gümnaasium ja
õppekeskus kandideerib sama sündmuse 2016. a korraldamiskohaks.
Väike-Maarjast osalesid arvutiõpetaja Liina Kungla ja majandusjuhataja
Ene Krünberg, kes soetasid TK-Teami
oksjonil koolile soodsalt 5 tahvlit ja
ühe teadetetahvli.
Heili Nõgene
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Hea Väike-Maarja valla elanik!
Oleme süüdanud advendiküünlad ning
igal nädalavahetusel süütame veel ühe,
kuni jõuludeni. Küünalde võbelevad
valgusvihud, päkapikkude varahommikused jäljed aknalaudadel, ninasse jõudvad piparkoogiaroomid – kõik
need viitavad lähenevatele jõulupühadele. Ootame jõuluimet.
Detsembris möödus ka meie omavalitsusel järjekordne tegevusaasta. Kui
me 2013. aastal pidasime sünnipäeva
Kiltsi mõisas ja eelmisel aastal Triigi
võimlas, siis seekord tähistasime seda
Kurtna külamajas. Tänavu täitus juba
24. aasta, kus meil on olnud võimalus
kanda Väike-Maarja valla omavalitsuse
statuuti, rakendada omavalitsuse õigusi ja kanda omavalitsuse kohustusi. Viimased kümme aastat sellest perioodist
oleme kandnud omavalitsuse kohustusi üheskoos Avanduse valla piirkonnaga. Üks tõsisem juubel on meid ootamas ees järgmisel aasta detsembris,
eks siis ole ka õige aeg heita pilku kogu
25 aasta tegevustele. Arutada, mis on
25 aasta jooksul läinud hästi ning mida
saaks veelgi paremini korraldada. Kas
meie „isejuhtimine ja iseotsustamine“
on lähtunud elanike huvidest, omavalitsuse arengu iseärasusest ning kohalikest võimalustest? Kui palju on olnud
partnerlust piirkonna ettevõtetega ning
mittetulundussektoriga?
Kindlasti on aastalõpp tavaliselt
aeg, kus me vaatame tagasi ka möödunud aastale, teeme kokkuvõtteid, rõõmustame meie õnnestumiste üle ning
planeerime järgneva aasta tegevusi.
Kui me võtame kokku meie omavalitsuse aasta, siis millise vastuse anname
valge habemega taadile, kui ta muhedalt küsib: „ Räägi nüüd jõulumehele,
kuidas see aasta Su koduvallal läks?“
Hea ei ole anda vastust: „Ee... Ma ei

tea.“ See on igal juhul veidi igav vastus.
Veidi parem vastus on näiteks, arvan,
et normaalselt, asi toimib. Ka selline
vastus, kus vastuseks kõlab, et selles ja
selles valdkonnas on vaja muutuseid,
on hea vastus. See näitab, et ollakse
kursis koduvalla tegemistega, mõeldakse kaasa ning ka vajadusel tullakse appi
meie kõigi elukeskkonda arendama.
Valdkondi, milles meist igaüks saab
oma moel kaasa lüüa, on palju. Loomulikult on üks tähtsamaid piirkonna
ettevõtlusmaastik. Ei ole vaja koostada keerukaid uuringuid selleks, et aru
saada: seal, kus on olemas töökohad,
sinna piirkonda võib lisanduda uusi
elanikke. On ka võimalik, et käiakse veidi kaugemal küll tööl, aga elukoht valitakse teiste prioriteetide alusel. Lastele
võimaldatavad lasteaiakohad, kooli- ja
huviharidus, kultuuriüritused või näiteks üldine heakord. Oleme sellel aastal igas infolehes avaldanud andmed
meile tulnud ja meilt lahkunud inimeste arvudest. Esimese 11 kuuga tuli Väike-Maarja valda 155 inimest ja lahkus
189 inimest. Seega oleme seni 34 elaniku võrra miinuses. Võrreldes eelmise
aastaga on elanike arvu vähenemise
tempo oluliselt pidurdunud, sest 2014.
aastal oli see vahe ligikaudu 105 inimest. Tänane elanike arv on meil 4537
inimest. Statistilist matemaatikat järgides võime tuletada, et kui meil aastate
keskmisena lahkub ligikaudu 50 elanikku, siis 10 aasta pärast oleme 4000 elanikuga omavalitsus. Kas me suudame
murda selle trendi? Jah. Kindlasti. Kui
mitte sellesse uskuda, siis oleksid ju
enamus pikemaajalisi investeeringuid
mõttetud. Kuid millal? Läheb selleks
10 või enam aastat, kui meil elanike iive
on positiivne? Eks aeg annab arutust
ning soodsa elukeskkonna tekkimiseks

Detsember 2015.a.
teks, kui meile lisandus automudelituge pakub. Inimesed, kes on siia oma
on veel hulk väljakutseid, mida tuleb
spordiharrastus pikalt kasutuseta seiskodu loonud, siin oma lapsi kasvataaastate kaupa lahendada (s.h tervisenud õppekeskuse võimlasse, kui hakkas
nud, hobisid arendanud ja ka töökokeskus, keskväljak, staadion). Võib ka
tööle kunstiring, kui meie koolidesse
ha loonud või leidnud, on üliolulised.
öelda, et kui suudame näha ka suureasuvad tööle uued noored õpetajad,
Meil küllalt hästi toimiv kogukondlik
mat tervikut oma elukeskkonnast, seda
kelle sooviks on kaasata kogukonna
tegutsemine annab väga suure panumõistlikumad on selle majandamiseks
erinevad võimalused hariduselusse, et
se meie elamispaiga väärtustamisel.
tehtavad kulud. Üks pisike näide. Ikka ja
muuta õpilaste koolielu veelgi huvitaMõeldes aastale tagasi, siis kes oskab
jälle on minu käest küsitud, et kas Väivamaks. Ka need on väikesed, kuid olukokku lugeda neid inimesi ja ka töötunke-Maarjas ujula ka valmis ehitatakse.
Tavaliselt
olen
kutsunud küsijat
kaasa mõtlema,
et kui suured on
ujula ühe kalendriaasta majandamiskulud (küte,
elekter, personal)
ja kui suur on
ujulaga teenitav
tulu piletimüügist ja ka näiteks
spordilaagrite
korraldamisest.
Lisaks, mis siis
saab, kui me
oleme
näiteks
Tamsalu vallaga
Hetk helkuripuu „avamiselt“ Väike-Maarjas – Hoidkem see üheskoos säravana!
ühinenud ning
lised imed ning paljudele omamoodi
de, mida on rakendatud erinevate ürikui mõttekas on ühel omavalitsusel
energiasambaks.
tuste korraldamiseks. Enamus tehtud
üleval pidada kahte ujulat. Lisaks ujuKaugel põhjamaal on Jõuluvana suomast vabast ajast ja ka ise seda tegelale on veelgi teemasid, mida ühiselt
vel rammusaks söönud põhjapõdrad
vust nautides. Olgu selleks ugri-mugri
tehes on võimalik lihtsamalt korraldaära ehtinud, kingikotid täitnud ja kohefilmiõhtu, külakokkutulek, spordivõistda: ettevõtlusalad, haridusvõrk, üldjuhkohe alustab teekonda heade inimeste
lus või mõni tantsu- ja muusikaüritus,
timine. Loomulikult on võimalik neid
juurde. Advendiaeg, ootuste aeg, päkaikka on selle taga meie omad inimesed.
asju ajada ka mõistliku koostööna. Eks
pikkude aeg, jõulutoitude aeg, luuletuOluline on jääda iseendaks ning mitte
lähemal ajal algab uue haldusreformi
se aeg, salajaste soovide aeg… Selleks,
püüda olla see, kes me tegelikult ei ole.
valguses diskussioon naaberomavalitet selg sirge oleks ja silmis lõbus sädeAinult sellisel juhul kõlab piirkonnas
sustega meie piirkonna tuleviku üle.
meke hõõguks, selleks soovin, et jõuluõige laul, meie enda laul, Sinu laul.
Hoonetest ja erinevatest rajatistest
mees tooks kõigile meie 4537 elanikule
Mõnikord juhtub nii, et meile tuleb
on hea rääkida, kuid see ei tee veel
kotiga tervist ja kilode kaupa vaba aega,
elama inimene, kelle tahe, oskused või
ühest piirkonnast omavalitsust. Omaet rohkem oma lähedastega koos olla.
kogemused lisavad meie elukeskkonna
valitsuse loovad ikka inimesed, kes
Rahulikku jõuluaega ja õnnerohket
lõngakerasse täiesti uusi värve. Värve,
soovivad ja tahavad asju ühiselt korraluut aastat!
mida siin ennem ei olnud või neid ei
dada. Mis on veel suuremaks motivaakasutatud. Meil ei ole vaja ju alati väga
toriks, kui soov korraldada oma põlise
Indrek Kesküla
suuri muutuseid, inimese elutee võib
kodu ümbrust ning leida alati üles see
ju muutuda ka väikestest asjadest. Näi„päiksekiir“, mis ka raskematel hetkedel

Vallavalitsuse materjalid
(18.11, 25.11, 30.11, 02.12, 09.12 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Otsustati moodustada Simuna
alevikus Alajaama tn 2 katastriüksuse
jagamise tulemusena uued katastriüksused järgmiselt: 51 694 m2 suurune
Alajaama tn 2 katastriüksus sihtotstarbega: elamumaa ja 10763 m2 suurune
Alajaama tn 2b katastriüksus sihtotstarbega elamumaa.
- Kinnitati Väike-Maarja alevikus
munitsipaalomandisse taotlemiseks
moodustatava Tamme haljasala katastriüksuse pindalaks 3534 m2, määrati
sihtotstarbeks üldkasutatav maa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Aburi külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava
Vahe katastriüksuse pindalaks 576 m2,
määrati moodustatava katastriüksuse
sihtotstarbeks elamumaa ja kinnitati
maa maksustamishind..
- Kinnitati Väike-Maarja valla territooriumil asuvate riiklikus teeregistris
registreeritud tervikteede teeosade nimekiri.
- Nõustuti Aavere külas 6059 m2 suuruse Viipla katastriüksuse moodustamisega (sihtotstarve elamumaa) maa
ostueesõigusega erastamiseks vastavalt katastriüksuse plaanile MTÜle
Skamja ja kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Ebavere külas Tehase ja
Mihkelsoo katastriüksuste maa-alale
koostatava detailplaneeringu lähteseisukohad.
- Kinnitati valla territooriumil asuvate riiklikus teeregistris registreeritud
tervikteede muudatused.
- Otsustati moodustada Ebavere külas maa munitsipaalomandisse taotlemiseks 1,86 ha suurune Kaarma tee katastriüksus, sihtotstarbega transpordimaa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Määrati Kurtna külas asuva 8-kor-

terilise korterelamu aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
0,64 ha ja moodustati Kasperi katastriüksus, sihtotstarbega elamumaa.
- Otsustati moodustada Orguse küals Lilleoru katastriüksuse jagamise
tulemusena uued katastriüksused järgmiselt: 3370 m2 suurune Lilleoru katastriüksus, sihtotstarbega elamumaa
ja 7,78 ha suurune Orupõllu katastriüksus, sihtotstarbega maatulundusmaa.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba vallavalitsusele Väike-Maarja autobussipaviljoni
taluturu osa ümberehitamiseks.
- Väljastati ehitusluba mittetulundusühingule Simuna Jahtkond abihoone püstitamiseks Simuna alevikus Orguse tee 2b kinnistule.
- Väljastati ehitusluba OÜle Uuetoa
talu teraviljakuivati-hoidla püstitamiseks Avispea külas Rohukopli kinnistule.
- Väljastati ehitusluba Vao Agro osaühingule vedelsõnniku mahuti püstitamiseks Vao külas Veski farmi kinnistule.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba reovee kanalisatsioonisüsteemi
kasutamiseks
Ebavere külas Saltsimõisa kinnistul.
- Väljastati kasutusluba reovee kanalisatsioonisüsteemi
kasutamiseks
Kiltsi alevikus Karja 1 kinnistul.
Hanked
- Kinnitati hanke „Küttepuude tarne
Vao katlamajja“ edukaks pakkujaks OÜ
Reinpaul.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Lauaarvutid Väike-Maarja valla
asutustele 2015” edukaks pakkujaks AS
Kernel.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest 13 taotlejale summas 835 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega ühele isikule.

Hooldekodu kohatasu
- Kehtestati alates 1.02.2016 hooldekodu kohatasuks 520 eurot kuus.
Hooldekodu hoolduskohtade arv
- Suurendati Väike-Maarja hooldekodu hoolduskohtade arvu alates
1.12.2015 kahe koha võrra ja kinnitati
hooldekodu hoolduskohtade arvuks 57.
Korteri üürile andmine
- Pikendati sotsiaalkorterite üürilepinguid kahe isikuga tähtajaga kuni
31.12.2016.
Üürilepingu sõlmimine
- Otsustati sõlmida osaühinguga
Kõigile Midagi üürileping kahe ruumi
kasutamiseks Väike-Maarja alevikus Simuna mnt 11 (bussijaam).
Hajaasustuse programm
- Kiideti heaks Pikevere külas Kauni kinnistule puurkaevu ja veetrassi
rajamise projekti aruanne. Kinnitati
projekti kogumaksumuseks 4145.99
eurot, millest 2744.14 eurot on toetus
ja 1401.85 eurot projekti omafinantseering.
- Kiideti heaks Liivaküla külas Jaanuse kinnistule puurkaevu ja veetrassi
rajamise projekti aruanne. Kinnitati
projekti kogumaksumuseks 3690.01
eurot, millest 2460.13 eurot on toetus
ja 1229.88 eurot projekti omafinantseering.
- Kiideti heaks Määri külas Avise
kinnistule puurkaevu rajamise projekti
aruanne. Kinnitati projekti kogumaksumuseks 1710 eurot, millest 1140.05
eurot on toetus ja 569,95 eurot projekti
omafinantseering.
- Kiideti heaks Kiltsi alevikus Karja 1
kinnistule puurkaevu, veetrassi ja kanalisatsiooni rajamise projekti aruanne.
Kinnitati projekti kogumaksumuseks
5688 eurot, millest 3778.60 eurot on
toetus ja 1909.40 eurot projekti omafinantseering.
- Kiideti heaks Käru külas Metsavahi kinnistule puurkaevu ja veetrassi

rajamise projekti aruanne. Kinnitati
projekti kogumaksumuseks 3929.91
eurot, millest 2620.07 eurot on toetus
ja 1309.84 eurot projekti omafinantseering.
Raieload
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva mnt
ja Pikk tn 25 kinnistu piirilt ühe elupuu
mahavõtmisega.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
- Otsustati seada tähtajatu isiklik
kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks 0,4
kV maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks ja majandamiseks Väike-Maarja
alevikus Ravi tn 1 kinnistul.
Valla munitsipaalkoolide õppekoha ja lasteaia koha arvestuslik maksumus 2016. aastal
- Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase
kohta 2016. aastal Väike-Maarja valla
munitsipaalkoolides 160 eurot kuus.

- Kinnitati Väike-Maarja lasteaia
majandamiskulude, personali töötasu
ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite
kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe
lapse kohta 2016. aastal 253 eurot kuus.
- Kinnitati Simuna kooli lasteaia
majandamiskulude, personali töötasu
ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite
kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe
lapse kohta 2016. aastal 243 eurot kuus.
- Kinnitati Väike-Maarja muusikakooli arvestusliku õpilaskoha maksumuseks ühe õpilase kohta 2016. aastal
123 eurot kuus.
- Kinnitati Väike-Maarja gümnaasiumi õpilaskodu koha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase
kohta 2016. aastal 91 eurot kuus.
Vallavara mahakandmine
- Kinnitati Simuna kooli varade mahakandmisaktid summas 2592.51 eurot.

Vallavolikogu ootab ettepanekuid
valla aasta tegija selgitamiseks
Väike-Maarja vallavolikogu ootab ettepanekuid valla Aasta tegija 2015
väljaselgitamiseks 31. detsembriks.
Ettepanekud koos põhjendusega
esitatakse kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märgusõna all „Aasta tegija auhind“ hil-

jemalt 31. detsembriks. Ettepanekuid
võivad teha kõik: iga vallas elav isik,
iga vallas tegutsev asutus, ettevõte,
mittetulundusühing jne.
Aasta tegija tunnistus ja auhind
antakse üle veebruarikuus vabariigi
aastapäeva aktusel.

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2015. aastal
1. novembril – 4548
Novembrikuus oli saabunuid 6 ja lahkunuid 17.
30. novembril – 4537
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Volikogu materjalid
Kokkuvõte 26. novembri vallavolikogu
istungil arutatust
Istungil osales 16 volikogu liiget.
Puudusid: Ants Einsalu, Ermo Lood,
Jüri Elmend.
1. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Ebavere külas asuvad,
Kaarma tööstusala detailplaneeringu
alusel parklate rajamiseks kavandatud
maa-alad: krunt nr 13 (1693 m2) ja krunt
19 (2323 m2), sihtotstarbega transpordimaa.
2. Detailplaneeringu koostamise
algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter. OÜ Ebavere Graanul esitas taotluse
detailplaneeringu koostamise algatamiseks Ebavere külas asuvate, osaühingule kuuluvate Tehase ja Mihkelsoo katastriüksuste maa-alal. Taotletava detailplaneeringuga kavatsetakse rajada
ligikaudu 40 MW võimsusega soojuse
ja elektri koostootmisjaam koos sinna
juurde kuuluvate abihoonete ja rajatistega ning tehnovõrkudega Mihkelsoo
katastriüksusele.
OÜ Hendrikson&Ko koostatud KSH
eelhinnangust võib järeldada, et koostootmisjaama rajamine Mihkelsoo katastriüksusele on ruumilist ja planeeringulist aspekti arvestades mõistlik ja
otstarbekas lahendus, kuna lähipiirkonda on koondunud erinevad tööstusettevõtted ning kavandatav koostootmisjaam on planeeritud vahetult olemasoleva, väljakujunenud infrastruktuuriga
tootmisala vahetusse naabrusesse, s.h
korrastatakse ning kaasajastatakse olemasolevad kasutusel olevad hooned.
Autotranspordi juurdepääs koostootmisjaama asukohale on väga hea ja ei
mõjuta märkimisväärselt üldist liikluskoormust ja seeläbi piirkonna elanikke.
Detailplaneeringu kohta jagas infot
ka AS Graanul Invest juhatuse liige Priit
Uuemaa: Samasugust jaama ehitame
hetkel Imaverre. Sarnane jaam töötab
Lätis 1,5 aastat, mille järgi on veetarbimine reaalselt umbes 5000 m3 aastas. Graanulitootmist soovime samuti
suurendada, eelkõige just pressimisvõimsust. Sooja saame Väike-Maarja
alevikule ka anda, kuid meie soov on,
et kohalik soojaettevõtja või vald projekteeriks ja ehitaks trassi alevikust
koostootmisjaamani. Sooja hind võib
olla indikatiivselt umbes kuni 30 eurot/
MWh ehk samas suurusjärgus, mis on
hind praegu suuremates linnades – Tartus, Tallinnas, Pärnus.
Otsustati algatada detailplaneering Ebavere külas asuvate Tehase ja
Mihkelsoo katastriüksuste maa-alal,
kogupinnaga 20,2792 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on soojuse
ja elektri koostootmisjaama rajamine.
Jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine eeldatava olulise
keskkonnamõju puudumise tõttu.
3. Väike-Maarja valla 2015. aasta
I lisaeelarve vastuvõtmine

Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Lisaeelarve koostamine on tingitud
vajadusest korrigeerida tulusid ja kulusid vastavalt tulude tegelikule laekumisele. Olulisim muudatus on EbavereKiltsi kergliiklustee rajamise edasilükkumine 2016. aastasse.
Otsustati võtta vastu 2015. aasta I lisaeelarve: põhitegevuse tulud summas
38 273 eurot, põhitegevuse kulud summas 7528 eurot, investeerimistegevus
summas 135 416 eurot, finantseerimistegevus summas –176 000 eurot.
4. Väike-Maarja valla 2016. aasta
eelarve vastuvõtmine, I lugemine
Ette kandis rahandusosakonna juhataja Maie Tiits.
2016. aasta eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 5 519 692 eurot.
Kasv võrreldes 2015. aastaga 86 130 eurot (1,59%). Olulisemad investeeringud
on tervisekeskuse projekteerimine ja
ehitamine, Väike-Maarja lasteaia siseperimeetri välisseinte soojustamine,
valla teede ja tänavate rekonstrueerimine, IT-vahendid, keskväljak ja monumendi paigaldus, Ebavere – Kiltsi kergliiklustee rajamine.
Otsustati lõpetada Väike-Maarja
valla 2016. aasta eelarve I lugemine ja
saata eelnõu avalikustamisele.
5. Kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni koosseisu muutmine
Ette kandis kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimees Tarmo Rebane.
Otsustati vabastada Ants Rikberg
kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni
liikme kohustustest ning kinnitada Jane
Kool kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni liikmeks.
6. Hariduskomisjoni aseesimehe
valimine
Valimisliit Meie Pandivere esitas
vallavolikogu hariduskomisjoni aseesimehe kandidaadiks Ants Rikbergi. Toimus salajane hääletamine.
Otsustati valida Ants Rikberg vallavolikogu hariduskomisjoni aseesimeheks.
7. Küsimuste lahendamise delegeerimine
Ette kandis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial.
Otsustati delegeerida põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 24 lg 7 kooli
pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine Väike-Maarja Vallavalitsusele.
Info:
Ene Preem:
- 11. detsembril on valla aastapäeva
tähistamine.
- 31. detsembriks ootan ettepanekuid Aasta Tegija nimetamiseks.
- detsembris volikogu tööd ei toimu
– volikogu juhatuse otsus.
- komisjonide nädal on 11.-15. jaanuaril, volikogu juhatuse koosolek on
20. jaanuaril ja volikogu istung 28. jaanuaril.
Indrek Kesküla:
- haldusreformist, valdade ühinemisest.

Riigimaa enampakkumise teade
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise,
millel osalevate maatükkide omandamiseks taotluse esitamise tähtajaks
on 13.01.2016.
Kõnealusel enampakkumisel on
müügis järgmised Väike-Maarja vallas asuvad maaüksused:
- Kiltsi alevikus Kalda tn 8 asuv kinnistu (katastritunnus 92601:001:0103)

- Väike-Maarja alevikus Pähkli
tn 4 asuv kinnistu (katastritunnus
92601:001:0117)
- Väike-Maarja alevikus asuv Karikakra
kinnistu
(katastritunnus
92601:001:0095)
Täpsem informatsioon Maa-ameti
veebilehelt www.maaamet.ee ja www.
maaamet.ee/maaoksjon
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Sündmuste kalender
18. detsembril kell 11.00 Simuna
rahvamajas Virumaa Tütarlastekoori
kontsert. Info: Siiri Kanarbik
18. detsembril kell 14.00-18.00
jõulukaunistuste meisterdamise töötuba Simuna noortekeskuses. Info: Marge
Loo, telefon 558 0213
19. detsembril kell 19.00 VäikeMaarja seltsimaja 103. aastapäeva
pidu. Esinevad tantsu- ja laulurühmad,
tantsuks mängib ansambel KVINT. Lapimaalt tuleb kohale jõuluvana. Loterii. Pilet peoõhtul 10 ja 8 eurot. Kohvik.
Uksed avatakse kell 18.00. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
20. detsembril kell 14.00 Jõulujumalateenistus Kiltsi rahvamajas. Jõulujutluse peab Eerek Preisfreund. Kontsert, esineb rahvapilliansambel Sirili,
loeme jõululuuletusi ja loome jõulumeeleolu. Info: Riina Tali, tel 322 0342
21. detsembril kell 18.00 Simuna
rahvamajas Simuna kooli jõulupidu.
Info: Simuna kool, Siiri Kanarbik
21. detsembril kell 18.30 valla
meistrivõistlused laskmises, 1. etapp,
lamades laskmine. Õppekeskuse all
lasketiirus. Info: Toomas Puust, tel
5552 3028
26. detsembril kell 10.00 VMMH
Endurance Väike-Maarja mudelihallis.
Info: Bruno Vaher, tel 501 1508
30. detsembril kell 19.00 filmiõhtu
Väike-Maarja seltsimajas, linastub film
„Must alpinist“. Pilet: 3 ja 2 eurot. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
31. detsembril Simuna rahvamajas
aastavahetuse pidu. Uksed avatakse
kell 22.00. Tantsuks ansambel Taas.
Töötab puhvet. Pääse: 6 eurot. Pidu
laudadega, võimalik laudade broneerimine. Info: Kalev Õim, mob 5595 2562
1. jaanuaril kell 00.10 Väike-Maarja seltsimajas Uue aasta tantsupidu.
Tantsumuusikat läbi aegade valib Rin-

go Saar. Avatud kohvik. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
4. jaanuaril kell 11.00-15.00 doonoripäev Väike-Maarja seltsimajas.
Tule doonoriks ja tee elu suurim kingitus! Info: Väike-Maarja seltsimaja, tel
326 1837, 5302 4437
9. jaanuaril kell 12.00 valla meistrivõistlused korvpallis Väike-Maarja
spordihoones. Info: Mikko Virkala, tel
5300 1461
16. jaanuaril sisejalgpallivõistlus
Futsal Cup Väike-Maarja spordihoones.
Info: Reijo Matikainen, tel 5665 3179
16. jaanuar kell 19.00 isetegevuslaste teemapidu Väike-Maarja seltsimajas. Info: Väike-Maarja seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
17. jaanuaril kell 12.00 lumepäev
Ebavere tervisespordikeskuses. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
19. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused koroonas, III etapp Triigi
spordihoones. Info: Maili Tannbaum,
tel 5194 8737
21. jaanuaril kell 18.00 liikumissarja „Seriaalivaba õhtu“, 4 etapp Ebavere tervisespordikeskuses. Info: Jane
Kool, tel 518 4071
23. jaanuaril kell 10.00 klubivõistlused Väike-Maarja mudelihallis. Info:
Bruno Vaher, tel 501 1508
23. jaanuaril kell 12.00 VäikeMaarja gümnaasiumi vilistlaskogu
koosolek gümnaasiumi peamajas. Info:
Raimo Maasik, tel 514 5548
25. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused mälumängus, II etapp Simuna rahvamajas. Info: Ivar Lass, tel
5396 1167
26. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused lauatennises, II etapp Triigi
spordihoones. Info: Väino Stoltsen, tel
5698 2661
1. ja 8. veebruaril (päev vabal vali-

Detailplaneeringu algatamine
Väike-Maarja
Vallavolikogu
26.11.2015 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine
Väike-Maarja vallas Ebavere külas
asuvate Tehase (92702:004:0255)
ja Mihkelsoo (92601:001:0019) ka-

Jäätmejaama
lahtiolekuaegadest
Aasta lõpupäevil on Väike-Maarja
jäätmejaam avatud järgnevalt:
- K 23. detsembril kell 12.30-15.00;
- K 30. detsembril kell 12.30-18.00;
- N 31. detsembril suletud.

Ostan väiksema (kuni 10 ha)
metsamaa, mis
võib olla osaliselt
raiutud ja koormatud
hüpoteegiga.
Võib pakkuda raieõigust.

Kontakt: tel 5638 9588,
kivilo1@hotmail.com

tastriüksuste maa-alal, kogupinnaga 20,2792 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on soojuse ja elektri
koostootmisjaama rajamine.
Sama otsusega jäeti algatama-

kul) kell 18.00 valla meistrivõistlused
laskmises, II etapp, püstolivõistlus õppekeskuse all lasketiirus. Info: Toomas
Puust, tel 5552 3028
6. veebruaril kell 12.00 valla meistrivõistlused võrkpallis Väike-Maarja
spordihoones. Info: Tarmo Rebane, tel
506 2039
6. veebruaril kell 19.00 Simuna
rahvamajas Simuna Naisteklubi 20.
Idamaa aastavahetuse pidu. Info: Reet
Maadla, tel 523 5544
9. veebruaril kell 18.00 vastlapäev
Ebavere tervisespordikeskuses. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
13. veebruaril kell 10.00 Wintercup
5. etapp Väike-Maarja mudelihallis.
Info: Bruno Vaher, tel 501 1508
17. veebruaril kell 17.00 (noored)
ja 18.00 (täiskasvanud) valla meistrivõistlused sulgpallis, II etapp VäikeMaarja spordihoones. Info: Väino Stoltsen, tel 5698 2661
18. veebruaril kell 18.00 liikumissarja „Seriaalivaba õhtu“, 5 etapp Ebavere tervisespordikeskuses. Info: Jane
Kool, tel 518 4071
22. veebruaril kell 18.00 valla
meistrivõistlused mälumängus, III
etapp Georgi söögitoas. Info: Ivar Lass,
tel 5396 1167
27. veebruaril kell 10.00 Eesti
meistrivõistluste III etapp Väike-Maarja
mudelihallis. Info: Bruno Vaher, tel 501
1508
16. märtsil kell 17.00 (noored) ja
18.00 (täiskasvanud) valla meistrivõistlused sulgpallis, III etapp Väike-Maarja
spordihoones. Info: Väino Stoltsen, tel
5698 2661
Väike-Maarja muuseumis on avatud
osalusnäitus „Juured“. Muuseum on
talvisel hooajal ehk 30. aprillini avatud E, T, N, R kell 10-17 ja K 10-19.
Külastage!

ta keskkonnamõju strateegiline
hindamine eeldatava olulise keskkonnamõju puudumise tõttu.
Otsusega on võimalik tutvuda
Väike-Maarja valla veebileheküljel
www.v-maarja.ee ja tööpäevadel
valla kantseleis (Pikk tn 7 VäikeMaarja alevik).
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Väike-Maarja – õnnelik ja tugev kogukond
Järjekordne
aastaring tõmbub koomale
– aasta, mil
Väike-Maarja
vald oma tegemistega kindlalt Virumaa
kaardil oli.
Kui maakonda on oodata külalisi, siis üheks
paigaks, kuhu nad kindlasti saadame,
on Väike-Maarja. Seal lihtsalt on mida
kogeda: aktiivne seltsielu, elluviidud ja
eesseisvad projektid ja eelkõige elavad
seal väga toredad inimesed, kes alati on
lahkelt nõus abistama ja kes maakondlikest üritustest on valmis mitte ainult
osa võtma, vaid ka korraldamises oma
õlga alla panema. Väike-Maarja vallas
tehakse aktiivset koostööd ja tuntakse
sellest rõõmu. Oma tegemisega haaratakse kaasa ka teisi, olles eeskujuks ja
innustajaks kogu Lääne-Virumaale.
Väike-Maarja valla inimesed on
oma kodupaika väärtustanud koguaeg.
Tänavu tähistasite Väike-Maarja raamatukogus koduvallast pärit kirjaniku
Eduard Vilde suurjuubelit. 18. aprillil
Käru külas asuva Juhan Kuke mälestuskivi juurde kogunes arvukalt rahvast,
et meenutada Eesti riigimeest, iseseisvusmõtte sõnastajat Juhan Kukke.
Ferdinand Johann Wiedemanni keelepäevale kogunes aprillis Väike-Maarja
seltsimajja saalitäis eesti keelt ja meelt
tähtsaks pidavat inimest. Simuna tu-

letõrje 110. ja Simuna Vabatahtliku
Tuletõrje Seltsi 5. aastapäeva tähistamisel avasite pingi elupõlise tuletõrjuja, Simuna kandi elu edendaja ja valla
aukodaniku Heldor Aarla mälestuseks.
Teadmised, oskused ja tavad jäävad
püsima vaid siis, kui neid peetakse oluliseks ning soovitakse edasi anda.
Väike-Maarja vald on teada-tuntud
oma huvitavate algatuste ja aktiivsete
inimeste poolest, seda näitas taaskord
ka lõppev aasta. Kohalike elanike seast
on esile kerkinud initsiatiivgrupp, kes
on võimeline kogukonna elu kujundamist eest vedama ja inimesi kaasama.
Inimesed, kel on soove, unistusi ja
ideid ning teadmine, kuidas see ellu
viia on iga valla ja maakonna uhkus.
Juba muistsetest aegadest peale on
Pandivere kõrgustiku viljakatel maadel
tegeldud põlluharimise ja karjakasvatusega. Teisel Pandivere peretalude
päeval avasid külastajatele väravad
15 peretalu ning külastuskohta VäikeMaarja, Tamsalu ja Rakke vallas. Pean
oluliseks selle algatuse toetamist ja
soovime oma pooltki väärtustada selle korraldamise traditsiooni – mainitud sündmus näitab huvilistele ehedat
maaelu, tutvustab taluinimeste tegemisi ning tugevdab sidet paikkonnaga.
Väike-Maarja valla visiitkaart on aga
kindlasti sport. Väike-Maarja Gümnaasiumi poiste korvpallivõistkond tuli
maakonna meistriks ja Vaido Rego juhtimisel jõudis Eesti U16 poiste korvpallikoondis Euroopa meistrivõistlustel

A-divisjoni. Need on suured ja olulised
spordisündmused kogu piirkonnale.
Georg Lurichi 139. sünniaastapäevale
pühendatud kevadjooks, Georgi Kange
rammuvõistlus, Ebavere Kange triatlon ja seriaalivabad õhtud Ebaveres on
vaid mõned näited Väike-Maarja vallarahva spordilembusest ja oma tervisesse suhtumisest. Lisaks on Väike-Maarja
harrastussportlaste arv kõrge ning alati
on nad üle-eestiliste spordiürituste nimekirjade ülaosas.
Kiidusõnad on ära teeninud kõik
aktiivsed inimesed, kes arendavad kodupaiga kultuuri ja isetegevust, panustavad haridusvaldkonnas, põllumajanduses või avaliku sektoris. Olge tänatud kõik, kes üheskoos tegutsemisest
rõõmu tunnevad ning seda teistelegi
pakuvad. Kiidusõnad on ära teeninud
iga maakonna inimene. Tunnustame
valla tublisid ettevõtjaid, tänu kellele
elu kohapeal toimib ja aina paremaks
läheb. Ükskõik, kas korjasid koduteelt
üles jäätisepaberi, viisid eakale naabrile kuurist korvitäie küttepuid tuppa
või ütlesid kaupluses müüjannale pika
tööpäeva lõpusirgel mõne ilusa soovi.
Märka, abista ja hooli ning jätka uuel,
algaval aastal samal viisil.
Rahulikku jõuluaega ja rohkelt õnnestumisi algavaks aastaks!
Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

Tagasivaade aastasse 2015
Esimene mõte mis tekkis – küll läks kiiresti! Teine mõte – küll oli palju tegemist! Kolmas mõte – nii palju oli head!
Meenub lumi ja koolimajatagune

suusarada. Paljud koolid Eestimaal
olid hädas jäätunud või hoopis ilma
lumeta suusaradadega. Simunal oli
aga ilmataadiga tehtud hea diil ja suu-

satunnid said kõik kenasti läbi viidud.
Märtsikuu algusesse plaanitud Simuna
kooli taliolümpiaks lõppes paraku ilmataadiga tehtud leping ja lumi sulas

Pilk Simuna kooli tegusale aastale. Foto: Triinu Pohlak

Pilguheit aastale 2015
Läbi aegade
on tavaks saanud vaadata
aasta
lõpus
möödunule
ja teha plaane järgmiseks
aastaks. Seda
ka sel aastal,
mis on täis
väga vastakaid tundeid, rõõmu, muret ja pettumust. Maailmas toimuvate sündmuste järelkajad on hakanud
mõjutama ka meie kogukonda ja kuna
maailm on muutumas, siis kahjuks
ei ole võimalik ka meil mööda hiilida
sellistest muutustest, mis võivad meid
mõjutada.
Erinevad muutused meie kogukonnas on tekitanud vaidlusi, arutelusid,
kuid kahjuks ka jõu näitamist ning seda
just ümber väikse Vao küla. Mul on hea
meel tõdeda, et seni pole erinevad huvid tekitanud sellised kokkupõrkeid,
mis võiksid kaasa tuua tõsisemaid tagajärgi. Minu jaoks tähendab see seda,
et meie inimesed oskavad arutada
tekkinud probleeme rahumeelselt ning
konstruktiivselt ja sobivad lahendused
saavutatakse koostöös.
Siinkohal soovin tänada inimesi, kes
on nõu ja jõuga tegutsenud politseiga
käsikäes turvalisema valla ja kogukonna loomisel. Olen piirkonnapolitseinikuna töötanud juba pikka aega ja
tunnen, et koostöö on toiminud hästi. Just koostöö on see märksõna, mis
viib meid edasi turvalisema kogukonna
poole.
Tahaksin eraldi välja tuua mõned
näited sellest, kuidas meie koostöö on
toiminud:

• tähelepanelik kodanik teatas liiklusrikkujast,
• märgati abivajavat isikut ja teavitati sellest koheselt ametnikke või lähedasi,
• vabatahtlikena on asutud otsima
kadunud inimest,
• aidati abi vajavat inimest.

ära. See meid ei heidutanud, taliolümpia sai maha peetud sisetingimustes ja
lustlikumalt kui see õues oleks toimunud.
Enne kevadisele koolivaheajale minekut toimus teematubadega öökool.
Öökoolis jagati loomulikult ööharidust
st algklassilapsed otsisid erinevaid
ülesandeid lahendades kuldvõtmekest.
See sai edukalt leitud ja vaevatasuks
kingiti lastele tasuta etendus Rakvere
Teatris. Suuremad lapsed toimetasid
robootika-, küpsetamis-, puutöö- ja
õnnitluskaartide meisterdamise töötubades.
Esimene poolaasta möödus meie
koolis „Simuna hariduselu 325“ tähe
all. Oli erinevaid üritusi, mis kõik pühendatud juubeliaastale. Õpilastele oli
huvitav „vana kooli nädal“, mille raames toimusid giidiga ekskursioonid vanasse koolimajja. Tutvustati nõukaaegseid koolivorme ja mänge, mida mängisid praeguste õpilaste emad-isad,
vanaemad-vanaisad.
Vahetundides
nõudsid korrapidajaõpetajad õpilastelt
koridoris jalutamist. Tunnid olid ajaloohõngulised. Nädala lõpetas projekt
„Kuus päeva viie päevaga“.
Kõige meeldejäävam, ja mis seal
salata, ka kõige väsitavam õpetajate
ja kooli töötajate jaoks oli vilistlaste
koosviibimine. Kuid tehtud töö ja nähtud vaev tasus end igati ära. Nüüd ootame koos vilistlastega pikisilmi järgmist sünnipäevapidu.
Lisaks eelpool mainitule läbisime
traditsioonilise kooli lõppu ja suvevaheajale minekut tähistava rongkäigu
mittetraditsioonilisel marsruudil. Koolipere sammus muusika ja rõõmuhõisete saatel viie kilomeetri pikkuse distantsi ümber Simuna aleviku.
Kooli lõpetas üks väga tore lend, kes
olid õpihimulised, üksmeelsed ja teotahtelised. Oma viimasel koolipäeval
tegid nad koolile suurepärase kingituse
– stiilse pingi. Sellel pingil istujale tulevad pähe targad mõtted ja head teod.
Vot niisugune vägev pink! Rõõmu teeb

see, et kõik lõpetajad läksid edasi õppima ja saavad hästi hakkama.
Söökla ja lasteaiaosa vundament sai
soojustatud ja koolimaja sissekäigud
said uued trepid. Samuti sai lasteaiaosa korraliku ventilatsioonisüsteemi.
Täitus ka kokkade ja majandusjuhataja ammune unistus. Köögis on alates
juulikuust tuliuus kombiahi. Selle abiga valmivad meie kokkade nobedate
näppude all imemaitsvad küpsetised ja
ahjukartulid.
1. klassis alustas õpinguid seitse särasilmset last. Lisaks 1. klassi õpilastele liitus meie kooliperega sügisest veel
viis õpilast.
Hulgaliselt on olnud toredaid üritusi ja põnevaid külalisi. Hästi läks korda
spordinädal. Õnnestus projekt „Vesi
– mis, kes, milleks?“ Meeldejäävaim
oli kunstinädal, mille raames Simuna
õpilased tegid ise kunsti ja külastasid
ka rahvamajas üleval olnud kohaliku
kunstniku Mary Tammeti näitust. Mary
pildid on ikka niivõrd ilusad ja omanäolised. Seda näitust külastades mõtlesin järjekordselt, et tegelikult on Simuna ikka üks väga suurepärane paik.
Juba iidsetest aegadest on siit sirgunud
kuulsaid mehi ja naisi ning see protsess kestab tegelikult ikka veel.
Võrratult kaunis oli ka VII VäikeMaarja Muusikafestivali raames Simuna rahvamaja külastanud „Kvintessentsi“ kontsert.

Need on vaid väike osa näidetest,
mida on selle aasta jooksul head tehtud. Tänu nendele tegudele, saame ise
kogukonnas turvatunnet suurendada ja
seda ka järjest enam muutuvas maailmas. Kogukond peab kokku hoidma,
kuid samas tasub alati kaasata ka teisi
ühistesse tegevustesse. Kutsun kõiki
kogukonna liikmeid üles olema oma
käitumisega heaks eeskujuks teistele ning jagama vajaduse ja võimaluse korral näpunäiteid õiguskuulekast
käitumisest ka nendele, kes ise ei saa
veel päris hästi aru, kuidas ikkagi peaks
korralik ja seaduskuulekas inimene käituma.
Hea vallakodanik,
aastaks 2016 soovin jõudu ja tahet olla
hooliv, tähelepanelik ning nõudlik iseenda, kolleegi, sõbra, tuttava või oma
lähedaste suhtes. Kui oleme teiste suhtes hoolivamad ja tähelepanelikumad,
siis ollakse seda ka meiega ning käesoleva aasta jõulud ja uus aasta võib
tulla rahulikus, õdusas ning rõõmsas
meeleolus.
Valgeid lumerohkeid jõule ja ilusat
uue aasta algust!
Jaanus Mätas
piikonnapolitseinik

Meie õpetajad on ikka üks vahva
seltskond. Nad ei väsi üllatamast. Hoolimata sellest, et lund kohe sugugi ei
ole (see paganama leping ilmataadiga,
läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi), meisterdasid nemad ühel reedesel õhtupoolikul koridori lumememme!
Ehtsa! Ei sula ära ega midagi!
Ja nüüd jääme ootama … päris valget lund ja päris jõuluvana.
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor
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Aastalõpumõtisklus
Aasta on jõudnud
lõpusirgele.
Aeg,
mil on omane vaadata tagasi mööduvale aastale, teha
kokkuvõtteid ja seada uusi sihte. Rännakuid mõttemaailma soosib kindlasti
loodus, sest vaikusestiihia ja hämarus
loovad aega ning
hetki, kus oledki silmitsi iseendaga.
Esimese advendi varahommikul,
kui taamal asuvad
külad veel magasid,
võtsin oma neljajalgsed sõbrad ning
siirdusin jalutuskäigule. Maapind oli
veidi kahetanud, tee peal õhkõrn lumekirmetis, hommikuvaikust ilmestamas
tuulelaul. Läksin, et leida eneses üles
need olulised sündmused ja hetked,
mis mind sel aastal on kõnetanud.
Esimene märksõna on tagasitulek.
Tagasitulek töökohta, kus kolmkümmend üks aastat tagasi alustasin õpetaja ja kergejõustiku ringi juhendajana.
Kahekümne ühe aasta sisse mahtus
õpetajaks küpsemine ning juhtimise
võlu ja valu teadasaamine. Sisemist
põlemist ja küsimusi oli sedavõrd palju, et otsustasin end proovile panna
ning leida vastuseid iseendale. Nüüd
tean, et kõik on võimalik, kui vaid väga
tahta, olla julge, sihikindel ja pühendunud. Tean sedagi, et lõpmatult ei saa
läbi elu kihutada, sest ühel hetkel hakkad lõivu maksma enesele. See on suur
julgus, et seda tunnistada, hinnates
ümber oma väärtushinnanguid.
Mõttetuhinas jõudsin märkamatult Puugivõsani. Küllap lugeja mõtleb, kus selline paik Pandiveres asub?
Nime teavad ainult meie pere liikmed.
Igal paigal on tavaliselt oma lugu. Kolisime Pandiverre oma perega 1993.
aastal. See oli aeg, mil metsatukad
eristasid põllulappe ning kaugemalasuvate naaberkülade tuled hoovi veel
ei paistnud. Ühel suvisel jalutuskäigul
jõudsime tütrega teelõiguni, kus kahel
pool teed laius tihe lepavõsa ja päikesekiired meie vaatevälja ei ulatunud.
Tol hetkel Puugivõsa nimi sündiski.
Tõsi, tänaseks päevaks on metsatööd
võsa hõredamaks muutnud, aga nimi
on meie jaoks jäänud. See on justkui
sümboolne tähis meie jaoks – jalutasin
täna Puugivõsani, Puugivõsa juures nägin kitsekarja jne. Puugivõsa kontekstigi sobib tagasitulek, sest saan jalutus-

käike Puugivõsani
lubada enesele pea
iga päev. Ka see on
väärtus. Sel jalutuskäigul ei märganud
ühtki metsaasukat
ning
keerdkäigud
mõtteredelil jätkusid.
Kas tagasi tulla
on lihtne? Julgen
vastata, et ei ole.
Aasta algus möödus
sisemises heitluses.
Tulla või mitte tulla
kandideerima?
Esimene mõte oli
eitav ja päris mitu
järgmist mõtetki ei
ärgitanud kandideerima. Pärast pikka eneseanalüüsi jõudsin järeldusele, et mul on võimalus
kogukonnale anda tagasi kogemust ja
teadmisi, mida olen kümne aasta jooksul lisaväärtusena omandanud. Kandideerima julgustas teadmine, et ma
ei pea enam kooliga kohanema, sest
kooli nägu ja tegu on mulle tuttavad.
Tulles paelus mind kooli visioon „Väärt
kool Virumaal“. See on väga sügava
tähendusega nägemus. Kas me oleme
väärt kool? Minu arusaamist mööda on
visioon seisund, kuhu tahame jõuda.
Märkamatult olen tagasi jõudnud meie
hoovi kuusehekini. Okste vahelt kostab
tuttavlikku sädinat, roheluses sähvatas
kollast. Tiivulised annavad märku, et
on aeg neilegi talvist toidulauda katma
hakata. Kalender annab märku, et teine
märksõna minu jaoks on „edasiminek“.
Edasi mööda tuttavat rada, aga uues
võtmes. Suurimateks väljakutseteks
on järgmisel aastal koolide õppekavade arendustegevus, kus kesksel kohal
on kaasaegne õpikäsitus, õppeainete
vaheline lõiming, üldpädevused, digioskused, koostöö tööandjate ja kohaliku kogukonnaga. Väärt kool loob
väärtusi tulevikku, peame ajaga kaasas
käima, peame toime tulema turbulentses ühiskonnas. Samas peame hoidma,
mis meid seob ja ühte hoiab. Tegelikult
neid niite, mis meid, väikemaarjalasi,
seovad, on väga palju. Soovin, et järgmisel aastal meie väärtusniidistik veelgi tihedamaks põimuks.
Marje Eelmaa
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse direktor

Tagasivaade aastale 2015
Kevadel sai valmis Väike Maarja kirikut
tutvustav voldik. Seda oli väga vaja ja
pikad ettevalmistustööd on kandnud
head vilja. Nüüd jõuab Väike Maarja
tähtsaima ajaloolise ja “tornikuulsa”
ehitise lugu kõikjale
laia maailma.
Pandivere peretalude päev oli suur
kordaminek. Saadi
aimu nii maaelu ajaloost kui moodsaimast viljakasvatustehnoloogiast, kogeda eheda talutare
hõngu,
proovida
talutoimetusi, teha
tutvust loomade ja
lindudega, puhata ja
lõõgastuda, maitsta
talutoitu ja osta koju
kaasa kohalikke tooteid. Oli talusid, kus

päevaga käis üle 200 huvilise.
21. septembril toimus Porkuni lahingupaigas iga-aastane üle-eestiline
langenute mälestuspäev. Mälestasime
ka Arved Viirlaidi,
langenute relvavenda, kirjanikku, kes
andis meile raskete
aegade termini “ristideta hauad”.
Porkunis langenud Kurt Eiskopi sõjapäeviku väljaandmine kestis üle 20
aasta. Raamatu esitlus oli suurepärane
üritus. Suur tänu
Marju Metsmanile ja
tema abilistele!
Hanno Tamm
kodu-uurija, ajaloohuviline
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Kodutütarde aasta oli sisukas ja tõi
huvitavad tegevusi
konnavanem Ellen Sepp ja Väike-Maartega.
Aasta 2015 hakkab end kokku pakkima
ja rühmavanem Silvi Aasumets güm4. juulil toimus Äntus ohutuspäev,
ja ka kodutütardel on aeg tehtud tegenaasiumi advendihommikul meene ja
mille korraldas Väike-Maarja NKK eesmistele tagasi vaadata. Mida see aasta
lilled Hannamarile üle. See oli kaunis
otsas Anneli Mikiveriga. Õpetust veeomeile tõi ja millega tüdrukud tegelesid?
üllatus! Hannamari on olnud kodutütar
hutuse kohta jagas päästekolledži õpeJaanuaris oli Kodutütarde Väike9 aastat. Ta on osalenud Ernakesel, võttaja Ando Vainjärv ja väikese esmaabiMaarja rühmal au korraldada kodunud osa väga paljudest laagritest, mis
koolituse viis läbi Kaja Teder. Osalejad
tütarde aastapäevaüritus, kuhu olid
on toimunud nii ringkonna siseselt kui
said teadmisi, kuidas toimida õnnetuse
kutsutud Viru ringkonna kodutütred ja
ka väljaspool. Hannamari on alati valkorral ning millised ohud võivad meid
külalised. Aastapäeva tähistamine Väimis nõu ja jõuga kaasa
ke-Maarja seltsimajas
lööma, aitab nooreläks igati korda, sest
maid ja vanemaid ning
külalisi oli kohal üle 70
on alati valmis ka kui
ning kõik jäid üritusega
on näiteks lipuvalvesse
rahule.
minek. Kaitse Kodus
Meie tüdrukuid kuton avaldatud tema luusuti korraldama Neeletus: „Kodutütar“.
ruti maratoni, kust
Iga-aastane kaunis
kõik lahkusid rõõmsa
traditsioon on kodumeele ja tänukirjaga.
tütardel jõulukaartide
Alice ja Dely läbisid
valmistamine ja saatBVÕ (baasväljaõppe) 1.
mine välismissioonidel
mooduli, saades tunolevatele sõduritele.
nistuse organisatsiooKa sel aastal osaleti
ni õppe kohta.
agaralt Väike-Maarja
24. veebruaril käisid
noortekeskuse jõulukolm meie kodutütart –
kaartide valmistamise
Annabel, Dely ja Lisettöötoas.
te – Narvas toimunud
Aasta lõpus külasparaadil. Neile anti
tame veel kahte aukoseal võimalus hoida
dutütart ning kingime
Narva kirikus Eesti riigi
neile omavalmistatud
lippu. Edasi suunduti
sealt suurele aastapäe- Rühmavanem Silvi Aasumets ja ringkonnavanem Ellen Sepp õnnitle- jõulukaardi ja piparkoogid.
vaparaadile.
mas Viru ringkonna parimat kodutütart Hannamari Soidlat.
See aastaring on
8. märtsil külastaFoto: Erakogu
täis saamas ning loosid Anet ja Hannamadame, et uus toob uued ja põnevamad
vees varitseda.
ri meie aukodutütart Vaike Valku, kes
tegevused. Kindlasti ootame oma riRannapungerjal toimus Viru kodutüsai sel aastal 91 aastaseks. Kinkisime
dadesse ka uusi liikmeid, kellele oleks
tarde suvelaager, kus lapsi ootasid ees
omalt poolt isetehtud kaardi ja lilled.
rõõm õpetada uusi teadmisi ning kelpäike, meri ja lõbus seltskond. Kristel,
Märtsis toimus ringkonna kevadlega koos oleks rõõm läbida huvitavaid
Ketlin ja Kirke olid ette valmistanud
laager, millest oleme igal aastal osa
laagreid, matku, võistlusi jne.
vahva etteaste, Udumäe kuningannale
võtnud. Seekordse laagri põhimõte oli
ja tema seltskonnale, mis üllatas ja tetutvustada tüdrukutele taaskasutamist:
Soovime Väike-Maarja kodutütarde
kitas positiivse meeleolu kõigile laagri
valmistati erinevaid karpe, toimus meipoolt kõigile ilusaid ja rahulikke pühi!
lõpuni.
gikoolitus ja vanade pluuside ümberdiSügisel valiti Viru ringkonnas parisainimine.
Väike-Maarja rühma kodutütred ja
maks kodutütreks Hannamari Soidla,
Traditsiooniks on meil saanud võirühmavanem
keda tunnustati peastaabi poolt ilusa
dupüha tähistamine koos naiskoduSilvi Aasumets
meenega. 7. detsembril andsid ringkaitse, kaitseliidu ja oma valla inimes-

Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi lõppev
aasta on olnud teguderohke
etendusi on lähikonnas saatnud märkipäästehoonel aknad.
Sel suvel tähistasime Simuna tuletõrje
misväärne menu.
Lisaks igapäevasele päästetööle teauväärset 110. aastapäeva ja meie vaOleme lõppeva aasta tegemistega
geleme palju ennetustööga. Ohutuse
batahtlike seltsi 5. tegutsemise aastat.
väga rahul ja loodame, et ka peatselt
olulisusele tuleb pöörata tähelepanu
Selle tähistamiseks toimus uhke rongalgav uus aasta toob endaga palju korjuba varakult, lastele pakkus suurt huvi
käik ja ilus kontsert Simuna kirikus.
daminekuid. Täname kõiki, kes on seltkorraldatud päästealane noortering.
Seltsi auliige Heldor Aarla sai mälessi toetanud ja tegemistes aidanud.
Igapäevane suhtlemine kohalikega ja
tuspingi. Tutvustasime huvilistele koSoovime turvalisi pühi ja ohutut
oludega kursis olemine on selle töö
mandot ja päästemasinaid. Tervitasime
aastavahetust!
oluline osa.
uusi liikmeid ja tänasime tublisid vabaVabatahtliku seltsi liikmed on suuttahtlikke.
Anu Loorits
nud sellest oma igapäevase elu olulise
Oleme väga uhked oma vabatahtlike
Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi
ja lahutamatu osa teha – lisaks pääsüle ja neile jagub vaid kiidusõnu. Meie
juhatuse esimees
tetööle kogunetakse ka näiteringina ja
kahte tublit päästjat Helmut Hiietamme ja Ain Danilast
tunnustati tubli töö
eest
Päästeameti
aumärgiga, kolmandat päästjat Jaan
Kuusemetsa aukirjaga.
Päästeliidu patroon Kaido Höövelson on usaldanud
meile kasutada oma
päästetehnikat: eelmisel aastal kasutada antud päästeautole saime sellel
aastal lisaks vajaliku
paakauto.
Mitme
projektiga
oleme
saanud vajalikku rahalist abi, et täiendada oma päästevarustust ja vahetada
Simuna vabatahtlikud tuletõrjujad Baruto nimesilti kandva päästeautoga. Foto: Erakogu
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Saab jälle täis üks aastaring …
Aastalõpu sagin on juba omal kohal.
Peas on mõtete virrvarr…. Tuleb teha
valik- millest kirjutada. Mitu inimest
seda üldse loeb? Aga väga kenasti paluti ja siia ma siis oma ainult mõned
eredamad hetked mööduvast aastast
kirja panen.
Aasta läks töiselt, oma tõusude ja
mõõnadega ning kõlavalt – lõppeb
ju muusikaaasta. Tunda oli erinevaid
maitseid: magusat, haput, ka mõrudat
– see ju tervislik, loomulikult ka kibedat.
Suvi tõi endaga kaasa vanema poja
sõjaväkke mineku ja pühapäevased
Tapa sõjaväelinnakus käigud. Minu
jaoks väga kinnine, siiani võõras ning
hoopis teine maailm. Suvesse jäi ka
juba mitu aastat kestnud maja renoveerimise lõpetamine teisel tänaval,

mis päädis enne kooli algust suure kolimisega.
Ilmselgelt kerkivad esile ka ühistegemised MTÜ rahvaga: kevadkontsert,
kohvik, talgud, meie memmede 18.
sünnipäev, jaanituled, rahvapilliansambli Kungla kontsert, rahvarohke
ning üllatusi pakkunud Kiltsi põhikooli
Kadrilaat rahvamajas.
Ei saa üle ega ümber ka Kiltsi rahvamajas toimunud pagulasteemalistest
koosolekutest ja mõttevahetustest, selleteemalistest koolitustest Kiltsi koolis ja rahvamajas ning loomulikult üle
Eestilist tähelepanu pälvinud 4. juuli
Vaos.
Meeldejääv oli Väike-Maarja gümnaasiumi õpetajate kanuumatk augusti
lõpus. Olime õpetaja Geidiga giidide
tahtmist mööda natuke aega esimesed,

kui meist 60 meetrit eespool hüppasid jõkke kaks suurt
põtra ja – lihtsalt ei
olnud võimalik vait
olla!
Ning alles möödunud
kadripäev.
Kadrid, nii puhtad ja
valged nagu äsjasadanud lumi. Ainult,
et laulud olid ka neil
juba jõulused.
Soovin
kõigile
meeldejäävaid hetki
ja huvitavaid tegemisi järgnevaks aastaks!
Siret Stoltsen
MTÜ Meie Kiltsi

Kadride külaskäik andis tunnistust, et rahvakalendri tähtpäevad püsivad endiselt au sees.
Foto: Erakogu

Lõppev aasta Triigi külas
Mõeldes tagasi mööduvale aastale
meenub nii mõnigi korraldatud külaüritus ning lõpetatud projekt.
Aasta esimene suurem üritus oli
vastlapäev. Kuigi ilmataat ka sel aastal
lumega eriti lahke ei olnud, sai vastlaliug siiski tehtud. Triigi laste mänguväljakule rajatud kelgumäel lustisid nii
suuremad kui ka väiksemad põnnid.
Lapsevanemad ergutasid oma lapsi mäe kõrvalt. Soovijad said osaleda
reesõidus. Pärast liulaskmist kogunesime külma tuule eest varjule Triigi
spordihoonesse, et süüa hernesuppi ja
maiustada vastlakuklitega. Kohaletulnutel jagus kuhjaga kiidusõnu.
Talgud toimusid Triigi külas 2. mail.
Sellel aastal oli põhitähelepanu pööratud Triigi kaupluse ja bussijaama
ümbrusele. Need koristati prahist ning
rämpsust ja riisuti kenasti puhtaks.
Mänguväljakuid korrastasid noored,
kes ise seal usinasti palli mängimas
käivad. Pargis korjati kokku mahakukkunud oksad. Tööpäeva lõpetas, nagu
ikka, ühine supisöömine.
Järgmine suurem ettevõtmine oli
jaanitule korraldamine. Pidu toimus
20. juunil Triigi külaplatsil. Pisematele
jaanitulelistele korraldati mänge, õhtul
hiljem oli täiskasvanutele sangpommi

Õhtuti on Triigi mõisamüür valgustatud led-tuledega. Foto: Sten Anslan
tõstmine ning köievedu. Auhindu jagus kõigile võistlustest osavõtjatele.
Tantsuks mängis ansambel Modukas,
toitlustajaks oli Köstri söögituba. Viimased peolised lahkusid platsilt alles
hommikul.
2014. aasta kohaliku omaalgatuse
programmi sügisvoorust taotles MTÜ
Triigi Mõis raha külaseltsile toolide
ostmiseks. Projekti rahastusele tuli
positiivne vastus ja nüüd on külaseltsi
käsutuses 58 uut tooli.
Triigi spordihoones uuendati suvel
saali põrand. Enne oli põrand ebatasane, kohati vajunud ja lakk ära kulunud.
Uus põrand on korralikult lihvitud, laki-

Aasta 2015 Vao külas
Lõppev aasta
on Vao küla
jaoks
olnud
väga märgilise
tähendusega.
Meie
jaoks
on see olnud
kokkutulemise
ja koostegutsemise aasta,
kuid on olnud ka aeg täis väljakutseid,
mis veel praegugi lahendamist ootavad. Loodan, et uus, 2016. aasta toob
nii vastused mitmele probleemile kui
ka pakub taas ühistegemise rõõmu ja
uusi algatusi.
Rääkides ühistegevustest on 2015.
aastal kindlasti suurimaks võiduks Vao
külaseltsi asutamine. Vao kogukonna
MTÜ-ga on praeguseks ühinenud paarkümmend aktiivsemat külaelanikku
ning liituma on teretulnud teisedki, kes
külas toimuvasse sõna sekka tahavad
öelda. Näeme mittetulundusühingul
mitut eesmärki, alates Vao küla jätkusuutlikule arengule kaasaaitamisest
ja küla turvalisuse parendamisest,
kuni külakogukonna ühiste huvide eest
seismise ja seltsielu taaselustamiseni.
Seni oleme kohtunud igakuiselt korra,
et seltsi eesmärgid ja esmased plaanid
paika panna. Et otsime võimalusi külarahvale kooskäimise koha soetami-

VESI – kes, mis, milleks?

seks (pärast päevakeskuse sulgemist
polegi külas hetkel paika, kus külmal
ajal koos istuda), siis loodame, et tulevikus õnnestub ka tihedamini kokku
saada. Konkreetsed plaanid järgmiseks
aastaks on igatahes suured – võtame
enda hooleks laste mänguväljaku rajamise, mille kavandamisega on praegu
juba projektide kirjutamise näol algust
tehtud. Samuti on olemas osa vajaminevatest rahalistest vahenditest, sest
mänguväljaku rajamiseks andis algkapitali Vao Ühissõidul osalenud Eesti
tsiklikogukond. Suurematest üritustest
plaanime 2016. aastal korraldada Vao
küla päeva ning loodame, et ka vald
üritusele õla alla paneb. Lähiajal on
plaanis ka paar väiksemat algatust –
jõulude paiku on liikvel ka päkapikud,
kes kindlasti kõik Vao küla head väikesed lapsed üles leiavad.
Ei saa salata, et oleme lõppeva aasta jooksul pidanud tegelema ka tõsiste probleemidega. Teeb üsna nõutuks,
et ootame seni järjepidevat ja sisukat
dialoogi Sotsiaalministeeriumi ja AS-i
Hoolekandeteenused
esindajatega,
vältimaks seda, et seoses Vao varjupaigataotlejate majutuskeskuse tegevuse
laienemisega „sõidetakse üle“ külaelanikest. Praeguseks on toimunud kolm
vastavat kohtumist, kuid hetkel tundub,
et algatus regulaarseteks kokkusaamis-

tud ja joonitud.
Suvel sai mõisamüürile paigaldatud
lisainfotahvel ning nüüdsest on õhtuti
mõisamüür valgustatud led-tuledega.
Need olid selle aasta ettevõtmised
ja teod. MTÜ Triigi Mõis jätkab ka edaspidi külaelu korraldamist ning koos
teiega, kallid külaelanikud, teeme küla
ilusamaks ja elu aktiivsemaks.

Sel sügisel oli kõikidel Simuna kooli
õpilastel ja lasteaia vanemal rühmal
võimalus osa võtta kahest toredast ja
vajalikust õppekäigust.
2. klass:
„Kolmapäeval, 14. oktoobril käisime Järsis Puhta vee teemapargis. Seal
ootasid meid onu Ain ja onu Priit. Nad
rääkisid meile veest, paekivist, metsast
ja loomadest. Koos tegime vee puhastamise katset. Matkarajal määrasime
puude vanust ja nuputasime nende
kõrgust. Veel nägime, kuidas loomad
oma territooriumi märgistavad ning ka
„notsude spaad“. Mängisime lõbusaid
puulehtede otsimise ja liikumismänge

meid, mis veest erinevat prügi eraldasid. Õues aga oli hästi palju basseine.
Esimesed kolm basseini olid mustust
täis, järgmised kaks basseini olid täis
pruuni vett. Ja viimased kaks basseini
olid täis puhast vett. Neist voolas vesi
tagasi loodusesse. Siis sõitsime bussiga Simunasse ja läksime koju. Oli põnev päev.“
Suur tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kes meie projekti „Vesi –
kes, mis, milleks?“ rahastas.
Tiia Lepp
projektijuht

Soovin kõikidele külaelanikele
rahulikke jõule ja ilusat uut aastat!
Külavanem
Tarmo Rebane

teks hakkab taas vaibuma. Osaliselt on
see ka mõistetav, sest kõigi pilgud on
pööratud uutele kohtadele, kuhu riik
varjupaigataotlejaid või pagulasi plaanib majutada. Samas ei muuda aga
probleemide eiramine neid olematuks
ning varem või hiljem tuleb nendega
tegeleda niikuinii. Nii ootamegi uuelt
aastalt jätkuvalt, et riigivõimu tasandil
võetaks lõpuks kuulda meie nõudmist,
et külas asuvas varjupaigataotlejate
majutuskeskuses ei elaks korraga üle
35 inimese, korraldataks keeleõppetunnid kohalikele inimestele ning parandataks oluliselt varjupaigataotlejatele osutatavate teenuste kvaliteeti,
s.h nende keeleõpet. Ei saa eitada, et
väikesed „võidud“ on omavahelisest
dialoogist juba sündinud – ühes varjupaigataotlejate kasutuses olevas majas
korrastati korterite numeratsioon, tehti
korda keskuse tagune umbrohuväljak
ja aeg-ajalt koristatakse prügikastide
ümbrust. Suuremate kompromisside
puudumisel teevad ka need rõõmu,
kuid olukorra normaliseerumiseks on
minna veel pikk tee.
Kokkuvõtteks usun, et ühiselt tegutsedes ja külas esilekerkinud probleemidele lahendusi otsides suudame
säilitada Vao kui Eesti küla identiteedi.
Hoidkem end Vaos!
Mihkel Mehiste
Vao külavanem

Simuna lapsed puhta vee teemapargis.
ning grillisime vorstikesi.
Puhta vee teemapargis oli väga huvitav
ja meile meeldis seal
väga.“
Kaarel
Gustav
Põldmaa, 3. klass:
„Ühel ilusal sügispäeval läks esimene,
teine ja kolmas klass
Rakvere reovee- ja
veepuhastusjaama.
Me sõitsime bussiga
kõigepealt veepuhastusjaama. Seal ootas
meid giid Krista. Ta
rääkis meile, kuidas
pumbatakse
maa
seest põhjavett ning
kuidas veest võetakse raud välja. Kui me
bussi hakkasime minema, siis nägime
oravat. Ta oli halli värvi. Veepuhastusjaamast sõitsime edasi
reoveejaama. Seal nägime, kuidas reovett
puhastatakse. Suures
hoones oli palju sead-

Tutvumiskäik Rakvere reovee- ja veepuhastusjaama.
Foto: 2 x Triinu Pohlak
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Aastalõpumõtisklus
Lõppev õppeaasta on minu viies
aasta Kiltsi põhikoolis ja täpselt
sama kaua olen
olnud ka VäikeMaarja
elanik.
Nende
aastate
sisse on mahtunud nii rõõme
kui muresid. Kiltsi põhikool on
minu teine töökoht õpetajana.
Enne seda töötasin aasta KeilaJoa Sanatoorses
Internaatkoolis.
2011. aastal alustasin tööd Kiltsi
põhikoolis loodusainete õpetajana. Kingad,
millesse astuda,
olid suured, sest
seni olid lapsed
saanud kooliharidust õpetajate Mall
Võhandu ja Merje Leemetsa käe all
ning nende kogemustepagas oli kõvasti
suurem kui minul. Aga haarasin härjal
sarvist ja püüdsin oma tööd teha nii
hästi, kui suutsin. Suureks toeks olid
nii vanemad kolleegid kui ka klassid,
kelle klassijuhatajaks oli mul kohe õnn
olla. Viimane minu klassidest lõpetas
just kevadel. Minu suureks rõõmuks
läksid kõikide eksamid hästi ja igaüks
valis endale ka suuna, mille poole edasi liikuda.
Koolis töötamine ei ole ainult tundide ettevalmistamine ja õpilastele
tarkuse „pähe kallamine“. Oma panuse
andsin ka erinevatesse Comeniuse projektidega seotud tegevustesse. Aitasin
kaasa projekti „Once upon a time …“
lõpetamisele ja sõitsin üsna kohe pärast seda Ungarisse ette valmistama
järgmist projekti nimega „Water – every
drop counts“. Viimase lõpetasime edukalt käesoleva aasta kevadel. Lisaks
erinevatele projektidele on toimunud
mitmed toredad kooliüritused, kus on
olnud rõõm näha, milliseid oskuseid
on lapsed omandanud. Minu jaoks on
ühed põnevamad kindlasti võimlemispeod, kooli aastapäev ja ülekoolilised
jõulupeod. Usun, et vähe on neid koole, kus suudetakse ühte etendusse panna kokku tegutsema õpetajad ja õpilased. Meil Kiltsis nii on!

Üheks olulisemaks ülesandeks oli kindlasti ka õpilaste
erinevateks
võistlusteks ja
olümpiaadideks
ettevalmistamine. Suurt uhkust
tunnen Merette
Möldre üle, kes
eelmisel õppeaastal saavutas
maakondlikul
bioloogia olümpiaadil kolmanda koha. Lisaks
sai
osaletud
veel
mitmetel
viktoriinidel ja
võistlustel: keemia olümpiaad,
linnuviktoriin,
viktoriinisari Roheline maakond
ja teised.
Samuti valmistasime oma kooli
õpetajate Liisu Tähe, Mari-Vivian Lahe
ja Tanel Kümnikuga õppematerjale kultuuriministeeriumi korraldatud projekti „Tegus ja nägus mõisakool“ raames.
Ideid saavad nendest ammutada kõik
õpetajad, lihtsalt tuleb need üles otsida Koolielu portaalist. Ma olen väga
uhke selle üle, et töötan mõisakoolis
ja nii olen püüdnud igati kaasa aidata
mõisakoolidega ja mõisatega üldiselt
seotud projektidele.
Üheks olulisemaks isiklikuks pöördepunktiks minu jaoks on see, et lõpetasin Tallinna Ülikoolis oma pedagoogikaeriala õpingud ja jätkan seal sellest
sügisest eripedagoog-nõustaja eriala
magistriõppes. Üha rohkem on koolidesse tulemas hariduslike erivajadustega lapsi, paraku on aga spetsialiste
liiga vähe ja ka meie vallas on nendest
suur puudus. Seega tuleb eripedagoogi
haridus igati kasuks.
Ma olen väga rahul, et töötan just
Kiltsi põhikoolis. See on kogemus,
mis on minu jaoks hetkel väga oluline. Kogu ühtehoidev koolipere ja ilus
maja on see, mis on hinge pugenud,
ma usun, kõikidele meie õpetajatele ja
lastele.
Kati Hiir
Kiltsi kooli huvijuht ja loodusainete
õpetaja

Aasta 2015 Väike-Maarja
hooldekodus
Las mööduvad aastad
las halliks läeb pea
kui tagasi vaatad
on hingel nii hea…
2015. aasta oli hooldekodus väga tore
ja tegus aasta. Kevadel sai teoks meie
ammune unistus – hooldekodu juurde
valmis paviljon, kus on hea istuda ja
jalgu puhata.
Hooldekodu ees õitsesid kaunid kevadlilled, mis firma Bakker meile paari
aasta eest lahkelt annetas. Suvelilled
peenardele kasvatasid meie oma töötajad ja lilleilu lisas veel kauplus Maarjalill. See kevad-suvine lilleilu on üks
neist paljudest asjadest, mis hooldekodus elavaid inimesi väga rõõmustab.
Sellel suvel rõõmustas meid oma
lauludega Ervin Lillepea, ta on alati
väga oodatud, tema laulusõnad on inimestel meeles ja paljud laulsid kaasa.
Vanad inimesed on pea alati pisarateni
liigutatud, sest mõnigi laul toob kaasa
mälestused möödunust ajast ja... „laul
teeb rinna rõõmsaks, lahkeks, lõbu-

saks...“ ütlevad laulusõnad.
Hooldekodu inimestega käisime Tallinnas eakate festivalil ja iga
kuu võtame osa klubi Härmalõng
üritustest. Ja muidugi käivad meil
esinemas lasteaia mudilased. Meil on
palju teisigi ettevõtmisi ja vahvaid üritusi, et muuta hooldekodus elatud aeg
väärikaks. Me ise siin töötades usume
ja loodame, et see on nii.
Hooldekodu juures tegutseva päevakeskuse tööst võtavad osa puudega
noored, kellega koos oleme käinud ja
teinud põnevaid asju. Hoolimata oma
igapäevastest muredest on noored alati rõõmsameelsed. Soovime, et neil jätkuks tegutsemistahet edaspidigi!
Täname kõiki inimesi, kes on kuidagi
kaasa aidanud meie igapäevaelu rõõmsamaks muutmisele. Soovime kaunist
jõuluaega ja ärge unustage oma lähedasi, ka jõuluks saadud kaart teeb suurt
rõõmu.
Tiia Uutsalu
Tiina Aas
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Väike-Maarja
muusikakool lõpetas
muusika-aasta kauni
kontserdiga
Muusikakool lõpetas muusika-aasta
kontserdiga „Jõuluootus“. Sellega sai
kokku võetud meie selle aasta tegemised, unistused ja saavutused.
Jõulud on igatsuste ja lootuste aeg.
Jõulud on aeg, millal tagasi vaadata ja
uusi sihte teha. Mööduv aasta oli meie
jaoks tõesti täis muusikat. Järgnev aasta aga tuleb juubeli-aasta. Siis täitub
Väike-Maarja muusikakoolil 20 tegut-

semisaasta.
Soovime kõigile rahulikke jõule ja helisevat aastavahetust!
Vallo Taar
Väike-Maarja muusikakooli direktor

Hetk muusikakooli kaunilt jõuluootuse kontserdilt.
Musitseerivad Angelina ja Karolina Alt. Foto: Raivo Narits

Head saabuvat uut aastat!
Järjekordne aastaring hakkab täis saama. Tagasi vaadates oli raamatukogutöös tavaline aasta. See, mis toimub
aga maailmas, teeb ärevaks ning varsti
ei ole maailmas paika, kuhu põgeneda.
Ärgem nimetagem alati seda vihakõneks kui me tahame omal armsal Eestimaal elada oma rahvusena, mitte olla
multikulti. Meie oleme väike maa ja
meid on nii vähe. Albert Schweitzer on
öelnud: “Headuses jõuab edasi see, kel
on julgust ise otsustada ja oma sammu
seada“. Otsustame ikka ise julgelt ja
seame oma samme ise.
Meie kaootilises maailmas aitavad
raamatud hinge lugemisega kosutada, viivad meid hoopis teise maailma,

panevad unustama argipäeva. Lugemine avardab maailma, annab
uusi unistusi. Lugemine on ka ravi
– biblioteraapia. Kreeka keeles tähendas biblion raamatukest ja therapeia hoolitsust, ravi. Seega raamaturavi. Head lugemisindu uuel
aastal!
Soovin uueks aastaks südamerahu, hingerahu, rahu maailmas!
Oleme tugevad, et ümbritsev maailm ja virrvarr meid jäägitult alla ei
neelaks.
Riina Tülli
Simuna raamatukoguhoidja

Õpilasesinduse tagasivaade
möödunud aastale
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduses oli 2015. aastal tegevliikmeid 18. See tähendab, et üks õpilasesindaja esindas ligikaudu 18 õpilast
oma koolis. Ütlen siinkohal, et õpilasesinduse liikmetel on kanda päris
suur vastutus.
Õpilasesinduse tegevus on muutunud järjest aktiivsemaks. Olen seisnud õpilasesinduse eesotsas nüüdseks juba kaks aastat ja on hea meel
näha, kuidas õpilasesinduse liikmed
järjest arenevad, muutuvad julgemaks, leiavad aina uusi ideid ja mis
kõige tähtsam, tunnevad muret kooli
sisekliima pärast. Mul on olnud rõõm
näha, kuidas õpilasesinduse liikmed
on omavahel saanud sõbraks ja tekkinud on usaldus.
2015. aastal korraldati väga palju
erinevaid üritusi ning loodi uusi tutvusi. Õpilasesinduse algatusel toimus koolis sõbrapäev, Hoolivuslaat,
Playback, stiilinädal, käidi Rakveres
Inspiratsioonipäeval, osaluskohvikus,
Sõmerul regionaalkoolitusel, Paides
EÕEL üldkoosolekul, Tallinnas Lahedal

duse liikmed on sel aastal pannud
olulist rõhku oma ruumi välimuse
paremaks muutmisele ning ka õpilasesinduse tutvustamisele. Nüüdseks
oleme juba paar kuud pidanud oma
ruumis pagariäri, mille kaudu kogume
raha, et soetada endale õpilasesinduse särgid. Algatasime ka kampaania,
et koguda oma ruumi uut mööblit,
sest praegune mööbel on juba vana
ja meile kõigile ei ole isegi istekohti.
2015. aasta lõpus oleme teinud tihedat koostööd ka Haljala ja Kadrina
õpilasesindustega. On oodata uusi ja
huvitavaid üritusi.
Vaadates tagasi lõppevale aastale
ja kõigele sellele, mida oleme korda saatnud, ei saa mina küll väita, et
oleksin märganud õpilaste ebaaktiivsust. Noored on täis tegutsemisrõõmu ja kõikide ideedega tullakse kaasa.
Soovime kõigile ilusat algavat aastat ja ärge unustage naeratada!

koolipäeval ning aidati koguda taaskasutuskeskusele riidepuid. Õpilasesin-

Hannamari Soidla
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse president

Väike-Maarja pasunakoori
tagasivaade aastale 2015
Väike-Maarja pasunakoor on hoolimata arhailisest nimest koosseisult üpris
noor. Üle poole muusikutest on noored, kes omandanud pillimänguoskuse
lähiaastatel kohalikus muusikakoolis.
Sel kevadel tähistas Väike-Maarja
pasunakoor praeguse koosseisu 20.
sünnipäeva. Kontsert oli sünnipäevale
kohane. Oli publikut, aplausi, õnnesoove …
Õnneks ei jäänud see meie viimaseks ülesastumiseks sel aastal. Esinetud sai Simunas, Tamsalus, Narva-Jõesuus, Toril, Tartus, Rakkes. Küllap kõige

meeldejäävamaks oli osalemine rahvusvahelisel festivalil „Mürtsub trumm“
Tartus. Märkimata ei saa jätta ka maakondlikku puhkpillipäeva, mille korraldajaks oli Väike-Maarja pasunakoor ise.
Väike-Maarjas oli ülesastumisi teisigi.
Üldjuhul me ennast ise välja ei paku.
Esineme seal, kuhu oleme oodatud ja
kutsutud. Sel aastal tuli kahjuks ka mitmeid toredaid pakkumisi ära öelda.
Aastal 2016 on kollektiivil ees kaks
väga olulist väljakutset – osalemine
Euromuusika festivalil Heikendorfis
(Saksamaa) ja suursündmuse „120 aas-

tat puhkpillimuusikat Väike-Maarjas“
tähistamine. Need mõlemad vajavad
tõsist valmistumist ja palju pilliproove.
Jõuluvanalt soovime, et aasta 2016
tuleks meile esinemisterohke ja rõõmus, nagu kõik eelmisedki.
Oma sõpradele ja kaasaelajatele
soovime kaunist jõuluaega ja rõõmsat
aastavahetust!
Väike-Maarja pasunakoori dirigent
Vallo Taar
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Jõulukuul 2015 –
tagasivaade aastale
Kui novembri lõpus
sain traditsioonilise
kõne Ilvelt, palvega kirjutada kohalikus lehes
taaskord lõppeva aasta
kokkuvõte – mis oluline, mis juhtus, mis
tehtud, millega rahul
– jäin pikalt mõttesse.
Tunnetasin, et üks
oluline
arusaamine,
mida enda jaoks sellest aastast kokku ja
kaasa võtan, on oma
ressursside piiratusest
– energia, aeg, tähelepanu jne. Viimased aastad on olnud
arstina pigem rasked, kuna Väike-Maarjas jäid peale minu vaid asendusarstid,
polnud võimalik ka kuidagi oma puhkust nii planeerida, et oleks tõesti saanud võtta vabalt ja vaba aja – puhata,
nautida suve, aiatöid, pere, lapsi-lapselapsi. Jätkuvalt tormlesin töö vahet,
märkamata, kui väheseks jäi öötunde,
kuidas pisiasjad hakkasid ärritama, kuidas tuju polnud enam millekski, kuid
töö võttis aega järjest enam.
Kui suvi oli üle keskpaiga, leidsin
lõpuks arsti, kes mind nõustus 2 nädalat asendama. Koju jäädes mõistsin,
et mul on vaja tõsiselt oma jõuvarusid
laadida. Polnud jaksu kuhugi sõitmiseks, tundsin vaid suurt kergendust,
et kogu mu suur pere oli Eestist ära ja
ma võisin tõesti 2 nädalat võtta aega
vaid iseendale, oma kodus, abikaasaga
aias nokitsedes. Tahan kõigile inimestele panna südamele, mitte unustada,
kui tähtis on kõige tähtsa kõrval näha,
märgata ja väärtustada ka iseennast ja
mitte unustada hoolitseda enda eest.
Iga päeva võiks alustada hommikuga, kuhu kuuluks mõni väike heategu
iseendale – võimlemine, väike sport,
maitsva hommikusöögi valmistamine,
mille juurde mõelda mõni positiivne mõte koos tänulikkusega selle hea
eest, mis parasjagu elus olemas on. Alles siis võiks mõelda tööle või teistele
vajalikele kohustustele. Ka lennukis on
juhis, et hapnikumask tuleb kõigepealt
panna iseendale ja alles siis aidata
teisi. Tegelikult on nii ka kõige muuga
elus – kui hoolitseme hästi enda eest,
siis hoolitseme sellega ka teiste, oma
lähedaste, kogukonna eest – me oleme
rõõmsamad, osavõtlikumad, empaatilisemad, kohustuste täitmisele kulub
vähem aega.
Puhanud ja rõõmus inimene on ka
tervem ja oma eluga enam rahul. Kuigi see kõlab ju nii tavaliselt, ei olegi
see kõige lihtsam: mõelda iseendale ja
enda vajadustele. Oleme ju harjunud
hoolitsema pere eest, laste eest, kolleegide, vanavanemate, kodu, aia jne eest.
Ennast unustada on kõige lihtsam, sest
ise ju endalt ei küsi, ei nõua – kokkulepe iseendaga asjade, mis enda hinge,
vaimu ja keha toidavad, edasi lükkamiseks sünnib ilma tüli ja suurema sisemonoloogita. Tihti tundub ka endast
ja enda vajadustest lähtuv käitumine
egoistlik, nii meile endale kui esimese hooga lähedastelegi. Tegelikult see
nii ei ole – hoolige ja hoolitsege enda
eest, oma tervise eest ja selle eest, et
elus oleks peale töö piisavalt tegevusi
ja tegemisi, mis rõõmu valmistavad ja
jõudu annavad.
Edasi toimus sel aastal oluline töine muutus seoses otsusega loobuda
oma abiarstist Kajast, kuigi ma teda
kui Messiast lapsepuhkuselt tagasi ootasin, eriti pärast sellist läbipõlemist
enne suvepuhkust. Kuna olen volikogu
liige ja inimesed kirjutasid mulle ja tulid rääkima murest, mis Väike-Maarja
arstiabist edasi saab (ajutised arstid
olid ajutised), tundsin, et peaks mi-

dagi otsustama. Siis
helistasingi Kajale, et
Sinu tund on tulnud ja
Sa pead võtma ise nimistu. Oma nimistuga
ise algust teha on alati
raske ja hirmutav, aga
Kaja on saanud sellega imepäraselt hakkama. Usun, et nii nagu
mina, mõistavad valla
elanikud, et Kaja on
tõeline kingitus meie
vallale.
Lugupeetud
kolleeg Le Vallikivi kirjutab oma trükisooja
raamatu „Perearsti Purgatoorium ehk
vanajumala müristamismasin on täitsa
katki“ eessõnas: „Perearsti patsiendid
on perearstile üks suur ja kummaline
pere, kus on nii toredaid kui veidraid,
nii kiuslikke kui ka südamlikke, nii rahulikke kui ka hullumeelseid liikmeid
nagu ühes perekonnas ikka ja perearst
kasvab ja areneb koos oma patsientidega.“ Soovin Kajale selleks igati edu!
Tööst veel. 15.-16. mail õnnestus
mul osaleda Londonis diabeedi konverentsil – muutused diabeedi ehk suhkruhaiguse käsitluses Euroopas.
Diabeet on tõsine väljakutse maailmale tulevikuks: seoses vähese liikumise ja rohke söömisega diagnoositakse
maailmas iga sekund tuhandeid uusi
diabeetikuid.
Emotsioonidest tulvil professorid
kutsusid väga paljude uute, esitletud
diabeediravimite kõrval diabeeti ennetama. Ülekaal on põhiline suhkruhaiguse tekitaja: kaalu saab vähendada pelgalt söömise vähendamise abil 80% ja
vaid 20% liikumise abil.
Eesti teadlasest noormees, kes uurib
söömise mõjusid, kirjutab, et liikumine
on siiski väga vajalik, kuna leevendab
vaimseid pingeid ja teeb meeled ilusaks ehk et „Non curator, qui curat – ei
saa terveks see, kel on muresid“.
Olen ise rõõmus, et muutsin oma
tööstiili selliselt, et kohe pärast vastuvõttu hoolitsen enda eest ja suundun
Ebavere metsaringile ja alles siis, paari tunni pärast, rõõmsalt tööle tagasi.
Usun ikka, et Ebavere mäel on väge,
mida inimesele anda. Teadlased väidavad, et inimesele piisab liikumisest
viiel päeval nädalas pool tundi korraga.
Ise olen veendunud, et seda on vähe:
tund liikumist päevas on hädavajalik
vajalikus tempos, nii et pulss vähemalt
20 löögi võrra minutis oleks tõusnud.
Kui liigute, olete kindlalt rõõmsamad,
positiivsemad. Usul on samuti suur
jõud. Filosoof Artur Schopenhauer on
öelnud, et kõige suurem hüve, mis inimesele on antud, on rõõmsameelsus.
Püüdke leida rõõmu väikestest asjadest, suured asjad tekitavad tänasel
päeval pigem muret.
Sompus ja lumeta jõulukuu alguses
veel jõulutunnet tekkinud pole, aga
kindlasti ta tuleb, peagi algab meie
pere väikeste musirullide sünnipäevade aeg.
Maailm on hullunud ja inimesed
hirmunud. Mina tahan aga ikka Teile
kinkida oma armsaima jõululuuletuse:
Aisakellade helinat kuulen, Jõulukirikut näen ja talve,
siidpehmes lumerüüs, liigvalus valget.
Linnutee kõlinat kuulen, tähesadu näen ja parve,
siidsametöös küütlevaid värve ja helkava valguse värelust näen –
ja headust Su südames, see ongi Su hääl,
temas heliseb Usk, Lootus, Armastus hell…
kristallpuhas Jõulukell, õrn habras hingekell.
Ja ikka jõulurõõmu, soojust ja armastust Teie südameisse soovides
Mall Lepiksoo
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Rukkikuningas pühendas aasta
Eesti rukkile
2015. aasta oli Eestis rukkiaasta. Minule, kui rukkikuningale ja mu perele
oli see suurte kohustuste aasta.
05.01.2015 kuulutas Eesti Rukkiselts
Raekoja platsil toimunud jõuluturul
2015. aasta rukkiaastaks. Tseremoonial lõigati viiludeks 1,8 meetri pikkune
rukkileib. Rukkiaastaga tähistati Eesti
kohaliku rukkisordi Sangaste 140. sünnipäeva ja selle aretaja Friedrich Georg
Magnus von Bergi 170. sünniaastapäeva.
Sündmused, mis olid märkimisväärsed seoses rukkiaastaga
Aasta lõpul anti välja raamat
„Rõõm rukkist“, käsitledes rukki ajalugu tänapäevani välja.
Milano Expo, kus Eesti rukkikuningas koos abilistega tõestas maailmale,
et rukkisort Sangaste ja rukis üldisemalt on Eestis au sees. Huvi rukkitoodete vastu oli ülimalt suur, ei oodanud
sellist külastajate hulka. Arvan, et süvendasime rukkiusku ka itaallastesse.
Järgmine suurem ettevõtmine oli
Rahurukki konverents Poolas Poznanis, kus kuningas pidi olema samuti
ülesannete kõrgusel.
Sealt jääb kõlama lause: Ei ole rahu
ilma rukkita ega rukist ilma rahuta.
Rukkiaasta sõnum rahvale: rohkem
tähelepanu rukkile ja rukkileivale!
Soovitaksin ka teile kõigile vähemalt
käär RUKKILEIBA päevas.
Muidugi – põhiline on siiski töö Simuna Ivaxis. Kuigi see tundub tavaline
toiming, on selles edasiviiv jõud. Saa-

Rukkikuningas Hans Kruusamägi koos abikaasa Marisega Expol Milanos.
Foto: Erakogu
gid normaalsed, ei tohi kiita. Hinnad
oleks võinud paremad olla. Ärme virise.
Edaspidiseks – püüan jätkata samas
vaimus: jõudumööda sporti, püüan
hoida rukkikuningat au sees, saada
suuremaid teraviljasaake, arendada kalakasvatusi, teatud määral turismi.
Peaaegu oleks unustanud – soovin,

et Väike-Maarja keskväljakut ehiks
Georg Lurichi kuju.
Teile kõigile head rukkiaasta lõppu!
2016 – õnne kogu Eesti rahvale!
Hans Kruusamägi
Rukkikuningas

Jõulumõtisklus
On jõulukuu. Pime, tuuline, vihmane.
Taas on jõulud ukse ees, kuigi õiget
jõulutunnet veel pole. See tähendab,
et aasta on jälle lõppemas ja paras aeg
vaadata tagasi. Julgen öelda, et meil
on väga ühtehoidev ja tegus kogukond.
2015 aastat jääb meenutama palju toredaid tegemisi: kooli kokkutulek, perepäev, ühised talgupäevad, mitmed
vahvad üritused rahvamajas, tublid
spordi- ja laululapsed, kelle üle saame
uhkust tunda.
Soovin kõigile meile, et iga järgmine päev ja aasta oleks veel tegusam ja
parem käesolevast ning meie ise paremad ja hoolivamad kui me olime seda
täna. Olge terved, liikuvad ja hoolivad,
hoidke endid ja märgake enda kõrval
lähedasi!
Jõulud on rahu ja armastuse pühad.
Kõikide meie südameis põleb igatsus:
rohkem armastust, rohkem päikest,
rohkem rõõmu igapäevasesse rutakas-

se ellu. Sel ajal tehakse
rohkem head ja öeldakse
häid sõnu mitte ainult
pereringis, vaid ka väljaspool seda. Vaadake
jõuluküünalde rõõmsasse
särasse, kuulake kuidas
helisevad kirikukellad ja
kõlab helisev jõululaul.
Leidke pühade saginas
aega enda, pere, sugulaste, tuttavate – kõigi
jaoks. Unustage hetkekski
mured ja avage oma süda
rõõmule ning te oletegi
veidi õnnelikumad.

Imelist jõuluvalgust südamesse,
küünlavalgust tubadesse ja
hingerahu kodudesse!
Reet Maadla

Meenutusi lõppevast
aastast Käru külas
Käru Küla Seltsi tänavune aasta on
möödunud vaikselt.
Aprillis tähistasime Juhan Kuke 130.
sünniaastapäeva, kus osales väga palju
rahvast ja mis jätkus Väike-Maarja seltsimajas.
Üheks oodatumaks sündmuseks
olid XXX Käruveski mängud. See on
päev mida ootavad nii lapsed, kui ka
lapsevanemad suvi läbi ja osavõtjaid
jagub iga kord hulgaliselt. Alguse sai
see kunagise S. M. Kirovi nim näidiskalurikolhoosi aegadel.
Aitasime Simuna kogudusel korraldada suvel meie seltsimajas kaks lastelaagrit. Lastelaagreid on korraldatud
Kärus juba palju aastaid ja on tore, et
see traditsioon jätkub.
Kahjuks on meie küla jäänud ühe

inimese võrra vaesemaks,
aga rõõmustav on see, et
meile kolis noor pere, kes
ostis Käru külla omale
maja.
Veel võtame meelsasti
osa Emumäe Arenduskeskuse toimetamistest
ja kuna neil oma maja ei
ole, siis peavad nad meie
juures oma 5. sünnipäeva.
Soovime lõppevasse
aastasse veel palju rõõmu
ja kordaminekuid ning
edu tulevaks aastak!
Riina Rajaste
Käru külavanem

XXX Käruveski mängude meene ja diplom kõrvuti
mängude algusaja diplomiga Kirovi-nimelise näidiskalurikolhoosi aegadest. Foto: Erakogu
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Advendikohvik

Muljeid kontsertidelt

Novembrikuu viimasel sombusel pühapäeval oli järjekordne kohvikklubi Simuna rahvamajas, et tähistada advendiaja algust – esimest adventi. Advent
tähendab saabumist, tulekut. Adventi
ehk jõulude ootamise aega hakati esimesena tähistama Hispaanias 4. sajandi lõpus. Adventi ei ole eestlased
varem tähistanud. See komme hakkas
juurduma alles 20. sajandi viimastel
aastakümnetel.
Õdusat keskpäevakohvikut alustas
Riina Tülli lühikese ülevaatega advendist ja jõuluootamise- aja kommetest.
Toreda kontserdi andsid Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased
Madis Pilt (akordionil) ja Taavi Toomsalu (saksofonil). Noormehed mängisid lisaks kontserdile veel palju toredaid muusikapalu. Simuna koguduse
õpetaja Enn Salveste rääkis huvitavalt
advendist ja kristlusest. Tänapäeval on
üks levinuimast advenditavadest seotud päkapikkudega, kes toovad öösel
maiustusi-kingitusi, hommikul ärgates
avastati neid susside ja sokkide seest.
Kohvikus oli kohal ka päkapikk, kes ja-

Väike-Maarja seltsimajas neljapäeval, 26. novembril toimunud Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio kontsert pakkus kõrgetasemelise muusikaelamuse.

Marju Metsman muusikafestivali
avamisel.
Kavas olid G. C. Menotti lühiooper „Telefon“ ja katkendid erinevatest
ooperitest. Meile esinesid EMTA laulueriala üliõpilased, külalisena Arete
Teemets. Lavastajatöö oli Auri Jürnalt,
Taisto Noorelt ja Stephan Jöriselt (Saksamaa). Ene Rindesalu, kes erinevate
katkendite vahel kõneles ka ooperistuudio loomistest ja tegevusest, oli

Kadri-Liis Kukk, Tamar Nugis, Mattias Aabmets, Mehis Tiits, Grete Oolberg, Elo-Maarja Miilen, Merje Uppin,
Siiri Johanson, Aurelia Eespere, Merilin
Taul.
Reedesed kontserdid Väike-Maarjas
ja Simunas ansamblilt „Kvintessents“
olid suunatud küll õpilastele, aga avatud kõigile huvilistele. Anleena Liivango tutvustas lühidalt kõiki instrumente
ja kvinteti esituses kõlasid mitmed
tuntud palad, nt Tšaikovski „Väikeste
luikede tants“, katkendid Bizet „Carmenist“ ja Rossini „Sevilla habemeajajast”, Joplini „Meelejahutaja”, Gershwini „Suveaeg” ning Rimski-Korsakovi
„Kimalase lend”. Soovitan neid lugusid
YoeTube`st n-ö järelkuulata. Mina seda
artikli kirjutamise ajal tegin – väga mõnus oli.
Noorte muusikute esitus oli emotsionaalne, nende ansamblitunnetus
nauditav.
Ansambel „Kvintessents“:
Nils Kosapoeg – flööt,
Jakob Peäske – fagott,
Anleena Liivango – oboe,
Jürnas Rähni – metsasarv,
Hans-Jürgen Kruus – klarnet
Laupäeval ja pühapäeval oli VäikeMaarja seltsimajas võimalik osaleda
kursusel „Harmooniline ja ülemhelilaul“, mida juhendas Silva Valdt. Silva
Valdt on Rahvusooper Estonia muusikalavastuste assistent.
Pühapäeval, 29. novembril tähistasime 1. adventi. Simuna rahvamajas peeti
advendimuusikaga keskpäevakohvikut.
Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased
Taavi Toomsalu saksofonil ja Madis Pilt
akordionil andsid mõnusa džässi stiilis
kontserdi ja lisaks mängisid noorusliku

Kõlas katkend Puccini ooperist „Õde Angelica“. Foto:2 x Aare Treial
kontserdi muusikaline kujundaja ja
kontsertmeister. Valguskunstniku tähtsat rolli täitis Martin Meeland.
Meie seltsimaja oli sellel õhtul nagu
Väike-Estonia. Nii tõdes Marju Metsman ja lisas: „Ooperi ja opereti vaatamine-kuulamine tõstab inimese argielust kõrgemale“ Kontserdikülastajate
rõõmsad näod ja välja öeldud esma-

vahvusega meeleolumuusikat.
Väike-Maarja pasunakoor esitas
advendiküünla süütamisel Simunas ja
Väike-Maarjas inimestele südamelähedast ja jõulumuusikat. Ühe Simuna
kuulaja kommentaar: „Lahe kontsert,
see mulle kohe meeldis“. Ja minu enda
arvamus – trotsides miinuskraade ja
teravat tuult nautisin enda ja orkestri

Väike-Maarja pasunakoor esinemas advendiküünla süütamisel Simunas.
Foto: Vallo Taar
mängu ning kuulajate kaasaelamist.
muljed järgnevas klassikakohvikus just
VII Väike-Maarja Muusikafestival on
seda ka väljendasid.
saanud ajalooks. Suur tänu meie muusikaseltsile ja festivali peakorraldajale
Ooperikatkendid:
Marju Metsmanile ning kõigile esinejaMozart „Võlufööt“ / Kvintett,
tele ja osalejatele. Kohtumiseni järgmiNicolai „Windsori lõbusad naised“ /
sel aastal.
Duett,
Kapp „Tasuleegid“ / Neeme aaria,
Aare Treial
Puccini „Õde Angelica“ / katkend ooharidus- ja kultuuriosakonna juhaperist
taja
Laulueriala üliõpilased:

Taavi Toomsalu (saksofonil) ja Madis
Pilt (akordionil) esinemas Simuna
rahvamajas. Foto: Mary Tammet
gas komme kõigile. Vilma Rebane oli
teinud ennast toredaks päkapikuks.
Kätte jõudis küünala süütamise aeg.
Rahvamaja ette kuuse alla oli ennast
seadnud Väike-Maarja pasunakoor. Koguduse õpetaja Enn Salveste süütas
küünla. Pasunakoor andis kauni kontserdi.
Esimene advent oli alanud.
Simuna Naisteklubi soovib kõigile
kauneid jõule, teguderohket uut aastat!
Kohtumiseni kohvikklubis uuel-aastal.
Riina Tülli

Jõuluootuse kontsert
„Imetore aeg“
8. detsembril kohtusime taas jõuluootuse kontserdil, kus
uute, põnevate ja
väga ilusate laulude
ja pillilugudega esinesid Simuna rahvamaja laululapsed
ja muusikakooli õpilased. Laval astusid
üles 38 vahvat muusikasõpra.
Kui ilmataat aegajalt unustab, et
on ikkagi jõulukuu,
Simuna lapsed esinemas jõulukontserdil. Foto: Erakogu
siis lapsed toredate
tele ning õpetajatele, Angela ja Eve!
esinemistega meid juba alt ei vea ja
Uute kohtumisteni!
kontserdi nautija on kindlasti oma jõulutunde kätte saanud.
Auli Kadastik
Aitäh suurtele ja väikestele esineja-
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Väike-Maarja
seltsimaja
103. aastapäevapidu
19. detsembril kell 19.00
Tantsuks esineb juba Lääne-Virumaa
pillimeestepeol populaarsust kogunud
ansambel KVINT. Meeleolukat pidu
sisustavad erinevad piirkonna ja seltsimaja tantsu-ja laulurühmad.
Kaasa võib võtta ka oma sööki ja jooki.
Avatud on kohvik!
Lapimaalt tuleb kohale jõuluvana!
LOTERII!
Uksed avame juba kell 18.00!
Eelmüügis pilet 8 eurot,
sooduspilet 6 eurot,
peoõhtul pilet 10 eurot
ja sooduspilet 8 eurot.
Koos piletiga ka väike tervitusjook.
Palume eelnevalt lauad broneerida!
Info: tel 326 1837, 5302 4437

Vallamajja üles seatud
kunstinäitus kutsub
vaatama
15. detsembril seati Väike-Maarja vallamaja mõlemale
korrusele üles kunstiõpetaja Maie Lepiku ringide tööde
näitus. Vallamaja koridorid on taas muutunud kauniks
kunstigaleriiks.
Näitusel on üles pandud töid väga erinevatel teemadel. Tööde autorid on tänavused Maie Lepiku juhendatavates kunstiringides osalejad.
Suurepäraseid näitusetöid on kõigil võimalik nautida vallamajas tööpäevadel kell 08.00-16.30.
Tulge külastama!

Simuna naisrühmal SIMONE täitus veerandsada aastat
Oli aasta üheksakümmend siis,
kui naiste ette astus Elvi Liim,
sai selgeks Muhu kannanöör
ja kauni keha puusaöör.
Tuli aasta üheksakümmend kaks
esimeseks tantsuks Kunda polka plaks.
Piitsutajaks sai meil Eha Rohi,
ja ei naised enam toriseda tohi.
Aasta üheksakümmend neli saabus
tantsupeole minek laabus,
jalavalu pärsiti
ja uhkes rongkäigus marsiti.
Jäi nelja naise võrra tühjaks koht
ja uute leidmisega tekkis oht,
siis läbi võeti valla nimekiri
ja sõelale jäi nii mõnigi nimi.
Oli aasta üheksakümmend viis,
tuli rühm mul üle võtta siis,
kaksteist naist sel hetkel rivis,
küll ma olin ikka pigis.
Tantsudega asi korras,
ära käidud sai ka Norras,
arvasime, ei enam kaugemale trügi,
üllatuseks ootamas meid aga Türgi.
Jõgevale tõttasime aastal kaks tuhat üksteist
kõrvale ei tahtnud jääda ükski meist.
Oi, kui palju naisi oli koos,
ja võtmata ei jäänud ükski poos.
Rühmas meil nüüd üksteist naist
ükski neist ei ole laisk.
Ühendab meid naiste sugu
ja tantsimata ei jää ükski lugu.
Meil Simone nimeks nüüd
ja tantsida veel ikka püüd.
Kas tee on lühike või pikk,
seda näitab tulevik.

21. novembril tähistas Simuna naisrühm SIMONE 25. sünnipäeva. Kõik
meie sõbrad, pereliikmed, endised
tantsijad ja külalised nii lähedalt kui
kaugelt olid kutsutud kostüümipeole
„Naised, naps ja muusika!“.
Juubilar astus üles nelja uue tantsuga, kus ei puudunud nii tamburiinid kui
vihmavarjud ja kolm erinevat kostüümi. Kontsertosa lõpetasime tantsuga
„Segu kaheksa“ ehk tervitustantsuga:
muusikanootidesse ja tantsutaktidesse
seadsime tervituse nii vallale, külalistele, naabritele Rakkest ja Laekverest
ning oma loo said Segased, Simuna
Kapell, LustiLine, Tüdrukud ja näitering Vesi Peale. See oli meie siiras tänu
Teile, kes te austasite meid oma kohalolekuga.

Sellel õhtul sai ka nimi SIMONE
pidulikult ristitud ning meie rühmal
nüüdseks vaderid – Kalle Rand, Tarmo
Rõngas ja Kulle Põldmaa – Poisid, ärge
meid siis unustage!!!
Täname häid sõpru toredate kingituste ja meeldejäävate etteastete eest!
Aitäh, Eneli Birnbaum, kõht sai päris täis! Aitäh toetajad Kalle Rand ja
Leho Lehtme, pea sai ka täis!
Juubel:
see on aeg uhkust tunda,
see on aeg meenutada,
see on aeg mõtiskleda,
see on pilk tulevikku.
Naisrühma SIMONE nimel
Auli Kadastik

Simuna naisrühm Simone oma sünnipäevapeol. Foto: Erakogu
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Tüdrukute tantsupidu
Väike-Maarjas toimus 9. detsembril traditsiooniline tüdrukute tantsupidu, kus
esinesid Väike-Maarja gümnaasiumi
5.-12. klassi õpilased ja õpetajad. Selle aasta tüdrukute tantsupeo teemaks
olid erinevad riigid. Iga klass sai endale
loosi tahtel mingi piirkonna, mida tüdrukud pidid välja tooma nii tantsusammudes kui ka riietuses. Tantse valmistati ette kehalise kasvatuse tundides
teisel veerandil. Tüdrukute tantsupidu
tulid vaatama lapsevanemad ning teised tantsuhuvilised ja Väike-Maarja
valla inimesed.
Tüdrukud olid enne esinemist ärevil,
kas tantsud lähevad hästi. Peas keerlesid küsimused: Kes võidab? Kuidas
meil läheb? Kas kõik on ikka suurepärane?
Kõik läks hästi!
Žürii valis vanuseklasside võitjateks:
5.–6. klass – võitja 6.A klass Itaalia
tantsuga
7.–9. klass – võitja 8. klass Kariibi
mere piirkonna tantsuga
10.–12. klass – võitja 10. klass Ukraina tantsuga
Tüdrukute tantsupeo üldvõit ehk
“Grand Prix” läks 10. klassile, kes
esindab Väike-Maarja gümnaasiumit
festivali Koolitants 2016 maakondlikul
tantsupäeval.
Eripreemiad said:
- Kõige rahvuslikum tants 6.A klass
- Emotsiooni preemia 12. klass
- Kostüümi preemia 9.B klass
- Julge alguse preemia 5. klass
- Lavalise liikumise preemia 8. klass

Lahe Koolipäev 2015

6.A klassi Itaalia tants.

8. klassi Kariibi mere piirkonna tants. Foto:2 x Ly Ipsberg
- Originaalse lahenduse preemia 12.
klass
Igast klassist valis žürii parima tantsija, kelleks osutusid Raine Hiiemäe,
Birgit Veermets, Krislyn Kitsing, Eliis
Mätas, Karmen King, Berta Viikberg,
Victoria Mitt, Karmen Lõomets, Laura

Komp ja Hannamari Soidla.
Publik valis lemmikuteks 5. ja 12.
klassi.
Madli Matvejev ja Anete Tomingas
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed

Lasteaialapsed astusid uusi samme
haridusteel
7. ja 8. detsembril käisid Väike-Maarja
lasteaia kahe koolieelikute rühma lapsed külas Väike-Maarja õppekeskuses.
Lapsi võõrustasid Airi Püss ja Anneli
Kütt koos oma tublide abilistega.
Üheskoos küpsetati ning kaunistati
piparkooke, meisterdati kinkekotte ja
prooviti müüjatööd. Eriti meeldis las-

tele poemäng, kus ühed lapsed olid
müüjad kassaaparaatide taga ning teised mängurahadega ostjad. Sel ajal kui
pooled lapsed poodi mängisid, küpsetasid teised piparkooke. Eriti kannatamatud maiasmokad kurtsidki hiljem,
et küll need piparkoogid küpsesid ikka
kaua.

Riidepuude kampaania oli edukas
Kampaania riidepuude kogumiseks, mis
sai algatatud koos Väike-Maarja Põllumeeste Seltsiga, lõppes väga edukalt.
Kadri Kopso Väike-Maarja Põllumeeste Seltsist tegi õpilasesindusele
ettepaneku algatada kampaania, et
kokku koguda vanad riidepuud, mida
oleks hea kasutada Väike-Maarja taaskasutuskeskuses. Õpilasesindus haaras

mõttest kinni ning kõigile üllatuseks
kogunes riidepuid kolme nädala jooksul koguni üle 200.
Suur tänu kõigile, kes tõid riidepuid
ja levitasid infot!
Hannamari Soidla
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse president

Suur-suur aitäh!
Novembrikuus viisime vallas läbi üsna
ebatavalise kampaania: kogusime taaskasutuskeskuse jaoks kasutatud riidepuid.
Tänu lahkele vallarahvale kogunes
neid kokku viis nii suurt kastitäit, et
täpset arvu ei ole suutnud veel kokku
lugedagi.
Täname Väike-Maarja gümnaasiumi

õpilasesindust, kes meie ideest innukalt kinni haaras ja õpilaste seas ise
korjanduse läbi viis, Avispea kogudust
ja kõiki inimesi, kes oma üleliigsed riidepuud meile tõid!
Maanaised Väike-Maarja Põllumeeste Seltsist

Õppekeskusele soovime kaunist ja
rahulikku jõuluaega ning loodame, et
see küllakutse ei jäänud lasteaia jaoks
viimaseks.
Margit Kurim
Väike-Maarja lasteaia õpetaja

Gümnaasiumi
vilistlaskogu teade
Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogu tuleb kokku laupäeval, 23.
jaanuaril kell 12.00 gümnaasiumi
peamajas.
Info:
Raimo Maasik
vilistlaskogu esimees
tel 514 5548

19. novembril toimus Nordea Kontserdimajas Eesti kõige suurem noortekonverents Lahe Koolipäev, kuhu oli saabunud üle tuhande noore. Meie kõigi
elu on täis pöördepunkte, kus ühel hetkel sulguvad uksed ning teisel hetkel
avanevad aknad. Konverentsi teemaks
oli „Minu elu pöördepunktid“, kus oma
kogemustest rääkisid erinevate valdkondade inimesed.
Päev algas väga meeleolukalt, kui
noored sõitsid Eesti eri paigust rongidega Tallinnasse. Rongid olid väga rahvastatud, kuid positiivne tuju ei lasknud ennast sel hetkel heidutada. Seejärel koguneti võimsaks rongkäiguks läbi
vanalinna, vahepeal tehti väike paus
Vabaduse väljakul, kus viidi läbi ergutusmäng ning tehti ühispilte. Pärast
seda mindigi kontserdimajja, kus algas
kauaoodatud üritus.
Esimest osa alustas suurelt ja uhkelt tuntud laulja Ewert Sundja, kes
rääkis enda teekonnast muusikas ning
enda praegusest elust. Järgmiseks esines õppejõud Jaan Aru, kelle uurimisobjektiks on aju. Ta rääkis enda elust,
noortest ning kõlama jäi mõte: „Kui nutiseadmed kogu aeg läheduses hoida,
siis muutuvad need nuti-hävitus-seadmeteks.“ Esimese osa lõpetas Sergei
Drõgin, kes töötab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias seikluskasvatuse lektorina. Ta rääkis enda hirmudest,
vigadest, õppimisest, enesekontrollist
ja meist endist. „Kas mina hirmuga või
hirm minuga?“.
Teine plokk algas vehklemisega.
Erika Kirpu, tuntud Eesti naisvehkleja,
rääkis, kuidas ta jõudis vehklemiseni, oma takistustest, õnnestumistest,
teistest huvidest ning võistlustest.
Pärast Kirput alustas Mart Müürisepp
enda etteastet võimsa lauluga. Ta jagas

meiega enda huvitavaid seiklusi kooliteest, ametitest ja huvidest. Teadagi
on Müürisepp Nukuteatri näitleja ja
kaasas oli temaga tema „ego“, kellega
nad esitasid veel ühe laulu. Ma arvan,
et näitleja jättis noored sõnatuks, sest
tema andekus on kadestamisväärt. Teise osa lõpetasid Vahur ja Liina Kersna,
kes jagasid meiega enda keerukat lugu
armastuse- ja karjääriteel. „Kõige tähtsam on see, et sa iseennast austad ja
armastad.“
Kolmanda osa esimene esineja oli
välisminister Maria Kaljurand koos
enda tütrega, kes rääkis õppimisest välisriikides ning tööst. Lisaks panid nad
noortele südamele, et hea Eesti algab
meist endist. Pärast seda algas Hea
Eeskuju konkursi parimate tänamine.
Nominentide seas oli ka Väike-Maarja
Gümnaasiumi Õpilasesinduse president Hannamari Soidla. Uhke oli näha
enda kooliõde seismas suurel laval.
Laureaadid olid seekord Miina Härma
Gümnaasiumi 10. klassi tüdrukud Triin
Karis ja Merili Ginter, kes koguvad raha
insuliinipumpade ostu jaoks. Neile esines ka „Eesti otsib superstaari“ 6. hooaja võitja Jüri Pootsman. Konverents
jätkus vendade ning ettevõtjate Priit ja
Peeter Rebasega, kes rääkisid ettevõtlusest, filmindusest ja sellest, kuidas
alustada sellega, mis sulle meeldib.
Viimaseks esinejaks oli lauljatar Liisi
Koikson, kes laulis ka paar laulu. Sellega lõppeski selline tore üritus ning
noored liikusid edasi koduteele, et
enda positiivseid mõtteid ka teistega
jagada. Päev oli väga tore ning kindlasti
osaleksin taolisel üritusel veel.
Keneli Pohlak
Väike-Maarja gümnaasiumi 8. klassi
õpilane ja õpilasesinduse asepresident

Väike-Maarja kandi koolid võeti
eeskujuks
Detsembri algul külastasid Väike-Maarja gümnaasiumit ja õppekeskust ning
Kiltsi põhikooli väliskülalised Armeeniast, Aserbaidžaanist, Gruusiast ja
Valgevenest.
30. novembrist 4. detsembrini Eestis visiidil viibinud SOS Lastekülade
ja nende hariduspartnerite esindajad
osalevad projektis „Kvaliteetharidus
sotsiaalses riskis olevatele lastele“.
Eesti poolelt on kaasatud Eesti SOS
Lastekülade esindajad ja nende partnerid Haridus- ja Teadusministeerium,
Tallinna Ülikool, Keila Linnavalitsus ja
Keila Kool.
Projekti eesmärk oli tutvustada Eesti kaasava hariduse kogemust ja toetada õpiabisüsteemide rakendamist sihtriikides. Eesti on koolitaja ja nõustaja
rollis ning Eesti spetsialistid on koolitanud hariduslike erivajaduste koordinaatoreid osalenud riikides. Eestis
külastati Keila, Väike-Maarja ja Kiltsi
koole ning osaleti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö
Keskuse korraldatud konverentsil „Kaasav haridus – kõikide laste huvides!“.
Külalised tutvusid teisipäeval, 1.
detsembril Väike-Maarjas direktor Marje Eelmaa juhtimisel Eestis ainulaadse
gümnaasiumi ja õppekeskuse ühitatud juhtimismudeliga ning siinsete
võimalustega. Positiivsete näidetena

toodi välja kooli õpiabisüsteemi individuaalsete tundide näol, õpilaskodu
olemasolu ja võimalust õppekeskuses
jätkata põhihariduse omandamist või
kutseõpinguid. Direktori sõnul avaldas
külalistele muljet, et kooli, erinevaid
üritusi ja huviringe tutvustas just õpilasesindus. Huvi pakkusid ka koolide tehnilised võimalused, näiteks mobiilne
sülearvutite klass ja õppeköök. Direktor
Merje Leemetsa juhtimisel tutvustatud
Kiltsi põhikool avaldas muljet omanäolise mõisakoolina. Kohtumisel käsitleti
ka Kiltsi kogemust varjupaigataotlejate
laste õpetamisel.
Projekti üks sihtgrupp ehk vanemliku hoole kaotanud või kaotamise riskis
olevad lapsed on üks haavatavamaid
sihtgruppe hariduses, sest nende varase lapseea kogemused mõjutavad
sageli nii õppimist kui sotsiaalsete suhete loomist. Sageli napib pedagoogidel teadmisi ja kogemusi probleemide
märkamiseks ja lahendamiseks. Sektoritevaheline koostöö ja rahvusvaheline
kogemustevahetus on võtmeküsimus
hariduse kvaliteedi tõstmisel.
Projekti rahastab Välisministeerium
Arengukoostöö programmist.
Heili Nõgene
gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

OLULINE: Muudatused Väike-Maarja gümnaasiumi õppetöö
korralduses III veerandil
Väike-Maarja gümnaasiumis algab kolmanda veerandi õppetöö neljapäeval, 7. jaanuaril 2016. a. Kuna kooli tullakse enne
koolivaheaja lõppu, siis need kaks päeva
antakse õpilastele talviseks vaheajaks 25. ja

26. veebruaril 2016. aastal.
Muudatuse eesmärk on teha pika õppeveerandi keskel väike puhkepaus. Koolipoolse ettepaneku on heaks kiitnud kooli
õpilasesindus ja hoolekogu.

Lugupidamisega
Marje Eelmaa,
Direktor
Info telefonil 327 0910, e-posti aadressil
vmgym@v-maarja.ee
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Maailma toidu nädal tõi Väike-Maarjasse värskeid
maitseid ja mõtteid
16.-20. novembri nädal Väike-Maarja
gümnaasiumis ja õppekeskuses paitas
maitsemeeli ning ergutas toidule ja
selle päritolule mõtlema. Toimus maailma toidu nädal.
Nädal algas võimalusega gümnaasiumi peamajas maitsta erinevate maade leibasid.

häälestumiseks sai iga laps karbist valida ühe kommi: rosina kakaos, mandli
kakaos või pähkli kakaos. Seejärel räägiti kommide ümber olevast kakaost ja
sellest, et ligi 70% Kalevi kommivabriku
kakaost tuleb just Ghanast, riigist, mis
oli päeva põhiteemaks.
Liina rääkis õpilastele, kes on üldse

Pildil: Liina Saaremäe (paremal) õpetamas õppekeskuses ühe
Ghana rahvustoidu red-red valmistamist. Foto: Helina Lükk
Toidunädalal kooli sööklaski pakutav toit oli temaatiline – Ukraina, Itaalia, Hiina, Vahemeremaad, Eesti. Algklasside maja lõunalauas lisati sellele
mänguline nüanss – äraarvamismänguna, mis maa toiduga on just sel päeval
tegemist.
Teisipäeval toimusid algklassidel,
5.–12. klassil ja õppekeskusel erinevad
kohtumised, loengud, kokanduse tunnid külalise Liina Saaremäega.
Liina Saaremäe on põhikooli inglise
keele ja matemaatika ning algklasside
õpetaja, kelle lähetas Lääne-Aafrikasse
Ghana Vabariiki vabatahtlikku tööd tegema MTÜ Mondo – arengukoostööle,
maailmaharidusele ja humanitaarabile
pühendunud Eesti organisatsioon.
Väike-Maarjasse tuli Liina rääkima
teemal „Toit Ghanas ja Ghana toit“.
Päev algas kohtumisega algklasside
majas. Sissejuhatuseks ja teemasse

vabatahtlik ja mis on vabatahtlik töö.
Tema vabatahtliku töö eesmärk Ghanas
2014. aastal oli sealse hariduselu edendamine ja sõpruskoolide suhete parendamine Ghana ja Eesti koolide vahel.
Liina konkreetsemateks ülesanneteks
olid õpetajate metoodiline koolitamine
ja toiduprojektid. Samuti õpetas ta seal
lapsi lugema-kirjutama, andis järeleaitamistunde.
Liina jutustas algklassidele Ghana elust ja toitudest ning asjaliku ja
teemakohase küsimuse esitajad said
auhinnaks järjehoidja-joonlaua. Õpetajad said kingiks erinevate maailma
vanasõnadega kleepse, et tunnis nende
tähenduse üle arutleda. Algklassidele
näitas ja andis ta nuusutada ka kalabassi – kõrvitsast tehtud kaussi, millest
Ghanas süüakse.
Seltsimajas toimunud kohtumisel
gümnaasiumi peamaja ja õppekeskuse

õpilastega suunas ta inimesi aktiivsete
näidete varal mõtlema toidu päritolule
ja ka asjaolule, et umbes miljard inimest maailmas elab alla vaesuspiiri.
Rohkete piltide ja lugude abil jagas ta
oma Ghana-hetki – kaevuvee ja palju
muugi peas kausiga koju kandmine,
„jäätis“ ehk külmutatud mahl kilekotis,
Ghana rahvustoidud. Toit on Ghanas
elulise tähtsusega ja söömine privaatne tegevus – isegi nii privaatne, et ka
õhtusöögile palutud külaline jäetakse
üksinda savionni sööma. Meie õpilastel-õpetajatel sai loengul selgeks Ghana tervitus „toma-toma“ ja Ghana tunnustav, kindla rütmiga plaksutus.
Õppekeskuses toimus Liina juhendamisel kokanduse tund esimese ja
neljanda kursuse õppuritele ja nende
juhendajatele. Ühiselt valmistati Ghana üht rahvustoitu red-red, mille lisandiks praetud banaanid ja mis lõpptulemusena väga hästi maitses. Liina kiitis
aktiivseid ja osavõtlikke kokkajaid, kes
tunni lõpul uurisid, millal Liina neid
taas õpetama tuleb.
Algklasside majas lõppes nädal samuti erinevate toitude maitsmisega,
nagu gümnaasiumi peamajas algas.
Algklassid said proovida erinevate riikide suupisteid, külas olid erinevate
rahvuste esindajad Vao pagulaskeskusest ja mekkida sai Ukraina pannkooke
kohupiimaga ning Afganistani ja Dagestani küpsiseid. Jagati retsepte ning
külalistele pakuti vastu meie kama ja
mulgi putru.
Nädala raames toimus ka kooliperele ja kõigile teistele huvilistele fotokonkurss, kuhu pildi ja retsepti saatjate
vahel loositi välja auhind – tasuta lõuna kahele Väike-Maarja õppekeskuse
õpperestoranis. Auhinna võitis õppekeskuse õpilane Anni Mahla.
Maailma toidu nädal tõi VäikeMaarjasse kahtlemata uusi maitseid ja
mõtteid.
Heili Nõgene
gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Nädala kestnud valimiskampaania ….
tõdeda, et kõigi hääl on ülioluline.
valmiskomisjon ning õpilastest koosKiltsi põhikooli õpilaste koolielu
nev häältelugemiskomisjon. Õhus oli
hakkavad sel aastal paremaks ja huvitunda põnevust.
tavamaks muutma Eleri Aleksa, Relika
Hääletada said kõik õpilased, oli
Belova, Kadri Reimann, Merette Möldvaid üks tingimus –
re ja Janely Miadzielec.
kaasas pidi olema
Palju õnne ja jaksu uutele liikmeteõpilaspilet. Kahjuks
le!
oli ka nii, et õpilane
soovis
hääletada,
Liisu Tähe
aga puudus isikut
Kiltsi kooli ühiskonnaõpetuse õpetõendav dokument.
taja
Head meelt tegi, et
eriti aktiivsed valijad
olid algklasside
õpilased.
Osales ka
erapooletu
vaatleja,
kes ei täValmispäev tekitas palju elevust.
heldanud
ühtegi häälte ostmist ega
Maanõukogu määrusega esimene komuud ebademokraatlikku.
dakondsusseadus. Kiltsi põhikool täHäältelugemiskomisjoni
histas seda päeva õpilasesinduse valitöö oli kiire ja korralik ning
misega, sest hea ja aktiivne õpilane on
esindajaks püüdlejad ei pika hea ning aktiivne kodanik.
danud kaua kannatama, sest
Valimised toimusid sel aastal Riitulemused tehti teatavaks sagikogu valimiste eeskujul. Kõigil 5.-9.
mal päeval. Kaks kandidaati
klassi õpilastel oli võimalus üles seada
olid saanud täpselt ühepaloma kandidatuur ning kogu kooli ees
ju hääli ning just seetõttu
tutvustada oma ideid. Õpilasesindusse
koosneb Kiltsi põhikooli õpipürgijail oli aega teha nädal aega vallasesindus sel aastal erandmisreklaami, kuni saabus 25. november
likult kuuest, mitte viiest ak– valmispäev. Üles olid seatud valimistiivsest ja tegusast õpilasest. Valimistel järgiti riigikogu valimise protseduukabiinid, valmis olid valijate nimekirjad
Antud valimiste põhjal sai
ning hääletussedelid. Moodustatud
rireegleid. Foto: 2 x Erakogu
…ja 6 suurepärast õpilaste esindajat
ongi valitud!
26. novembril tähistatakse kodanikupäeva. Sel päeval 1918. aastal loodi
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Kiltsi kooli kadrilaat
koogikohvik. Värskendust pakkus kohapeal pressitud apelsinimahl ja kuuseokkasmuuti. Väike-Maarja noortekeskus pakkus meisterdamisnurgas tegevust nii suurtele kui
väikestele.
Laada tipphetkedeks olid
õpilaste esitatud playback-etteasted. Laval astusid üles Üllar
Jörberg (Liisbed, Kerli, Urmeko Andres, Rando), Minionid
(Randel, Al-Bara, Marten, Romet, Valentin, Martti), Katy
Perry (Lupe, Stella-Mia, Lauri),
Mr Sofa ja Õieke (Eleri, Relika),
Mark Ronson (Amanda, CrystalSpeli, Heli-Liis) ja Njusha (Birgit, Janely, Maria).
Suur tänu õpetaja Siret Stoltsenile, kes koos abilistega hoolitses selle eest, et rahvamaja
ruumid oleksid soojad ja lauad
kadrilaadalisi ootamas.
Silt hõrgutavate laadaküpsetiste juures
Koolipere tänab ka kõiki
hoiatas: Ettevaatust, söögid ja joogid
laadal kauplejaid, osalejaid ja
viivad keele alla!
emasid-isasid, kes aitasid laadal müümiseks kaupa ette valmistada.
laat. Laadalisi oli tulnud nii kaugemalt
Järgmisel aastal plaanime laada korralkui lähemalt. Müügiks pakuti nii söödadada mardipäeval, ikka selleks, et prakvat, joodavat, silmailu pakkuvat kui ka
25. novembril toimus Kiltsi rahvamajas
meie kooli ülimalt meeleolukas kadri-

Õpilaste esitatud playback-etteasted kujunesid laada tipphetkedeks.
Foto: 2 x Merje Leemets
nobedate näppude poolt loodut. Väga
kiirelt kadusid müügilettidelt soojad
küpsetised, mis viisid lausa keele alla.
Õpetajatepere poolt oli avatud pann-

tilised kingid Jõuluvana kotti jõuaksid.
Kristiine Adamson
Kiltsi kooli õpetaja

Hea eeskuju Väike-Maarjas –
Hannamari Soidla
Väike-Maarja gümnaasiumi abiturient
ja õpilasesinduse president Hannamari
Soidla oli tänavu üks üle-eestilise konkursi Hea Eeskuju 2015 nominentidest.
Noortekonverentsil Lahe Koolipäev
2015 tunnustati silmapaistvaid, tegusaid ja hakkajaid noori, kelle särasilmsus ja entusiasm, sihikindel töö ning
võime haarata kaasa teisi, on muutnud
kodupaika paremaks.
Hannamari on eeskujuks oma väärtushinnangute ning julgusega võtta
vastutust. Ta teeb kõik, et Väike-Maarja gümnaasium oleks igaüht märkava
ja inspireeriva õpikeskkonnaga kool.
Väärtused, mille eest ta oma tegudega seisab, panevad õpilasi maailma
avastama ning õpetajaid oma ameti
üle uhkust tundma ja iga päev rohkem
pingutama. Teda kirjeldatakse uutest
ideedest vaimustuva, sõbraliku ning
taiplikuna.
VMG õpilasesindus pole pelgalt
esindus, vaid on muutunud organisatsiooniks, kus õpitakse meeskonnatööd,
vastutust, suhtlemisoskuseid ja tõesti
muudetakse maailma paremaks paigaks. Hannamari töö tulemuslikkust
on tähele pandud väljaspool oma organisatsiooni, nii osaleb VMG õpilasesindus sel sügisel naabruskooli õpilasesinduse koolitamisel.

Peale ühiskondliku tegevuse on
Hannamari ka aktiivne kultuurielu
edendaja. Ta on Väike-Maarja muuseumis töötades aidanud ette valmistada
mitmeid näituseid. Sel sügisel ilmusid
tema abil trükis haruldased Kurt Eiskopi sõduripäevikud. Hannamari on aktiivne kodutütar, laulab tütarlastekooris ja mängib pasunakooris.
Ta ei keskendu oma tegevuses iseendale või kitsale huvigrupile, vaid
püüab iga tegevusega eeskujuks olla ja
kogukonda aktiveerida. Ääremaastuvas
Eestis on uhkustunne oma kodukoha
üle eriti oluline. Hannamari annab oma
panuse Väike-Maarja ellu, kuid julgustab ka kõiki teisi kogukonna üle uhked
olema ja selle arengusse panustama.
Tema tegevus põhineb hoolivusel ja
avatusel. Ta on aastate jooksul omandanud suurepärased juhtimisoskused
ja mis kõige tähtsam – Hannamari julgeb võtta vastutust ning seista nõrgemate eest.
Hannamari on meie hea eeskuju,
kuna tema tegevus muudab tervet Väike-Maarjat ning annab julgust olla parem inimene.
Indrek Lillemägi
Väike-Maarja gümnaasiumi eesti
keele ja kirjanduse õpetaja
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Spordiaasta on toonud hulgaliselt
rõõmustavaid hetki
Detsember – vaikuse, rahu ja mõtiskluste aeg. Enamus inimesi peatub pikemaks või lühemaks ajaks oma mõtetes
ja analüüsib mööduvat aastat. Mõni
näeb tagasi vaadates kõrget läikivat
küngast ja on õnnelik ning rahul, teine
aga palju pisikesi jälgi rohujuurte vahel
ning tedagi valdab rahulolu. Ja kui ongi
midagi läinud plaanitust teisiti, on me
hinges teadmine, et alati on võimalus
paremini teha ning vead ja altminekud
on ikka selleks, et õppida ja areneda.
2015. aasta on kapanud kuidagi eriti
kiiresti, nagu ei olekski aastas mitte 12
kuud vaid kordades vähem ajaühikud.
Alles me tänasime oma 2014. aasta
edukaimaid sportlasi ja peagi on ukse
ees 2015. aasta säravaimate tähtede tänamise aeg.
Kindlasti on käesoleval aastal
toimunud mitmeid sündmusi ja
tegemisi, mille tähtsust me hetkel
võib-olla ei oskagi väärtustada, aga
mille olulisus mõne aasta möödudes ehk märgatavalt tõuseb. Juhtub sedagi, et mõnigi sündmus või
tegu, mis toimumise hetkel ülimalt
lahe tundus, muutub pinnavirvenduseks ja kaotab vaikselt oma sära.
Eks meil, spordirahval, ole samamoodi.
Sel kevadel said Ebavere liikumisrajad koostöös Eesti terviseradadega uue tähistuse ning
loodusrajal õnnestus tänu KOP-i
toetusele välja vahetada vanad,
oma aja ära elanud teabetahvlite
alused ja jalgrattahoidjad. Viitade
paigaldustöid planeerides mõtlesime sinisilmselt, et mis see siis
ikka ära ei ole, võtame laenutusest
pinnasepuuri, üks õhtu lõbusat suristamist ja valmis. Reaalsus rääkis
meile hoopis teist lugu. Nüüd tean
minagi, et Ebavere metsaradade
pealtnäha pehme pinnase moodustavad tegelikult suured ja veel
suuremad kivid, mis on puujuurtega väga tihedalt läbi põimitud. Lõpliku
töö tegid ikka ära kang ja labidas ning
mitu paari sitkeid biitsepseid.
Vaadates juba järgmisesse aastasse,
vilgub seal üks mõte väikesest disc-golfi rajast Ebaveres. Kuna Ebavere rajad
kuuluvad osalt sihtkaitsevööndisse,
kus isegi „sülitamine“ on keelatud, siis
on see mõte pisut komplitseeritud, aga
mitte teostamatu. Rada annaks veel
ühe väga hea põhjuse metsa minna ja
jalutamisele oleks see puhas lisaväärtus.
Mõeldes kohaliku spordielu elavdamise peale, said Väike-Maarja spordihoones suvise põrandahoolduse
käigus saali põrandale joonistatud ka
sulgpalliväljakud, mis võimaldavad
nüüd sulgpalli mängida neljal väljakul korraga. Tänu sellele paranesid
ka tingimused valla meistrivõistluste
korraldamiseks. Sel hooajal ongi plaanis sulgpallivõistlused teha lahtisteks,
et ka sulgpallisõbrad mujalt saaksid
võistlemisrõõmu nautida ja kohalikele
konkurentsi pakkuda.
Rahvaspordiklubi
eestvedamisel
ning suusaklubi toetusel käivitasime
lisaks väga hästi toimivale sarjale „Harjuta terviseks“ uue liikumissarja „Seriaalivaba õhtu“. Sari leiab aset iga kuu
kolmandal neljapäeval Ebavere terviseradadel. Kokku on etappe planeeritud
kaheksa – 4 jooksu ja 4 suusaetappi,
kuidas ilmataat meid soosib ja kas ning
kui palju lund antakse, sõltub suuresti kõigevägevama tahtmistest. Seriaali
kavandades sai küll mõeldud kõikvõimalike nüansside peale ja siis sündmust läbi viies selgus, et õhtud, mida
pööripäevale lähemal, seda kiiremini
lähevad ju pimedaks ja pealegi võib, oh
üllatust, sadada vihma mitu päeva järjest, mille tulemusena rajad suhteliselt

liumägedeks muutuvad. Avastus pakkus meile ikka üsna lustaka ahaa-momendi ja muutis korraldamise hetkega
palju keerulisemaks, sest enamuse
etappide läbiviimiseks saame kasutada
ju ainult valgustatud rada. Aga mis seal
ikka, paneme oma nutikad pead tööle
ja laseme loovusel lennata. Kindlasti
ei suru me neid, kes suusatada ei soovi, vägisi suuskadele, vaid leiame ikka
mingi raja, mida kindlal ja harjunud viisil läbida saab.
Sarjaga soovime elavdada VäikeMaarja ja selle ümbruskonna spordielu
ning kaasata kogukonda sportlik-tervistavale liikumisele, anname võimaluse
end proovile panna nii krossijooksus
kui ka suusatamises. Ent sarja eesmärk

Jane Kool Ebavere jooksurajal.
Foto: Erakogu
pole mitte ainult võistelda, vaid anda
ka kõigile mõnus kogemus koos liikumisest. Alati pole ju tähtis, kui kiiresti
või kui palju liikuda, tähtis on hoopis
see kui tihti suudame ennast motiveerida mugavustsoonist tõusma. Ja praeguseks toimunud etapid näitavad, et
inimesi, kes leiavad liikumisest rõõmu,
on oodatust palju rohkem. Väga head
eeskuju on näidanud Väike-Maarja
koolipere, kes osaleb seriaalil märkimisväärselt suure meeskonnaga. Sarja
kokkuvõtted tehakse mais, mil pärjatakse nii kiiremaid kui ka aktiivsemaid.
Rõõmu tegevaid hetki on palju. Oleme me ju kõik rõõmsad ja õnnelikud
kui sündmuse korraldamisega kaasnev
sahmerdamine end lõpuks kordaläinud
ettevõtmise näol ära tasub ja osalejatelt kiitvat tagasisidet saab. Eestimaa
on väike, üsna väike kõigi nende ürituste-sündmuste jaoks, mis igapäevaselt
aset leiavad. Tihti tuleb spordirahvalgi
valida mitme ürituse või võistluse vahel, kus osaleda. Seda õnnelikumad
on korraldajad, kui valituks osutub
just nende poolt läbi viidav sündmus.
Eks meiegi pinguta just selle nimel.
Mööduval aastal oleme püüdnud oma
üritustele kaasa haarata erinevaid huvigruppe – lapsi, erineval tasemel spordiharrastajaid ja ka neid, kel sportimine hobide hulgas just esikohal pole.
Meenutame siinkohal vastlapäeva ja
jaanipäeva, südamenädala tegemisi,
Pandivere päeva mitmevõistlust VM² ja
laste kergejõustikumitmevõistlust, kus
lapsed oma oskusi ebatraditsioonilistel aladel testida said. Iga-aastane Lurichi sünniaastapäeva tähistav kevadjooks haaras sel aastal enesega kampa
ka hulgaliselt kepikõndijaid. Traditsioonilistest üritustest aitavad suuresti
kohaliku elu värvikamaks muuta Georgi

Kange rammuvõistlus, Pandivere Rattaralli ning Ebavere Kange triatlon.
Valla meistrivõistlustel osalejate
arv on tõusnud, mõnel alal suuresti
tänu alavõistlust korraldavale isikule
(isikutele). Väga hästi on õnnestunud
Mikko Virkala läbi viidud korvpall, Andri Pardi organiseeritud tennisevõistlus,
Reijo Matikaineni ja Peeter Ilvese korraldatud jalgpall. Kahju on sellest, et
mõttemängud male ja kabe on hetkel
osavõtjate vähesuse tõttu puhkusele
saadetud. Eelmise aasta lõpust on meil
ka oma medal, millega autasustame nii
valla meistrivõistluste kui ka vallas toimuvate võistluste edukaimaid. Medali
esikülge kaunistab legendaarse rammumehe Georg Lurichi kujutis.
Vaat nüüd ei tea, kas see on
liikumisaasta järelmõju, aga on
täiesti märgatav, et liikumine on
muutunud inimeste jaoks olulisemaks. Väike-Maarja – Ebavere
kergliiklusteel näeb sagedasti liikumas küll jooksjaid, suusatajaid
rullsuuskadel, kepikõndijaid ning
niisama jalutajaid, mõni stardib
rajale juba siis, kui teistel alles äratuskellad esimesi noote mängivad.
Meele teevad rõõmsaks ja toovad
naeratuse näole mitmed edukad ja
aktiivsed harrastussportlased, kes
lisaks vallas ja maakonnas toimuvatele spordisündmustele on ka
üle-eestilistelt rahvaspordiüritustelt ilusaid tulemusi koju toonud.
Päris värske naeratuse ja braavohüüde tõid sisesõudjad, kes Viljandis toimunud Eesti MV sisesõudmise 1. etapilt mitme medaliga
naasid.
Väike-Maarja valla spordisündmustest pakkus ehk kõige suuremat elamust Ebavere Kange triatlon, mis kogu korralduse ja ettevalmistuse ning ka osavõtjate arvu
poolest ei jää mitte millegagi alla
Eestis korraldatavatele suurvõistlustele. Aastatega kogunenud korralduskogemus, toimiv meeskonnatöö,
kõrvaltvaatajale justkui iseenesest sujuv sündmus pakub nii osalemis- kui
nautimisrõõmu.
Ise olen Andri Pardile kaks aastat
lubanud osaleda ja ikka mingi põhjuse
leidnud, et plaksutajate võistkonnas
massistseene täita. Kolmas kord vist
enam kõrvale hiilida ei õnnestu. Kui
alguses spordikeskusesse tööle tulles
tundus, et aega treeninguteks justkui
ei jäägi (vabanduse leiab ju alati), siis
tegelikult jääb ikka küll. Ja kummaline,
mitte midagi ei jää tegemata, pigem
on füüsiline liigutamine puhkuseks.
Jõuab koduski pintsliga usinamalt liigutada ja nokitseda käsitöölisena millegi kallal, mis pikka paigal püsimist
ja intensiivset tähelepanu nõuab. Ja
et ei saaks öelda, et käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi, siis näitan
positiivset eeskuju ja harjutan usinasti
sulgpalliplatsil, rassin basseinis ja käin
aeg-ajalt vaatamas, kuidas õhtusel ajal
Ebavere lummav kollane valgus kõik
endasse mähib. Ütlemata mõnus on
minna jooksuradadele ja kuulda lehtede tasast sahinat oma jooksususside
all, vaadata pimedas laternavalguses
sädelevaid uduvihmapiisku ja hingata
täiel rinnal sisse karget sügisõhku.
Jõulukuuks soovin kõigile AEGA, et
oleks võimalik teha just seda, mis südamesse rõõmu- ja hinge õnnetunde
tekitab, et oleks võimalik aega lähedastega jagada, teha koos asju, mida seni
on edasi lükatud, kasvõi nautida koos
küünlasära ja leida üles see miski, mida
rahva seas jõulutundeks hüütakse.
Imelist jõuluAEGA ja tegusat saabuvat aastat soovides
Jane Kool

„Seriaalivaba õhtu“ koondas
taas jooksuhuvilisi
leida võivad. Kõige noorem osaleja oli
Liikumissarja „Seriaalivaba õhtu“ jõukõigest kahe aastane Säde Põllu, kes
lukuu etapp, arvult siis juba kolmas,
ema valvsa pilgu all uudishimulikult
oli meil esialgse juhendi järgi mõeldud
pimedat künklikku metsarada oma piküll suusaetapina aga, nagu ikka, kipusikeste jalajupivad ilmaolud
kestega usinalt
pikki plaane temõõtis.
hes vingerpussi
Tunni ajaga
mängima. Kolsai mets täis
mandal etapil
tuhandeid jaoli osalejaid 60
lajälgi, iga jälg
ja et natukene
kandmas endas
vaheldust paksõnumit – ma
kuda, siis läbiolin siin ja liikusime jooksuramine teeb muldu seekord vasle tohutut rõõtupidises suumu. See suurenas. Vaatamata
pärane kunstisagedastele
teos säilib seal
vihmasadudele
veel tükk aega
on
metsaraja selle suurjad siiski meie
sugusus on ka
õnneks ja rõõpäevavalguses
muks läbitavahoomatav.
tena püsinud.
Korraldajad
Kui teisel etapil
on väga rõõmoli ohtralt porisad, et meil on
seid liumägesid
nii palju inimeja pimeduses
si, kes mugavas
jooksjaid pasdiivanis istusivaid poriloiEne Laev ja Ruth Raidlo liikumisõhtut
mise
asemel
ke, siis kolmas
nautimas. Foto: Jane Kool
valivad hoopis
etapp võimallooduses liikumise, olenemata ilmast.
das kukkumata ja kuiva jalaga finišisse
Kohtumiseni Ebaveres!
jõuda.
Kolmel etapil on sarjast osavõtjaid
Jane Kool
olnud 109 jooksjat/kõndijat, kes oma
spordikeskuse juhataja
nime nüüd kokkuvõtvast punktitabelist

Koolivaheajal, 23. detsembrist kuni
6. jaanuarini on Väike-Maarja
spordihoone avatud järgmiselt:
- 23. detsembril kell 12.00–18.00
- 24.–26. detsembril suletud
- 27. detsembril kell 12.00–18.00
- 28.–30. detsembril kell 12.00–21.00
- 31. detsembril – 1. jaanuaril suletud
- 2.–3. jaanuaril kell 12.00–18.00
- 4.–6. jaanuaril kell 12.00–21.00

Ilusaid pühi!

Võrkpalliuudiseid
21. novembril toimus Paides, E-Piima spordihoones sügisturniir võrkpallis seenioridele, ühtaegu ka Peet Raigi mälestusturniir.
Lääne-Virumaad esindas võistkond Võsu Volle, kelle põhikoosseisus mängisid ka meie valla võrkpallurid Aivar Püvi ja
Väino Stoltsen.
1. mäng: Võsu Volle – Paide 2:0;
2. mäng: Võsu Volle – Tallinna Kalev 2:1;
3. mäng: Võsu Volle – Uljas United 2:0.

Seega – Võsu Volle meeskond oli
suurüllataja ja võitis rändkarika!
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Väike-Maarja valla 2015. spordiaasta parimate valimine
NOMINENDID
AASTA SPORTLIK NEIU
1. Jonete Visnapuu:
- Eesti MV, sumo, vanuserühm U-12, 2.
koht
- Eesti MV, sumo, vanuserühm U-14, 2.
koht
- Euroopa meistrivõistlused, sumo, vanuserühm U-12, 2. koht
- Euroopa meistrivõistlused, sumo, vanuserühm U-14, 2. koht
Sel aastal on olnud naistemaadluses
13 võistlusel auhinnalisel kohal.
2. Maria Liis Alt:
- Triatlon, duatlon EKV, 3. koht
- Triatlon, duatlon EMV, 2. koht
- Triatlon, Eesti karikavõistlus 12. koht
- Kiili duatlon, EKV 1. etapp, 5,5 km,
duatlon, D-vanuseklass, 2. koht
- Paide triatlon, EKV etapp, D-vanuseklass, 11. koht
- Elva linna triatlon, EKV etapp, 9. koht
- TriSmile triatlon, 11,1 km, 69. koht, Dvanuseklass, 2. koht
- Tallinna triatlon, EMV triatlonis, D-vanuseklass, 8. koht
- Jõulumäe duatlon, Duatlon Baltic
Cup, 4. koht
- Kuremaa basseinitriatlon, D-vanuseklass, 3. koht
- Paikuse krossiduatlon, D-vanuseklass,
1. koht
- Saaremaa duatlon, D-vanuseklass, 3.
koht
- Meie Liigume II, Tõrva maanteetriatlon, 5,15 km, D-vanuseklass, 3. koht
- Meie Liigume II, Rõuge triatlon, 5,15
km, D-vanuseklass, 7. koht
- Meie Liigume II, Türi triatlon, 5,15 km,
D-vanuseklass, 3. koht
- Meie Liigume IV, Tõrva krossitriatlon,
4,15 km, D-vanuseklass, 2. koht
- Meie Liigume triatloni sarja võit D-vanuseklassis
- Otepää duatlon, EMV, D-vanuseklass,
2. koht
- Valga-Valka Helen triatlon, 6,6 km 53.
koht, D-vanuseklassis 12. koht
- Jüri basseinitriatlon, 6,1 km, 28. koht
naiste arvestuses, D-vanuseklassis 5.
koht
- Meie Liigume Tõrva kevad-duatlon,
6,5 km, D-vanuseklass, 3. koht
- Lääne-Virumaa 19. väikelaste kergejõustikupäev, 400 m jooks, 1. koht
- Filter maanteekarikasarja Pandivere
etapp, 2005 sündinud tüdrukud, 1. koht
- Koeru jooksusari, 2004 ja hiljem sündinud tüdrukud, 1. koht (võitis kõik etapid ülekaalukalt)
- Elva jooksusarja järvede jooks,
8-10aastaste tüdrukute hulgas 800 m
jooks sarja kokkuvõttes 1. koht (kõikide
jooksude võit)
- Elva jooksusari, 3 km, 11-13aastaste
hulgas kahel korral 2. koht
- Paide-Türi rahvajooks, 1 km, 9aastaste
tüdrukute hulgas 1. koht
- ETV-Swedbanki noorte suusasari
2014-2015, 2004 ja hiljem sündinud
tüdrukute hulgas sarja 20. koht
- Tamsalu suusatalv 2015, sarja 2. koht
- REINPAUL XIII maastikujooks, 2,5 km,
7. koht, naistest 1. Koht
AASTA SPORTLIK NOORMEES
1. Joosep Eesmäe:
- Eesti meister motokrossis Quad 100
klassis
- Läti meister motokrossis Quad 100
klassis
- Balti meister motokrossis Quad 100
klassis
- Eesti noorte karikavõitja talvises kestvuskrossis
- Eesti noorte karikavõistluste II koht
motokrossis
2. Andris Pent:
- Eesti MV õpilastele, klassikaline
maadlus, 1. koht
- Eesti MV kadettidele, klassikaline
maadlus, 2. koht
- Eesti MV kadettidele, vabamaadlus,
3. koht
- Eesti MV kadettidele, rannamaadlus,

1. koht
- Eesti MV kadettidele, sumo, 1. koht
- Euroopa meistrivõistlused kadettidele, sumo, 3. koht
- Tunnustatud Eesti Olümpiakomitee
aukirjaga kõrgete sportlike saavutuste
eest
3. Tair Stalberg:
- Tartu Rattamaraton, üldarvestus 29.
koht, M20 3. koht
- Eesti MV talikross, M18 5. koht
- Pärnu 56. tänavasõit, M18 3. koht
- Eesti MV XCO, M18 4. koht
- Eesti MV kriteerium, 6. koht
- Eesti MV trekisõit, M18, sprint 2. koht
- Eesti MV meeskondlik jälitussõit, 1.
koht
- Eesti MV meeskondlik sprint, 2. koht
- Eesti MV 1 km paigaltstart, 2. koht
- Team Rattapood Cup kokkuvõttes
M18 3. koht
- Filter Maanteekarikasari, kokkuvõttes
10. koht, M18 kokkuvõttes 1. koht
- Eesti Rahvavelotuur, kokkuvõttes 11.
koht, M18 kokkuvõttes 3. koht
- MTBEst rattamaraton sarja kokkuvõttes M18 4. koht
- Hawaii Express Estonian Cup Jõulumäe rattamaraton, M18 1. koht
- Hawaii Express Estonian Cup Lähte
rattamaraton, M18 1. koht
- La Coupe du Président de la Ville de
Grudziadz, M18 rahvusvaheline velotuur; 1. etapp 9. koht; 2. etapp 62. koht;
3. etapp 75. koht; 4. etapp 43. koht; 5.
etapp 96. koht; kokkuvõttes 63. Koht
4. Mait Suursaar:
- Eesti MV kergejõustikus, M 4 x 100 m
jooks, U-16 1. koht
- Eesti MV sisekergejõustikus, 60 m
jooks, U-16 3. koht
- Eesti MV sisekergejõustikus, 200 m
jooks, U 16 2. koht
- Maakonna 13.-14. aastaste 100 m
jooksu rekord - 11,61
5. Ander Talu:
- 1. koht BSBC (Baltic Sea Basket Cup)
Eesti U16 koondis, Tallinn
- 3. koht Nordic Championship Eesti
U16 koondis, Solna, Rootsi
- 2. koht U16 Eesti MV, Virumaa Pallimängude Kool, Tartu
- 1. koht Balti matš, Eesti U16 koondis,
Tallinn
- 1. koht Euroopa MV B-divisjon, Eesti
U16 koondis, Sofia, Bulgaaria
6. Sten Saaremäel:
- 1. koht BSBC (Baltic Sea Basket Cup)
Eesti U16 koondis, Tallinn
- 3. koht Nordic Championship Eesti
U16 koondis, Solna, Rootsi
- 2. koht U16 Eesti MV, Virumaa Pallimängude Kool, Tartu
- 1. koht Balti matš, Eesti U16 koondis,
Tallinn
- 1. koht Euroopa MV B-divisjon, Eesti
U16 koondis, Sofia, Bulgaaria
7. Karl Kasekamp:
- 2014/15. sisehooaja EMV üldarvestuses esikoht klassis 1/10 tagavedu, bagi
- 2014/15. sisehooaja EMV üldarvestuse 5. koht klassis 1/10 nelikvedu, bagi
- suvehooaja EMV üldarvestuse 2. koht
klassis 1/8 nelikvedu, elektribagi
- suvehooaja EMV üldarvestuse 2. koht
klassis 1/10 tagavedu, bagi
- Baltic Cup 1. koht klassis 1/10 tagavedu, bagi
- Batic Cup 2. koht klassis 1/8 nelikvedu, elektribagi
2015/16. EMV sisehooajal hetkel liider
klassis 1/10 nelikvedu, bagi; tagaveolistes bagides hoiab 2. kohta
AASTA NAISSPORTLANE
1. Geidi Kruusmann:
- 34. Paide-Türi rahvajooks, 13,6 km, 62.
koht
- 4. Tartu linnamaraton 10 km jooks, 49.
koht
- 18. Tartu rattamaraton, 40 km, 75. koht
- SEB Tallinna maraton, 21,1 km, 75.
koht
- 9. Tartu rulluisumaraton, 42 km, 10.
koht

- Hawaii Express GRAN FONDO ESTONIA 234 km, jalgrattasõit, 174. koht
- Meie Liigume, II Tõrva maanteetriatlon, 12,3 km, 2. koht
- Eesti Ööjooks, 10 km, 844. koht
- Kalevipoja rullisõit, 15 km, 6. koht
- TriSmile triatlon, 33,3 km, 60. koht
- TriSmile triatlon, 111 km, 252. koht
- Pandivere 25. rattaralli, 44 km, 54.
koht
- Pärnu rullimaraton, 39,75 km, 10. koht
- Pärnu rullimaraton, 18,55 km, 4. koht
- Tartu Mill Triathlon, 25,5 km, 61. koht
- Meie Liigume, II Türi triatlon, 12,3 km,
2. koht
- Valga-Valka Helen triatlon, 18,4 km,
27. koht
- Narva Energiajooks, 21,1 km, 58. koht
- Südasuve maraton, 7,7 km, 29. koht
- Metek Tabasalu rullimaraton, 40 km,
7. koht
- 34. Tartu rattaralli, 142 km, 32. koht
- 44. jooks ümber Harku järve, 6,6 km,
36. koht
- 33. Tartu jooksumaraton, 23 km, 75.
koht
- 86. Suurjooks ümber Viljandi järve, 12
km, 111. koht
- 43. Tartu maraton, 63 km, 25. koht
- 17. Alutaguse maraton, 42 km suusatamine, 10. koht
- 17. Tamsalu-Neeruti maraton, 46 km
suusatamine, 8. koht
- 31. Viru maraton, 36 km, 5. koht
AASTA MEESSPORTLANE
1. Indrek Mägi:
- Motokrossi EM, 44. koht, 250 cm³
- Motokrossi EM etapp, 39. koht, 250
cm³
- Motokrossi EMV etapp, 3. koht, MX1
- Motokrossi EM etapp, 15. koht, 250
cm³
- Motokrossi EMV etapp, 1. koht, MX2
- Läti meister motokrossis, MX2
- Euroopa MV parim koht - 10. EMX250
2. Ivar Vaab:
- 18. Tartu rattamaraton, 89 km, 46. koht
- 16. Jõulumäe Arctic Sport rattamaraton, 62 km, 20. koht
- 1. Alutaguse rattamaraton, 50 km, 9.
koht
- 16. Otepää rattamaraton, 58 km, 15.
koht
- 15. Elva rattamaraton, 60 km, 15. koht
- Purustaja 15. Rakke rattamaraton, 56
km, 10. koht
- 13. Raplamaa Hansgrohe rattamaraton, 60 km, 26. koht
- 13. Rakvere rattamaraton, 50 km, 22.
koht
- 17. Rõuge rattamaraton, 53 km, 23.
koht
- Kuusalu ACE Logistics rattamaraton,
68 km, 25. koht
- 18. Tallinna rattamaraton, 54 km, 26.
koht
- 15. Mulgi rattamaraton, 52 km, 29.
Koht
AASTA SPORTLIK VETERAN
1. Väino Stoltsen:
- Rahvusvaheline võistlus ALFA, sisesõudmine Tallinnas, 1000 m, 3. koht
- Eesti MV sisesõudmises, 4. etapp,
2000 m, 2. koht
- Eesti MV 1. etapp sisesõudmises,
6000 m, 3. koht vanuseklassis 60+
- Eesti MV seenioridele sulgpallis, Tartus, 3. koht vanuseklassis 60+
- Eesti MV seenioridele tennises, Pärnus, 9-12. koht vanuseklassis 60+
- Lääne-Virumaa MV seenioridele tennises, Rakveres, 5. koht vanuseklassis
50+
- Eesti KV seenioridele võrkpallis Paides, Tartu meeskonna koosseisus, 2.
koht
- Eesti MV seenioridele rannavõrkpallis, paarismäng Võsu rannas, 3. koht
- Eesti MV sangpommi kahevõistluses,
2. koht
- Sügisturniir võrkpallis seenioridele
Paides, 1. koht Võsu Volle meeskonna
koosseisus

- Vabariigi valdade mängud kergejõustikus Kuressaares, kuulitõuge ja odavise
Valla meistrivõistlused:
- Valla MV tennises, 4. koht
- Valla MV lauatennises, 2. koht
- Valla MV sulgpallis, 4. koht
- FUTSAL CUP jalgpallis, 7. koht
- Ebavere Kange triatlon
2. Hans Kruusamägi:
- seenioride 13. maailmamängud korvpallis, 2. koht
- EMV sisesõudmises, IV etapp 2000 m,
vanuseklassis 60+ 3. koht
AASTA VÕISTKOND
1. Köieveo võistkond:
- 14. Eestimaa suvemängud, 3. koht
2. Väike-Maarja Päästekooli korvpallimeeskond:
- 2015. aasta Lääne-Virumaa meister
meeste korvpallis
- Eestimaa talimängudel valdade korvpalli 7. koht
- 2015. aasta Lääne-Virumaa Kossuliiga karikavõistluste finalist (finaal toimub18.12.2015)
AASTA SPORTLIK PEREKOND
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1. Geidi Kruusmann, Getrin Raudsepp:
- Geidi tulemused aasta naissportlase
lahtris
Getrini tulemused:
- 9. Tartu rulluisumaraton, 10 km, 26.
koht
- Meie Liigume, II Tõrva maanteetriatlon, 5,15 km, D-vanuseklass, 4. koht
- Kalevipoja rullisõit, 10 km, 1. koht
- TriSmile Triatlon, 11,1 km, lapsed
9-10a 14. koht
- Pärnu rullimaraton 2,65 km, T12, 17.
koht
- Pärnu rullimaraton, rahvarull, 10 km,
21. koht
- Valga-Valka Helen triatlon, 6,6 km, 16.
koht
- Metek Tabasalu rullimaraton, 10 km,
29. koht
- Metek Tabasalu rullimaraton, 2,5 km,
15. koht
AASTA SPORDIEDENDAJA
1. Ants Einsalu:
- Reinpauli maastikujooksu peakorraldaja
- Georgi Kange peakorraldaja
- Aktiivne eeskuju

Selgitame välja valla
2015. spordiaasta parimad!
Kategooriad:
- Aasta sportlik neiu (2 nominent)
- Aasta sportlik noormees (7 nominenti)
- Aasta naissportlane (1 nominent)
- Aasta meessportlane (2 nominenti)
- Aasta spordiveteran (2 nominent)
- Aasta võistkond (2 nominenti)
- Aasta sportlik perekond (1 nominenti)
- Aasta spordiedendaja (1 nominent)
Avalik hääletus on avatud jaanuari 3 esimest nädalat. Nominentide poolt
saab hääle anda Väike-Maarja spordikeskuse kodulehel, Väike-Maarja spordihoone Facebooki lehel või saata kirjalikult e-posti aadressil spordikeskus@vmaarja.ee
Parimateks valituid autasustatakse Väike-Maarja valla Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel meenega ja nime kandmisega spordiaasta tegijate raamatusse.
Info: spordikeskuse juhataja Jane Kool, tel 518 4071

Maadlusuudiseid
21. novembril osalesime Leedus
Siauliais toimunud rahvusvahelisel
maadlusvõistlusel kreeka-rooma ja
naistemaadluses. Esindatud olid Leedu, Läti, Poola ja Iisraeli maadluskoondised. Meie noormaadlejad olid tublid
ja saavutasid järgmised kohad:
2. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Andris Pent
3. koht – Holger Toots
22. novembril osalesime Põltsamaal vabamaadlussarja Nublust Nabiks viimasel, 5. etapil.
Saavutasime järgnevad kohad:
1. koht – Jonete Visnapuu
1. koht – Virmo Tammemägi
2. koht – Albara Chopalaev
3. koht – Virgo Raja
3. koht – Andris Pent
3. koht – Mikk Sikkar
5. koht – Kaarel Moorits
5. koht – Sander Kriel

7. koht – Joel Visnapuu
7. koht – Remo Ojaste
Tüdrukute punktiarvestuses saavutas Jonete Visnapuu 5 etapi kokkuvõttes 3. koha. Tubli saavutus.
29. novembril toimusid Eesti meistrivõistlused vabamaadluses õpilastele.
Osales 130 maadlejat üle Eesti. VäikeMaarja RSK noormaadlejad saavutasid
järgmised kohad:
3. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Käroly Seemann
3. koht – Andris Pent
3. koht – Virmo Tammemägi
5. koht – Remo Ojaste
7. koht – Maarja Liis Nirgi
9. koht – Mikk Sikkar
Lembit Kalter
maadlustreener

Hoidkem helkuripuu säravana!
Väike-Maarjas „avati“ Päästekooli eestvõttel helkuripuu, lootusega aidata
paremini teadvustada liikluses varitsevaid ohte ja pime aeg turvalisemalt üle
elada.
Koos vallavalitsuse esindajatega
valiti helkuripuuks Pika ja Ravi tänava
nurgal asuv nulg, millele riputati külge
paarsada helkurit.
Helkuripuult saab iga mööduja,
kellel helkurit ei ole, selle võtta ja
endale külge riputada.
Helkuripuu tühjenes küll juba esimesel päeval, kuid sinna saab igaüks helkureid juurde tuua. Vaadake

kodus oma sahtlid üle, kui seal leidub
helkureid, mida te ise ei kasuta, tooge
ja riputage need helkuripuule – sahtlipõhjas olevast helkurist on vähe abi!
Nii saab igaüks meist kaasa aidata, et
liikluses oleks nii jalakäijatel kui autodel turvalisem liigelda.
Loodame, et helkuripuu tuletab kõigile helkuri olulisust meelde. Hoidkem
helkuripuu säravana ja lisagem sinna
uusi helkureid – väikeseid elupäästjaid, et need, kellel helkurit ei ole,
saaks selle sealt võtta ja end pimedas nähtavaks muuta.
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Varasemate aegade jõuludest – jõulutundest ja jõuluimest
Liili Heinla meenutusi lapsepõlve aegadest
Enne 1940. aastat olid ajad, kus kirik
oli ka harilikul pühapäeval rahvast täis,
sest kogudus oli siis suur - 150 inimest.
Jõulude ajal oli kirikus siiski ka neid,
kes muidu harva käisid. On meelde jäänud kord kui esimeses pingis istus tüse
tähtsa olemisega daam, kellel oli peas
suur must rulläärega kübar ja see oli nii
viltu, et ma nuputasin kogu aeg kuidas
see peas püsib. Ega siis mina, tilluke,
teadnud kummipaelast ega kübaranõelast midagi. Emal oli ka üks kena
kaabukujuline kübar, mis pidi alati otse
peas olema ja püsis ilma abivahenditeta. Üldse oli minu lähedastel selline
arusaamine, et peakate peab peas otse
olema. Kui see juhtus ühe kõrva poole kalduma, oli see vist edevuse märk
ja korralik inimene ei tohtinud seda
endale lubada. Kui Väike-Maarja kooli
preilid olid oma bareti ühele kõrvale
lükanud, oli see nagu märk kergetest
elukommetest. Vot nii!
Jõululaupäeval anti teenistuse ajal
ka pühapäevakooli lastele kingipakid.
Eeriku Pauliine, kes meie allkorrusel
elas, oli pühapäevakooli õpetaja ja
koguduse juhatuses sekretär-asjaajaja. Tema valmistas kingikotid ise värvilistest krepp-paberitest. Kotti pandi
õunu, mis olid ilmselt kohalikest taluaedadest pärit ja ilusaid suhkrupea
komme. Need olid suured, kandilised,
kreemikad, tükksuhkrut meenutavad
kommipulgad, kuid pehmemad ja mahedamad kui tükksuhkur. Need pulgad
olid keeratud värvilistesse paberitesse,
mille otstes olid pikad narmad. Mina
ei olnud pühapäevakooli laps. Olin
liiga väike. Ja mina sellist kingikotti ei
saanud. Iga koti pidi saaja kantsli ees
seistes salmi lugemisega välja lunastama. Laulda võis ka. Vilumetsa Juku laulis isegi saksa keeles tuntud laulu: Oh
kuusepuu, oh kuusepuu, kui haljad on
su oksad..., mis saksakeeles kõlas: Oo
Tannenbaum, oo Tannenbaum...
Juku saksakeelne laul jäi muidugi
sakslaste aega ja seekord olin koti saajate hulgas ka mina. Olin suurem, õppisin vaevaliselt lugemist ja ühel pimedal
talvepäeval andis ema mulle väikese
jõuluraamatu, milles olid ka mõned
salmid sees ja ütles, et olen juba nii
suur küll, et salmi õppimisega ise hakkama saada. Vaevaline see esialgu veerides oli, kuid selgeks sai ja kantsli ees
seistes ning lugedes olin väga uhkust
täis. Mina ISE õppisin, et:
Imeline jõulurahu,
kust küll tuled sa?
Jeesus sinu läkitaja
tõest´ on üksinda...
ja veel 2 salmi oli.
Jõuluvana kommet ei olnud ei kodus
ega kirikus. Esimest ehtsat jõuluvana
nägin umbes 4- või 5-aastaselt Avispea
vanas koolimajas. See oli kahe klassiruumiga hoone. Kahte ruumi eraldav
sein oli kerge ja eemaldatav. Peo ajaks
võeti sein maha, asetati pukkidele ja
sellest sai pikk lava esinejatele ja muidugi ka jõuluvanale. Vanaema viis mind
sellele koolipeole. Istusime esimeses
reas ja päris jõuluvana vastas kohe. Ei
mäleta, kui palju seal neid lugejaidlauljaid oli. Meeles on see, et ühele
suurele poisile näidati päris kobedat
vitsakimpu ja siis oli veel üks ilus valgete juuste ja punase sametkleidiga
tüdruk, väga ilusa tumedapäise emaga.
Tüdruk oli minu suurune. Ema tõstis
lapse põrandalt üles lavale jõuluvana
ette. Laps hakkas salmi lugema, ise
kahe käega oma kleidisaba külgedelt
üles rullides. Rullis ja rullis, siis nuuksus: „ema, ema, ma ei julge enam!“,
tõmbas kleidisabad ülepea ja kükitas
maha, valgete pitsidega tagapool rahva
poole. See oli Triigi riigimõisa valitseja
tütar Kala Mai, kellest sai mulle kahel

esimesel kooliaastal sõbranna ja pisut
ka pinginaaber. Mu esimene pinginaaber oli Krutobi Rutt ja I klassis veel
Greeni Leili. Ma ei mäleta, kellega II
klassis istusin, kuid Maist hea sõbrannaga otsustasime kokku istuda. Siis tuli
Pedari Liine kooli ja nõudis Mai oma
tütar Heljule naabriks tagasi. Nii tähtis oli, et Helju istuks valitseja tütrega.
Ja nii see asi läkski. Maiga olime ikka
sõbrannad, kuid II klassi kevadel määrati Mai isa ühte teise sovhoosi tööle ja
nad kolisid ära.
Suur sõjavanker oli juba mitu aastat
riiki ja rahvaid hävitanud ega jätnud
ka Eestimaad puutumata. Oli 1943. a
detsember. Selleks ajaks olid kõik rahuajast jäänud küünlad ammu ära põletatud ja koguduse juhatus pidas aru, et
kuidas jõuluõhtut kuidagigi ilusamaks
teha. Et küünlaid kuusele panna polnud, otsustati seekord tuua 2 kuuske.
Nii tehtigi. Kodudes saadi valgust lambarasvast küünaldega. Need olid nii
iseloomuliku lõhnaga ja pehmed, et
kiriku kuuse jaoks vist ei peetud paslikuks.
Ühel õhtul kostis alt ukselt kõva koputamine. Majahoidja Milde ei söandanud avama minna, vaid tuli üles ja
kutsus isa kaasa. Isa võttis meie parima
valgusallika, jalgratta karbiidilambi,
kaasa ja läks ust avama. Mina ja ema
ootasime põksuvate südametega selgust salapärase koputaja kohta. Üsna
pea tulidki Milde ja isa üles. Mildel oli
käes suur valge asi. Mis see oli? Kuulsin
esimest korda sõna steariin ja sain siis
teada, et sellest on tehtud kõik küünlad. Ukse taga olnud mees oli Piirmanni Valter ehk õige nimega Valter Liive.
Kõik toas olnud kolm täiskasvanut olid
väga rõõmsad ja tänasid valju häälega
Taevast Isa jõuluime eest. See suur valge ja üpris raske jõuluime oli mulle küll
paras mõistatus. Oleks küünlaid toodud, siis oleks ikka ime olnud.
Nüüd algasid põnevad päevad, sest
isa hakkas jõuluimest päris imet tegema ja värbas mindki ametisse. Ema
otsis välja patsi köidetud poelõimest
kanganarmad. Mind õpetati sellest vajalikku arvu lõimeniite välja tõmbama
ja nendest küünaldele tahte keerutama. Suurest küünlarasva tükist lõi isa
väiksemad tükid ja pani need plekkkausiga pliidile sulama. Ja siis oli veel
üks alumiiniumist torujupike, mille sisse vedelat rasva valati. Oh, see oli nii
keeruline ja tähtis tegevus! Ja minu isa
oskas seda! Küll võib ikka üks isa tark
ja osav olla! Minul oli salaja keerutatud üks 3-4 sentimeetri pikkune tahike,
mida ma niisama vedela küünlarasva
sisse kastsin sooviga teha endale üks
tilluke päris oma küünal. Pärast kastmist ja rasva hangumist arvasin, et
kastan veel ja siis veel... ja ... veel. Isa
siiski nägi mu tegevust ja ütles, et võin
pika tahi võtta ja suure kuuse jaoks ka
mõned küünlad kasta. No seda ei olnud
küll vaja kaks korda öelda. Nüüd töötas
köögis 2 küünlameistrit. Amet ise oli
nii auline, et ei mäletagi mitu küünalt
kastetud sain. Ja siis tuli see jõuluõhtu. Kõik teadsid, et seekord pole kirikus
küünlatuld, aga saal oli rahvast täis.
Kõik olid kuidagi ootusärevad. Saalis
oli vaikus. Isa tuli vendade toast selle
pika ridvaga, millega ta alati oli kuusel
küünlaid süüdanud enne teenistuse
algust ja inimeste tulekut. Pani ridva
otsa ühe küünlajupi, süütas põlema ja
hakkas sellega kuusel olevaid küünlaid
süütama. Enne ülemised, siis kordkorralt allapoole liikudes kuni kuusk üleni
tuledes säras. Saalis oli kogu aeg täielik vaikus. Suud-silmad olid IME sündi
jälgides avali. Enamus arvas, et kellegi
tagavaradest on mõni küünal toodud
jõulurõõmu tegema. Seegi oleks olnud ime. Aga süüteküünal aina liikus

allapoole ja avatud paarist küünlast
sai palju enam kui paarkümmend. Ime
sündis ja kasvas kõikide silme all. Üks
kuusk säras uhkelt oma küünaldes, teine oli niisama ilus. Siis rääkis isa rahvale jõuluvalguse saamisloo ja andis
kõigile teada ka Valter Liive nime. Teadsin seda onu, aga kirikus ei käinud ta
kunagi ega olnud seal ka sellel jõuluõhtul. Aga mis sellest. Jumal oli ometi ta
südant puudutanud ja lasknud tal ühe
ime teha. Saalitäis rahvast tänas Suurt
Loojat inimese eest, kes oli ta soovi
oma südames kuulanud ja jõuluime
teoks teinud. Ja nii ongi, et iial ei tea
kus, kuidas ja keda Jumal oma plaanide
teostamiseks valib.
Sama, 1943. a jõuluaeg tõi mullegi
esimese tõsise kokkupuute jõuluvanaga. Ühel õhtul olime emaga köögis
tattnina valgel ja isa magamistoas oma
töölaua taga. Isal oli valguseks jalgratta karbiidilamp, millel oli hea valgus.
Tattnina oli aga väike 5-liinine petrooleumilamp, mis tossas ilma klaasita,
viimane lambiklaas oli katki läinud ja
uut polnud kusagilt saada. Isegi mitte
Avispeal Konso poest. Keegi koputas.
Meie esik oli pime, ainult köögiukses
oleva klaasruudu kaudu sai hädist valgust. Ema käskis minul avama minna.
Midagi hullu aimamata avasin ukse ja
mu ees seisis tõeline elusuuruses tont!
See oli valge ja suur nagu heinasaad,
kellel on pikk kepp käes ja vööl nööri
vahel vitsakimp. Ma ei olnud eluilmaski sellist monstrumit näinud ja esimese
hooga ei osanud sõnagi öelda. Tahtsin
küll ema vaatama kutsuda, aga ma ei
teadnud mis asi see on, mida ema vaatama peaks. Siis tegi see koletis häält ja
see polnud ka üks õige hääl, mis vaevu
arusaadavalt küsis, et kas siin majas
lapsi ka on. Kui see pudrukeeles imeliku häälega küsimus minuni jõudis,
hakkas mul kole hirm, et nüüd võtab
natist kinni ja viib mind ära! Hirm oli
nii suur, et jalad läksid nõrgaks. Vajusin istuli põrandale ja alles siis suutsin
hädakisapasuna hüüdma panna. Karjusin nii kõvasti kui suutsin. Kisa peale
tuli isa oma hea valge karbiidilambiga
ning temagi jaoks oli uksel olev külaline nii kole ja kummaline, et ta pidas
seda esialgu tõesti mingiks hirmutajaks. Isa jõudis isegi paar pahandavat
sõna lausuda, enne kui temani jõudis
arusaamine, et see peab olema jõuluvana! Nojah, sellepärast see monstrum
nii valge oligi, et kostüüm oli voodilinadest kokku kroogitud. Sõda oli ka ehtsad jõuluvanad ehtsate punaste kuubedega kusagile kaugele peletanud ja
ilusat valget habetki pidi asendama üks
argine linapihu. Kui selline eriskummaline olevus oli jõuluvanaks tunnistatud,
siis paluti teda kööki astuda. Seal sai
mu väike must Tipa nimeline koerake
omakorda šoki ja kukkus seninägemata õelusega jõuluvana peale haukuma.
Viimane polnud kade, kopsas oma kepiga mu kallist koerakest ja käratas
vait! Tipa jäigi vait, puges hoopis esikusse ja siis tuli Milde alt üles. Tahtis
teada, et miks laps nii kõvasti karjus.
Jõuluvana oli juba elutoa ukseavasse
asetatud toolile istuma pandud ja tundus Mildede nii hirmus naljakas, et ta
põrmugi kartmata lõi kaht kätt kokku
ja naeris laginal. Jõuluvana oli pahane,
koputas kepiga kõvasti vastu põrandat
ja küsis: „Mis inimene sina oled? Kas
sul salmi ka on?“
Üldse ei mäleta, kas ja kes salme
luges, aga minu käest ta salmi ei tahtnud, vaid käskis mul oma Huvitaja tuua
ja sealt talle midagi lugeda. Huvitaja
oli raamat, kust ma lugemist õppisin.
Neid raamatuid oli vähemalt kahte
moodi: must-valgete ja värviliste piltidega. Kuna must-valge oli odavam, siis
oli minu raamat selline. Ega mul sealt
kõik tükid veel selged polnud ja ma
lootsin jõuluvana jaoks sellise leida,

mida hästi oskasin, kuid ma ei teadnud, kus mu raamat on. Häda, häda,
eriti siis kui suvaline raamat ette antakse. Ma ju ei osanud veel veerimata
lugeda. Kus häda kõige suurem, seal
abi kõige ligem! Mängunurga lauakesel
nägin oma imeilusat lasteraamatut KADAKAS, mis oli mul otsast lõpuni peas.
Ütlesin, et minu lugemise raamat Huvitaja on nii kole ja igav. Pole seal ühtegi
ilusat värvilist piltigi. Et kas jõuluvana
lepiks sellega kui ma KADAKAT loen
ja ta võib pärast selle raamatu ilusaid
pilte ka vaadata, kui soovib. Jõuluvana
oli nõus ja mina „lugesin“ terve raamatu talle ette ja kõik lehed said muidugi
õigel ajal keeratud. Sain kiita. See, et
jõuluvana oli minu Tipat kepiga toginud ja riielnud ning Mildega kurjustanud, oli minu sisse tekitanud ühe väikese trotsitunde. Minu meelest polnud
see õige jõuluvanalik käitumine ja ma
olin pärast oma lugemiskontrolli väga
rahulolev, et sain teda natuke ninapidi
vedada. Mida jõulumees tõi? Koorest,
jahust ja meest olid keedetud maiustused, mis pidid olema nagu kommid ja
siis veel sain suure, inimeselapse suuruse riidest nuku, millel oli seljas minu
enda beebipäevade särk, peas päris
juustest juuksed ja minu titemüts. Eks
mähkmedki olid ilmselt kunagi mind
ennast teeninud ja tekk ümber oli ka
minu oma.
Kui jõuluvana ära hakkas minema,
siis märkasin, et tal olid samasugused
kindad kui mu Roosipuu vanaemal.
Nägu ei saanud näha, sest tal oli riidest
tehtud mask ees, silma- ja suuaugud
sisse lõigatud ning ripsme-ja kulmukarvad peale tikitud.
Jõuluvanaga kohtumine oli mind
siiski nii vapustanud, et nädalajagu öid
nägin seda unes ja kartsin õhtul magama minna. Olin harjunud sel pimedal
ajal päris käsikaudu käima trepikäänakul asuvas kempsus. Nüüd enam ei
suutnud, sest igal trepiastmel kummitas mind jõuluvana ebaharilik tontlik
kuju.
Mu lapsepõlves ei olnud kodus kunagi suurt ehitud kuuske. Mul oli ainult
üks jõuluehe – punase kuuega väike
jõuluvana. Valge kuueäär oli üle puistatud peenikese puruga, mis nägi välja
nagu suhkur. Küll katsusin seda keelega, lootuses tunda magusat maitset!
Ema eelistas kaunistustele vaid valget
vatti, mis tekitas lumise kuuse mulje.
Puuke ise oli alati pisike ja leidis koha
kusagil laual. Jõuluvanast kuuseehte
kinkis mulle meie majahoidja Milde.
1944. a veebruaris kolisime kirikust
ära vastvalminud Metsamajja. Esimestel jõuludel uues majas pärast venelaste tulekut olid sellele ainukesele
ehtele lisaks veel kaks keeruga küünalt,
punane ja valge. Need oli mulle pihku
pistnud mu vanatädi Marie. Ja ise tegin
veel mõned ehted. Lõikasin ühest valgest kartongitükist piparkoogi moodi
asjakesed, millele kleepisin kelleltki
saadud šokolaadikommi hõbepaberi
tükikesed hiilguseks.
Uus riigikord ei tunnistanud jõulusid ja pühade ajal tuli ikka koolis käia.
Jõululaupäeval koolist tulles ma kohe
koju ei läinudki, vaid jäin kirikusse Milde juurde. Õhtul tulid isa ja ema ka ja
pärast läksime koos koju. Need jõululaupäevad olid isemoodi ilusad. Hommikul läksin kooli nagu igal teisel päeval ja kodu oli tavaline nagu ikka. Õhtul
kirikust koju jõudes oli kodu hoopis teine, sest juba ust avades tundsin kuuse
lõhna ja üldse oli kuidagi pidulik tunne.
Tuba oli soe, tavalise 5-liinise asemel
pandi põlema meie ilusa rohelise kupliga lamp, laual olid präänikud, mida
olin koos emaga teinud. Mu ema ei teinud kunagi piparkooke. Vanaema tegi.
Kirikust tulemine oli ka tore, sest
Kesküla pere või mõned teised olid
kaugemalt hobustega tulnud ja meie-

gi mahtusime tagasiteel sõidule. Ikka
olid jõulud valged ja vahel ka selge
kuupaistega. Lumi kriuksus reejalaste
all, hobune oli härmas ja auras, puud
sädelesid kuuvalguses oma uhketes
härmatisekuubedes. Ilus!
1946. või 47 aasta jõuludel sõitis
Jakob Vilumetsa, minu vanaonu poja,
pere Elli õele Sootiigile külla. Õde pidas üksinda talukohta ja ta oli palunud
ka meie pere kaasa võtta. Võibolla oli
perenaisel ka mõni tähtpäev, ei tea. Aga
sinna me läksime. Ega ma pidulikust
söögilauast eriti midagi ei mäleta peale selle, et peale valgete tanguvorstide
olid ka verivorstid, mida meie peredes
kunagi ei tehtud. Aga eriti on meelde
jäänud see, et kompvekke oli korvitäis
ja meie, lapsed, võisime neid süüa nii
palju kui soovisime. Ja sõimegi. Ei oska
mälust leida teavet, et kas Avispea kooperatiivkauplus oli siis juba avatud.
Seda mäletan aga küll, et kompvekid
jõudsid sinna poodi pärast sõda 1948.
aastal. Enne seda olid kanamunad ja
piim need, mille eest oli võimalik ametlikult vahetada mõnikord komme, teinekord midagi muud. Ema oli ka ükskord munade eest paar kilo kompvekke
vahetanud. Komm oli ikkagi magusa
eest, sest suhkrut polnud üldse müügil.
Need kommid olid lihtsad moositäidisega karamellid, paberid küll ümber,
aga ei midagi uhket-ilusat. Hallikas
vahane paber paari värvilise mustriraasuga. Kodus oli see magus varandus
isa käes hoiul ja pühapäeva hommikul
või mõnel muul tähtsamal põhjusel isa
siis mind ja ema mõne kommiga premeeris. Seda kraami pidi ju väga pikaks
ajaks jätkuma. Meie kasin majapidamine ei võimaldanud kanamuna maiusele
kulutada, sest muna oli ka pea ainus
rahaallikas. Meie võõrustajal oli talukoht ja seepärast oli tal võimalik seda
magusat kraami ka rohkem muretseda.
Lapsi oli kokku 4. Peale minu veel Vilumetsa Raul, Anne ja Taavet. Jakob ja
Elli olid mõlemad head lauluinimesed,
üks bass, teine alt. Ja kui sinna juurde
panna minu ema sopran
ja lisada isegi isa hääl,
siis oli see kõik nii imeilus. Lauldi, isa luges
jõuluevangeeliumit ja
jälle lauldi ja lauldi.

Võlumetsa jagus
imesid ja
tegutsemist
Novembrikuu perepidu viis tulijad
metsa. Ja mitte tavalisse, vaid võlumetsa, kus nii silmaga nähtavaid
kui nähtamatuid imesid.
Võlusime külalistega haldjatele
käejälgedest habemed ja jalajäljed
said sussidele spikriks. Aja lõbusamaks möödasaatmiseks võtsime
üles laulujoru ja mängisime plaksumänge. Kui võluri maja võtme üles
leidsime, saime ahju ja ühe tubli
vanaema abiga muretaignast ka
küpsised valmis pusitud.
Laste suureks lemmikuks osutus
hoopis suur värav, millest vuhinal
läbi joosta, samal ajal kui emmed
valmistusid susse kokku õmblema,
aga enne tuli majast õmblusnõel
üles leida. See pisikene ime jäi
silmale tükiks ajaks nähtamatuks.
Tublimad said vahepeal juba ümbrikutega hakkama, millega hea lähedastele koju terviseid saata. Ega eal
või teada, kas ja kuidas võlumetsast
koju saab ....
Meie pääsesime peale küpsiste
glasuurimist ja mugimist ning viimaseid ühismänge. Suur tänu vahvatele metsalistele ja kõikidele abilistele järjekordse mõnusa olemise
eest ja kohtume järgmisel peol juba
uuel aastal!
Kalev Pärtelpoeg
seltsimaja juhataja
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

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

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

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

Jõuluaja jumalateenistused
Simuna kirikus
24. detsembril kell 16.00 – Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
25. detsembril kell 11.00 – I Jõulupüha jumalateenistus
26. detsembril kell 11.00 – II Jõulupüha jumalateenistus
27. detsembril kell 11.00 – Johannese päeva jumalateenistus
31. detsembril kell 16.00 – vana-aastaõhtu jumalateenistus
Väike-Maarja kirikus
24. detsembril kell 18.00 – Püha Jõuluõhtu jumalateenistus. Muusikalist osa
teeb kaasa laulja, metsosopran Maire Haava, orelil Ago Tint.
25. detsembril kell 13.00 – I Jõulupüha jumalateenistus
26. detsembril kell 13.00 – II Jõulupüha jumalateenistus
27. detsembril kell 13.00 – Johannese päeva jumalateenistus
31. detsembril kell 18.00 – vana-aasta õhtu jumalateenistus
Avispea kirikus
24. detsembril kell 18.00 – jõuluõhtu jumalateenistus
Kiltsi rahvamajas
20. detsembril kell 14.00 – Jõulujumalateenistus. Jõulujutluse peab Eerek
Preisfreund, esineb rahvapilliansambel Sirili, loeme jõululuuletusi ja loome jõulumeeleolu.

Müüa või anda üürile
kahetoaline, korras, rõduga korter Triigis II korrusel.
Aknad ja rõduuks vahetatud.

Müün kuivi ja tooreid
lõhutud küttepuid
(lepp).

Info tel 528 9502

Mobiil: 525 9267

Müüa Väike-Maarjas:

OÜ Estest PR ostab

- kolmetoaline möbleeritud
korter Põhja tänaval;
- ühetoaline korter Säde tänaval.

Kontakt tel: 5648 0612
Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Ilve Tobreluts
Toimetuse kolleegium:
Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa,
Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt 5.

metsa- ja põllumaad
Info: telefonidel

504 5215, 514 5215
ja meiliaadressil:
info@est-land.ee
kuupäevaks Ilve Tobrelutsu e-posti aadressil:
ilve.tobreluts@v-maarja.ee, tel 329 5759.
Toimetus võib tekste lühendada.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükitud:
Trükikoda TRÜKIS AS,
Pargi 27F, 41 537 Jõhvi.
Ilmub kord kuus, kuu lõpunädalal.
Tiraaž 2000 eksemplari.

Kooli talu
võtab

rendile
või ostab

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

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15

Väike-Maarja bussijaamas

JÕULUTURG

21.-24. detsembril
iga päev 10-13
Müügil kohalike tootjate
köögivili, piima- ja teraviljatooted, hoidised, mesi,
käsitöö.
Info: tel 526 0283

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

TAASKASUTUSKESKUS
L 10-13
Väike-Maarjas,
Tamsalu mnt 1 II korrusel

Info: tel 5656 4959

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

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

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

15

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Aastad on kandnud teid kuldsesse ikka,
soovime teile veel eluteed pikka…
83 Liivia Sahk - 3. jaanuaril
83 Helgi Selgmäe - 16. jaanuaril
83 Anna Tealane - 26. jaanuaril
81 Rodion Meisner - 1. jaanuaril
81 Milvi Relli - 1. jaanuaril
81 Gelmi Kurg - 26. jaanuaril
81 Juta Taaliku - 29. jaanuaril
81 Aleksander Linus - 30. jaanuaril
80 Andrus Kõrgmäe - 10. jaanuaril
80 Agnessa Vetrin - 12. jaanuaril
80 Ilse Püss - 14. jaanuaril
80 Helju-Marianne Kasela - 15. jaanuaril
75 Pilvi Suviste - 12. jaanuaril
75 Ester Lett - 28. jaanuaril
75 Lea Kõrgmäe - 29. jaanuaril
75 Ludmilla Teder - 29. jaanuaril

92 Georgi Laar - 2. detsembril
96 Hilda Lumiste - 23. jaanuaril
95 Linda Põllusaar - 16. jaanuaril
93 Aino Martsepp - 1. jaanuaril
93 Aino Õunapuu - 4. jaanuaril
92 Hilda Koppel - 29. jaanuaril
87 Uno Toomsalu - 10. jaanuaril
87 Heino Kokkuta - 20. jaanuaril
86 Malle Pärnaste - 18. jaanuaril
85 Vaike Metspõld - 6. jaanuaril
85 Johannes Ehastu - 8. jaanuaril
85 Lembi Krutto - 27. jaanuaril
84 Evald Villbach - 16. jaanuaril
84 Virve Soosaar - 26. jaanuaril
83 Meri Hindrekus - 1. jaanuaril
83 Erika-Lea Metsalu - 1. jaanuaril

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 …
Lenna Argos – 8. novembril
Ursula Kümnik – 11. novembril
Maribel Mägi – 26. novembril
Maiko Pohlak – 30. novembril
Mikk Obring – 6. detsembril
Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Eriline jõulukink!
Oma fotoga padi või kott!
Telli: www.lipuvabrik.ee/oma-stiil

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Mihkel Rehberg
Vilma Ehastu
Erna Raidma
Aino Udeküll
Arved Loide

10.09.1937 – 13.11.2015
30.06.1926 – 15.11.2015
17.07.1920 – 03.12.2015
27.04.1937 – 03.12.2015
08.02.1924 – 07.12.2015

Puurkaevude puurimine ja puhastamine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike,
septikute, süvaveepumpade

müük ja paigaldus.
www.puurkaevumeistrid.ee
Kontakt: tel 502 1279; 526 9604

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

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

Simuna osavalla ruumides

saab tellitud tooted kätte 11. jaanuaril kell 13.00
Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!
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Jõulud – hoolivuse aeg
Jõulud on rahulik aeg, kus südamed on
täis häid soove ja mõtteid. Tavaliselt on
see ka aeg, kus oleme altimad üksteist
ära kuulama ja ehk ka mõistma. Võibolla tuleb see sõnulseletamatust hardusest, mis meid jõulude ajal valdab.
Head jõulusoovid kõikidesse peredesse, meeldetuletusega, et märkaksime ka jõuluajal oma lähedasi ja inimesi, kes abi vajavad, teadvustaksime,
et keegi ei peaks olema jõuluajal üksi.
Sama on tähelepanuga, mõnel inimesel ei ole rohkem vaja, kui vaid olla
märgatud. Inimene tahab tunda, et ta
on olemas.
Ärge unustage jõulukaarte saata
oma kallitele, armsatele inimestele. Me
unustame sageli selles arvutimaailmas
kõik ilusa ja arvame, et küll nad minu

sõnumi kätte saavad.
Selles sõnumis puudub südamesoojus,
puudub käekiri ja
jõulutunne.
Soovin, et meil kõigil oleks aega ja
koht, kus jõuluküünlaid süüdata, ja
armsad inimesed, kellega häid jõulumõtteid jagada. Hea inimene, leia kaunil jõuluajal aega enda, oma pere ning
sõprade, tuttavate jaoks. Koos oldud
aega ei asenda mitte miski.
Lõpetuseks soovin kõigile oma
piirkonna eakatele: olgu Teil jalad
väledad, käed nobedad, hing rahul
ning ihu terve.

Soovime kõigile
rõõmsaid jõule ja
õnnelikku uut aastat!
Väike- Maarja Lasteaed

Merike Adamson
sotsiaaltöötaja

Tänulik jõuluaja
mõtisklus
Lähenemas on Jõulud ja aastavahetus.
Seoses lähenevate kristlike pühadega
on aega mõelda möödunule.
Alati mõtleme sellele, mis meil puudu on, harva sellele, mis meil on.
Kevad on ilus aeg, aga meie pere
jaoks oli ootamatuid juhtumeid, küllaga. Siinkohal ongi mõttes see, mis meil
olemas on – abiks ikka ei keegi muu, kui
head tuttavad, oma ala hästi tundvad
inimesed.
Kodu uksele hetkeks me nõjatume

ja soovime Sulle, hr Gennadi Luha, ja
sinu töökale meeskonnale:
kui Teil tuleb Jõulumees, Investor
olgu koti sees! Tehke uus ise – oma jõuga, oma mõtetega, oma tahte, südame
ja nõuga. Tehke selline, mis oleks läinust parem, selline, missugune ta iial
pole olnud varem. Õnne, tervist, tööd
ja mõistlikku meelt olgu teil uue aasta
igas kuus!
Heli ja Urmas Komp

Simuna kooli pere
soovib kogu vallarahvale
häid jõule!
Iluteenuste kabinet tänab
kõiki meeldiva koostöö
eest ning soovib kauneid
jõule ja head uut aastat!
Väike-Maarjas Ravi tn 1a
Teenusteks:
- maniküür
- pediküür
- geellakkimine
- depilatsioon
Tule ise või tee sõbrale kingitus!
Kinkekaardid saadaval kohapeal.
Helista telefonile 525 6381,
lepime kokku Sulle sobiva aja!
Teid teenindab Marje Kristmann.

KureMarjakestele
ning Kalevile, Pillele ja Vivianile!

Olgu saabuv aasta meil heledat värvi,
õnne, tervist ja julgust ja sitket närvi!
Austatud Simuna rahvamaja suured ja väikesed
isetegevuslased, muusikakooli pere ja raamatukogu
ning kõik sõbrad, toetajad ja seltsielus kaasaaitajad!

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

Muusika-aasta puhul lisan
mõttesädemed 1906. a Eiprist
pärit salmikust:

Muusika on võti
täis magusat mahti.
Hella soo südame
võtab ta lahti.
Ahja 5 (Ilme Sein)

