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Vabariigi aastapäeval tunnustati valla eelmise aasta tublimaid
Väike-Maarjas koguneti Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamiseks 24. veebruari keskpäeval Vabadussamba juurde.
Vabadussamba jalamile asetati
lilli ja küünlaid. Pidulikkust lisasid
kaitseliidu, kodutütarde ja naiskodukaitse esindajad, kes seisid Vabadussamba juures auvalves Eesti
Vabariigi ja Väike-Maarja valla lippudega.
EELK Väike-Maarja ja Simuna
koguduste õpetaja Enn Salveste
soovis oma tervituses jätku meie
tegemistele siinse elu korraldamisel meie oma riigi püsimiseks ja
arenguks.
Vabadussamba juures esines
pidupäevakõnega
vallavanem
Indrek Kesküla. „Soovin, et meil,
eestlastel, jätkuks selliseid hetki,
kus on mõni väljakutse või kus
kultuuriline elamus on nii köitev,
et kardad selle võlu kaotamise
pärast isegi oma silmi pilgutada
või sügavalt hingata. Tähistagem
Vaba Eesti sünnipäeva, olgem
rõõmsad, kuid mäletagem kõiki neid
väärt inimesi, kes selle rõõmu on meie
jaoks kätte võidelnud, olgu siis lahinguväljal, maad harides või kultuuri- ja
hariduselu hoides. Jagagem oma kodumaa tunnet oma perede ja sõpradega
ja rõõmustagem koos vabariigiga,“ kõlasid Indrek Kesküla mõtted ja soovid.
Vabadussamba juurest siirduti Väike-Maarja seltsimajja aastapäeva kontsert-aktusele, kus anti üle valla aasta
tegija tunnistus ja auhind ning tunnustati 2014. spordiaasta paremaid ja teenekaid vallatöötajaid.
Seltsimajas pidas pidupäevakõne vallavolikogu esimees Ene Preem.
„Nii nagu igal aastal, avaldame tänagi
Vabariigi aastapäeval tänu ja tunnustust oma valla tublidele inimestele.
Inimestele, kelle tegude ja saavutuste
üle uhkust ja rõõmu tunda. Nende inimeste seas on väga erinevate elualade

Valla Aasta Tegija 2014 – Kadri Kopso.
Foto: Silvi Aasumets

Valla Aasta tegija auhind – kunstnik
Riho Hüti kujundatud kristallvaas.
Foto: Ilve Tobreluts

esindajaid, aga kõiki neid ühendab
pühendumus. Pühendumus oma
tööle, spordile, vabatahtlikule tegevusele, oma kodukohale. Kõik
need inimesed aitavad kujundada
meie valla tänast nägu. Eesti Vabariigi kodanikuks olemine ei ole
üksnes eelis elada vaba rahvana
vabal maal, see tähendab ka võimalust ja kohustust osaleda oma
riigi arengus,“ rääkis Ene Preem.
Lennart Meri on öelnud: „Valimised on demokraatia ja iseseisvuse eksam; ka iseseisva mõtlemise, iseseisva tahte kullaproov,
mille abil igaüks teist saab ühiskonda kujundada … Küsige enda
käest, millisena tahte Eestit näha
nelja, kümne või viiekümne aasta
pärast.“ Hoiduge mõtlemast ainult
tänasele päevale. Eesti riik vajab
ka homset!“ pani Ene Preem vallarahvale südamele.
Valla Aasta Tegija 2014 tunnistus anti üle Eesti sümbolehitiste arhitekti Alar Kotli loomingu taastutvustajale Kadri Kopsole. Tunnistusega kaasnes klaasikunstnik Riho Hüti kujundatud kristallvaas,
millel kiri: Kadri Kopsole – arhitekt Alar
Kotli loo jutustajale.
Kadri Kopso korraldatud sisukad
Kotli teemapäevad Väike-Maarjas, Rakveres ja Tallinnas ning näitus „Sümbolite arhitekt Kotli“ tõid arhitekt Alar
Kotli loomingu rahvale taas lähemale
ja avasid Alar Kotli 110. sünniaastapäeva tähistamiseks tema uskumatult rikka
isiksuse erinevaid tahke.
Kuulutati välja valla 2014. spordiaasta parimad:
- aasta sportlik neiu – Jonete Visnapuu
- aasta sportlik noormees – Karl Kasekamp
- aasta naissportlane – Geidi Kruusmann
- aasta meessportlane – Kalle Kriit
- aasta sportlik veteran – Väino Stol-

tsen
- aasta võistkond – köieveo meeskond: Argo Aonurm, Priit Beljaev, Sten
Karro, Andres Kruusamägi, Kalev Õim,
kapten Aare Prants
- aasta sportlik perekond – Geidi
Kruusmann, Getrin Raudsepp
- aasta spordiedendaja – Ants Einsalu
- parim juhendaja/treener – Kaido
Kasekamp
Tunnustussõnu öeldi ka kauaaegsetele vallatöötajatele – Ene Kinksile, Urmas Reinartile, Diana Seepterile, Leie
Nõmmistele ja Ekke Võhandule.
Kontserdiga esinesid Väike-Maarja
gümnaasiumi ja muusikakooli õpilased.
Nii Ene Preem kui Indrek Kesküla
lisasid oma peokõnele tänavuse F. J.
Wiedemanni keeleauhinna laureaadi

Leelo Tungla luuletuse, mis kodumaa
sünnipäeva puhul oli igati päevakohane:
Mida ma veel hoian,
keda ma veel kaitsen,
kui mitte sind,
mu kodune maa?
Kes mulle kingiks keele
ilusa, elusa laulu,
kui mitte sina,
mu kodune maa?
Mida mõista võiksin,
kes saaks aru minust,
kui mitte sina,
mu isa maa?
Kes mind maailmas saadaks,
kes mind tagasi võtaks,
kui mitte sina,
mu ema maa?
Ilve Tobreluts

Väike-Maarja Õppekeskuse
õpilased Noorel Meistril
6.-7. märtsil toimusid Tallinnas Eesti
Näituste messikeskuses kutsemeistrivõistlused Noor Meister 2015, kus
võistlesid erinevate kutseõppeasutuste
25 eriala õppurid.
Noorel Meistril oli väljas 31 ametikoolide esindust, kes tutvustasid õppimisvõimalusi oma koolides.
Meie koolist oli võistlustules 5 õpilast:
• Arti Zirk ja Rando Ilus – infotehnoloogi kutsemeistrivõistlus
• Klaarika Lindlo ja Marina SilingSiland – müüja kutsemeistrivõistlus
• Piret Valdna – restoraniteenindaja
kutsemeistrivõistlus
Edukaim meie õpilastest oli Arti

Zirk, kes saavutas infotehnoloogi kutsemeistrivõistlusel 4. koha.
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased Kelly Olvi ja Kaili Zirk viisid koos
Tallinna Polütehnikumi, Tallinna Tööstushariduskeskuse ja Võrumaa Kutsehariduskeskusega läbi robootika töötuba.
Suur tänu kõikidele võistelnud õpilastele ja nende juhendajatele, robootika töötoa läbiviijatele ja kooli infoboksis kooli tutvustanud õpilastele.
Helina Lükk
Gümnaasiumi ja õppekeskuse huvijuht

Foto: Helina Lükk

Tundkem rõõmu kevade tulekust!
Näe, puhkeva päikese põletav lõõm
käib süütamas kevade tahti.
Maailma on vallanud uhkav rõõm –
kõik uksed on tuulde lahti.
Kersti Merilaas
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Vallavanema kuu
Hea lugeja!
Veebruarikuus tähistasime vaba
Eesti riigi aastapäeva, asetasime lilli
mälestusmärkide juurde ning õnnitlesime ka üksteist meie riigi aastapäeva
puhul. On ka põhjust õnne soovida.
Oleme olnud tublid ja oleme saavutanud võimaluse elada vabal maal
ja teha siin ise oma otsuseid. Ka väljaspool oma riigipiire oleme suutnud
saavutada tunnustust nii kultuuris,
spordis kui ka majanduses. Võrreldes
eelmise aastapäevaga oleme rikkamad.
Me oleme rikkamad ühe vabana elatud
aasta võrra ja rikkamad muuhulgas ühe
rahvapeo – laulu- ja tantsupeo - võrra.
Vabariigi aastapäeva aktusel tunnustasime ka Väike-Maarja valla parimaid:
valla aasta tegija 2014 tiitli pälvis Kadri
Kopso ning meie eelmise aasta valla
spordirahva parimatele anti üle tunnustusmeened. Aastapäeva kontserdi
muusikalise elamuse kinkisid just meie
enda piirkonna lapsed ja nende juhendajad.
Käesoleva aasta 1. märts ei olnud
päris tavaline paastukuu alguspäev,
sest sellel aastal valiti rahva poolt uus
Riigikogu, seekord juba XIII koosseis.
Nii enne valimistulemuste selgumist,
kui pärast seda on erinevates gruppides arutatud teemal, kellest saab või
kes on Riigikogu valimiste võitja. Sellele küsimusele vastates peaksime enne
defineerima, mida tähendab valimiste
võit või kas võitsid mõnda erakonda
kuuluvad inimesed või võitsid erakonnad kui organisatsioonid, või kas
on üldse mõtet sellele vastust otsida.
Valmistulemusi on ju tõlgendatud ka
selliselt, et 14 mandaati saanud IRL on
kaotaja, kuid näiteks 7 kohta riigikogus
saanud EKRE võitja. Seda väites tuleb
tulemusi vaadata läbi eelmise Riigikogu koosseisu prisma, ehk võrreldes eelneva perioodi esindatusega. Erinevaid
statistilisi tõlgendusi kasutades läbi
pikema ajaloo võib jõuda üpriski erinevatele järeldustele. Lõpuks jõuame
ikkagi selleni, et Eesti rahvas langetas
oma valiku ning kõigil erakondadel

tuleb sellest rahva poolt paigaldatud
„nurgakivist“ oma tegevustes nelja aasta jooksul lähtuda. Laskumata detailidesse leian, et kindlasti on kõige olulisem, et suudetakse kokku leppida Eesti
riigile vajalik tegevuskava, nähes just
pikemaajalisi eesmärke ning moodustatakse töövõimeline Riigikogu koalitsioon ja rakendatakse tööle asjalik
Vabariigi Valitsus. Olen tänulik kõigile
inimestele, kes hääletamisel osalesid.
Valimistel osalejatele ei ole ükskõik,
millises Eestis nad homme elavad. “Tegelikult tehakse valimas käimata väga
aktiivne valimisotsus, millega lastakse
teistel valida sinu eest – mittevalimine
on valimine,” ütles Raul Rebane ERR-i
vahendusel enne valimisi. Mida suurem on valimistel osalemise protsent,
seda õiglasemalt valimistulemus elanike arvamust peegeldab. Loomulikult
on mul heameel, et paljud toetasid
Eesti Reformierakonda. Olles ise esimest korda kandidaatide hulgas, siis
suur isiklik tänu ja kummardus kõigile
nendele, kes usaldasid mind ja otsustasid minu kandidatuuri toetada, kokku koguni 532 inimest. Uskuge, see on
tohutult võimas tunne, kui saad aru, et
sinu mõtted, tegevus ja töö ka teistele
korda läheb. SUUR AITÄH! Lääne-Virumaal oli kandidaatidest võimalik saata
Riigikogusse kokku 5 inimest, kuid kahjuks said meie maakonnast mandaadi
ainult 3 inimest. Seega 2 mandaati jäeti nö erakondade üleriigiliste nimekirjade kaudu täitmiseks. Eriti kahju, et
Sotsiaaldemokraatidel jäi niivõrd vähe
maakondlikust mandaadist puudu. Iga
hääl on oluline, mida näitas ilmekalt
Viktoria Ladõnskaja häältelugemise
saaga. Võib juhtuda, et üks mahakriipsutatud number valimissedelil saab otsustavaks, kas Riigikogu uks avaneb või
jääb suletuks. Imelik on, et kuidas on
võimalik hääli 2 korda ekslikult lugeda
ning kui seda ei oleks vaidlustatud, siis
oleks valimistulemus ju täna teistsugune. Eks nüüd on Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik oma siseprotseduurid üle vaadata ning segadusi välista-

vad juhised peavad olema varem kokku
lepitud. Riigikogu liikmete töö ja selle
rahastamise detailidega tutvumine panid mind mõtlema nn „kuldsete käepigistusete“ üle, mis tulenevad Riigikogu
liikme staatuse seadusest. Toon näite,
et juhul kui Riigikogu liige on olnud
ametis üle aasta ja juhul kui ta ei saavuta valimistel uut mandaati, siis kaasneb sellega 6 kuu ametipalga suurune
hüvitus. See 20 000-25 000 euro suurune „kingitus“ on seadusesse kirjutatud.
Jah, ma tean, et meil, eestlastel, ei ole
kombeks teiste sissetulekutest avalikult rääkida, kuid kuna eraettevõtluses
ja ka paljudes avalikes organisatsioonides nii lihtsalt raha ei jagata, siis teen
seda veidi siiski. Riigieelarve suurust
arvestades ei ole Riigikogu liikmete
„lahkumiskingituste“ kaotamine oluline, kuid olulisus selgub, kui me räägime õiglustundest või näiteks vaatame
auhindu, mida antakse meie kodumaa
parimatele teaduse-, kultuuri- või spordivaldkonnas. Väike-Maarja valla esindajad olid 23. veebruaril kutsutud Tartu
Ülikooli pidulikule vastuvõtule, kus anti
üle 2015. aasta riigi teaduspreemiad, F.
J. Wiedemanni keeleauhind ning spordi- ja kultuuripreemiad. Wiedemanni
keeleauhinna sai Leelo Tungal aastakümneid kestnud oskusliku sõnaseadmise eest rohketes algupärastes
ja tõlkelistes luule- ja proosateostes,
õpetajatöö ning eesti keele õpperaamatute eest, Hea Lapse toimetamise,
laulupeoidentiteedi kujundamise ja
“seltsimees lapse” meenutuste eest.
Auhinna suuruseks oli 32 000 eurot.
Teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määrati
Jüri Engelbrechtile ja Anto Raukasele;
spordi elutööpreemia aastatepikkuse panuse eest ja kogu elutöö jooksul
noorele põlvkonnale eeskujuks olemise
eest Enn Tasalainule ja Jaak Uudmäele. Elutöö preemia suurused olid 40
000 eurot. Loomulikult on elutööpreemia oluline ja väga vajalik ning selliste
eestlaste väärtustamist tuleb igati toetada. Paneme nüüd kaalukausi teisele

poole Riigikogu liikme, kes
on saalis istunud 12 kuud
ja veidi enam,
kuid valimispäeval ei saa
valijate poolt
tagasivalituks,
kuid saab sotsiaalse garantiina 20 000
euro suuruse
hüvitise. On,
millele mõelda: elutöö ja
aasta Riigikogu
toolil. Kindlasti
on koalitsioonikõnelustel
mitmeid tunduvalt olulisemaid teemavaldkondi, mis
meid kõiki mõjutavad: riigireform, haridusteemad, maksukeskkond,
sündivuse suurendamiseks
demograafilised meetmed.
Arvestades
huvigruppide
paljusust
ja
riigirahanduse
tänaseid võimalusi, on koalitsioonilepingu koostamine
väga tõsine välEesti Vabariigi 97. aastapäeval
jakutse. LähiVäike-Maarja
Vabadussamba juures.
mal ajal saame
Foto:
Ilve Tobreluts
näha koosmeedan, et päiksepaiste meelitab ka meie
le suurust ka nendes küsimustes uues
nägudesse rohkem naerukurde.
Riigikogu koosseisus.
Värviküllast ja rõõmsat kevadet!
Tärkavad kevadlilled lisavad kevadesse värvilaike ja märtsikuus rikastaIndrek Kesküla
vad meie toimetusi: naistepäev, emakeelepäev ja üleminek suveajale. Loo-

remont” edukaks pakkujaks OÜ ÜLE.

eurot.

Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest kuueteistkümnele taotlejale summas 1817 eurot.
- Nõustuda Väike-Maarja lasteaia
toiduraha 1,30 eurot päevas ja kohatasu 12,14 eurot kuus kompenseerimisega 2014/2015. õppeaastal ühele Väike-Maarja valla lapsele ajavahemikus
01.02.2015 kuni 30.06.2015.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kahele taotlejale.

Remondikulud
- Otsustati tasuda valla omandis
Väike-Maarja alevikus, Aasa tn 3A-2
oleva korteri eest maja elektrisüsteemi
remondi eest 200 eurot.

Vallavalitsuse materjalid
(11.02, 18.02, 26.02 ja 04.03 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Otsustati alustada Simuna alevikus õigusvastaselt võõrandatud 276 m²
suuruse maa kompenseerimise menetlusega, määrati kompenseeritava maa
maksumus ja kompensatsiooni suurus.
- Nõustuti Triigi külas asuva Mõisatalu katastriüksuse jagamisega kolmeks. Moodustusid 15671 m² suurune
Mõisatalu katastriüksus (sihtotstarve
elamumaa), 19617 m² suurune Mõisavälja katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa), 18465 m² suurune Mõisatuka katastriüksus (sihtotstarve maatulundusmaa).
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba Väike-Maarja Vallavalitsusele korterelamu, kuuri,
majandushoone, küüni ja keldri täielikuks lammutamiseks Kiltsi alevikus,
Jaama 7.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba OÜ-le Green
Electric tuulegeneraatori kasutamiseks
Aburi külas, Tuuliku kinnistul.
- Väljastati kasutusluba OÜ-le Green
Electric tuulegeneraatori elektriliini kasutamiseks Aburi külas Tuuliku, Rajakese, Orasheina ja Kuusiku kinnistutel.
Kirjalik nõusolek
- Anti kirjalik nõusolek isikule puukuuri rajamiseks Uuemõisa külas Männiku kinnistul.

Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
üksikelamu projekteerimiseks aadressil
Pudivere külas Kaevu kinnistul.
- Määrati projekteerimistingimused
üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekteerimiseks Kännuküla külas Kungla kinnistul.
- Määrati projekteerimistingimused
OÜ-le Võivere Kuivati teraviljakuivati
punkermahutite püstitamiseks Võivere
külas Kuivati kinnistul.
Hanked
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Kindlustusteenuse tellimine” edukaks
pakkujaks If P&C Insurance AS.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Kaltsiumkloriidi tarne”, kinnitati hankedokumendid ja moodustati
hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja valla tee- ja tänavakatete remont”, kinnitati hankedokumendid ja moodustada hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja seltsimaja akende
osaline vahetamine”, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja Seltsimaja akende osaline vahetamine” edukaks pakkujaks AS
Antaares.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja valla tee- ja tänavakatete

Hooldajatoetus
- Nõustuti isikule hooldajatoetuse maksmisega alates 01.03.2015 kuni
31.01.2018.
- Lõpetati isiku hooldus 28. veebruaril 2015. a.
Sotsiaalkorterid
- Tunnistati sotsiaalkorteriks ja anti
isikule üürile eluruum Kiltsi alevikus,
Kalda tn 3-4.
- Tunnistati sotsiaalkorteriks ja anti
isikule üürile eluruum Triigi külas, Mesitaru.
- Anti isikule üürile eluruum Vao külas, Pargi tn 7-15.
Majahalduskulud
- Otsustati tasuda valla omandis
Väike-Maarja alevikus, Säde tn 1 oleva
korteri eest majahoolduskulud 59.53

Raieluba
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Tamme tn 2 kinnistul ühe saare mahavõtmisega.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Tamme tn 4 kinnistul nelja saare, ühe
pärna, ühe lehise ja ühe männi mahavõtmisega.
Korraldatud jäätmevedu
- Anti isikule nõusolek korraldatud
jäätmeveoga perioodiliseks liitumiseks suveperioodiks (01. mai kuni 31.
oktoober) ajavahemikul 18.02.201530.04.2016.
Puurkaevu asukoht
- Kooskõlastati Simuna alevikus Remondi kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa isikule Triigi külas
Mesitaru kinnistul asuvas korterelamus
Väike-Maarja vallale kuuluv korteriomand.
- Otsustati müüa enampakkumise korras interneti oksjoni keskkonna
Osta.ee kaudu alljärgnev tehnika: roo-

miktraktor T-130 (reg nr ES3348) alghinnaga 1800 eurot; veoauto GAZ53A
MRS1 (reg nr 635AHR) alghinnaga
800 eurot; ratastraktor T150K (reg nr
2101EK) alghinnaga 2000 eurot; veoauto GAZ53A AC-30/106B (eriotstarbeline - tuletõrje, reg nr 885RAM) alghinnaga 800 eurot; sõiduauto Audi80
(reg nr 953AJF) alghinnaga 200 eurot;
mahtuniversaal Peugeot Boxer (reg nr
762MCP) alghinnaga 800 eurot.
Varade mahakandmisaktide kinnitamine
- Kinnitati Väike-Maarja hooldekodu
(summa 5926,06 eurot), Väike-Maarja
muuseumi (summa 671,48 eurot), Triigi spordihoone (summa 122,98 eurot),
Väike-Maarja spordikeskuse (summa
2001,29 eurot), Väike-Maarja seltsimaja
(summa 142,36 eurot), Meie Kiltsi MTÜ
(summa 72,37 eurot) ja Väike-Maarja
Valla Raamatukogu (summa 5351,46
eurot) varade mahakandmisaktid.
Avaliku ürituse luba
- Anti luba MTÜ-le Rallistar avaliku
ürituse „Simuna jäärada 2015“ korraldamiseks Simuna alevikus 22. veebruaril
Kahju hüvitamine
- Otsustati tasuda isikule autoremondikulude eest 361 eurot seoses
auto esiklaasi purunemisega VäikeMaarja seltsimaja katuselt lume ja jää
kukkumise tõttu.
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Väike-Maarja vald osaleb 2015. a
hajaasustusprogrammis
Pandivere vallad ühise
meeskonnana turismimessil
Turismimess Tourest 2015 jääb meelde sellega, et meie piirkonna inimesed
olid seekord Lääne-Virumaa messiboksis tegutsemas ühise Pandivere meeskonnana. 13.-15. veebruarini tutvustasid huvilistele kodukanti Vaike Salus,
Kaur Salus, Piret Nurmetalu, Ly Niinelaid, Eili Taavits ja Piret Lankots Rakke
vallast, Ella Vikk Tamsalu vallast, Kadri
Kopso Väike-Maarja vallast ja Aivar Niinemägi PAIKi esindajana.
Messieelsetel kokkusaamistel olime
jõudnud järeldusele, et kõige lihtsam
on ühist nägu saavutada väikeste detailidega. Nii olid kõigil osalejatel seljas
Pandivere särgid. Olemasolevatele reklaammaterjalidele kleepisime silmapaistvad oranžid Pandivere kleepsud

tusena tuli Piretile, et paljud inimesed
ei tea isegi seda, missugusest Eesti
osast Pandiveret otsida. Kooliajast mäletatakse, et on sellenimeline kõrgustik. Mõnel tekib seos fosforiidisõjaga,
mõnel puhta veega. Nii osutusid väga
heaks abivahendiks meie tänavused
messisärgid, millel Eestimaa piirjoonte
sees Pandivere ala eredana tähistatud.
Sealt sai ilusti näidata, kus täpselt asume ja siis edasi Pandivere turismikaardilt huviväärsusi tutvustada.
Õige Pandivere maitse suhu saamiseks oli seekord kaasas Salla küla PärtJaagu talu perenaise valmistatud Pandivere kama ning Kaarli talu näkileivad,
mille pärast nii mõnigi messikülastaja
ekstra uuele ringile tuli.

Väike-Maarja vald osaleb 2015. a hajaasustusprogrammis, mille eesmärgiks
on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Toetust saavad taotleda Väike-Maarja valla hajaasustusega maapiirkonnas asuvate majapidamiste alalised
elanikud, kusjuures, taotleja elukoht
rahvastikuregistri alusel peab olema
sama majapidamine, millele toetust
taotletakse ja registrikanne ei saa olla
hilisem kui 01.01.2015.
Erinevalt varasemast saavad sel aastal toetust küsida ka need majapidamised, kus lapsi pole.
Lääne-Viru maavanem kuulutas
Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2015. aasta vooru avatuks alates 9. märtsist 2015. a.
Programmist toetatakse järgmisi
valdkondi:

Pilk Pandivere piirkonda tutvustanud boksile Tourestil.
Foto: Toomas Herm/Virumaa Teataja
ning suurematele huvilistele jagasime
ka Pandivere külmkapimagneteid. Messi jaoks sai Piret Lankotsa abiga tasapisi paremasse korda ka seni varjusurmas
olnud turismiteemaline koduleht visitpandivere.ee. Selle lehe täiendamine
on pidev protsess ning oodatud on
igasugune info huvitavate paikade ja
tegutsemisvõimaluste kohta.
Kuna kõige rohkem osalejaid oli
Rakke lähistelt, oli ka väljapanek seekord kõige rohkem Rakke valla, täpsemalt Emumäe ümbruse ja Ao näkimatkaraja nägu. Väike-Maarja vallal olid
kaasas vastvalminud huviväärsuste
kaardid ja materjalid Äntu loodusmatkaraja, Struve ja Võivere tuuliku, Kiltsi
lossi ning Väike-Maarja muuseumi ja
Vao tornlinnuse kohta. Suureks abiks
oli PAIKi koostatud Pandivere piirkonna turismikaart.
Piret Nurmetalu hinnangul oli tema
esimene messikogemus vahva, kuigi
suu vahutas, kurk kuivas ning jalad tulitasid 9-tunnisest püstiseismisest. Ülla-

Messihallis ringi vaadates ja hiljem
messimuljeid analüüsides jõudsime
järeldusele, et just ühise Pandivere
piirkonnana esinemine on kõige tulemuslikum ja seda suunda peakski turismivaldkonnas edaspidi arendama.
„Väikevallad üksikuna ei pääse mõjule,
koos tegutsedes on võimalus silma jääda ja turisti köita tunduvalt suurem,“
võttis Piret Nurmetalu seekordse kogemuse kokku.
Kitsaskohaks on ilmselgelt praegu
see, et puudub konkreetne inimene,
kes täielikult pühenduks Pandivere
turismi ja visitpandivere.ee arendamisele, ekskursioonide ja matkade koostamisele ja müümisele. Teemal, kas ja
kuhu sellise inimese jaoks ametikoht
luua ning kuidas kohalikud inimesed
turistide siiatoomisele kaasa saavad
aidata, on vaja edasi arutada nüüd õige
pea, enne kui värsked messil tekkinud
mõtted hajuma hakkavad.

Teade puude
mahavõtmise
kohta VäikeMaarja kirikuaiast

Väike-Maarja jäätmejaam võtab tänavu juunikuus valla elanikelt tasuta
vastu eterniidijäätmeid. Eterniidijäätmete maksimaalne kogus ühelt valla
elanikult on ca 1 tonn.
NB!
Palun elanikel, kes soovivad eterniidijäätmeid Väike-Maarja jäätmejaama tuua, anda jäätmete orienteeruv kogus teada e-postiaadressile kalev.
nommiste@v-maarja.ee või tel 329 5756 hiljemalt 15. maiks.
Transport Väike-Maarja jäätmejaama toimub jäätmete omaniku poolt.
Info:
Kalev Nõmmiste
Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Tel: 329 5756, 5330 4779
e-post: kalev.nommiste@v-maarja.ee

Seoses leinamaja (matsikabeli) renoveerimistöödega võetakse sel
kevadel Väike-Maarja kirikuaias leinamaja lähiümbrusest maha 5 lehtpuud ja 2 okaspuud.
Puude mahavõtmine on kooskõlastatud Muinsuskaitseametiga
ning Väike-Maarja Vallavalitsus on
väljastanud vastava raieloa.

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

Simuna päästehoonel vahetati aknad

Simuna päästehoone sai uued aknad. Foto: Mart Pruul

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67%
abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt
ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja
ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas
peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti
üldmaksumusest, seega taotleja peab
arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel
2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu 11. maini 2015 Väike-Maarja Vallavalitsuses
(Pikk 7, Väike-Maarja alevik) või e-postiaadressil vv@v-maarja.ee
Täpsem informatsioon toetatavate
tegevuste ja abikõlblike kulude kohta
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
kodulehel: http://www.eas.ee/et/avalikule- ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuseprogramm/uldist
Väike-Maarja valla kontaktisik
on keskkonna- ja heakorraspetsialist Kalev Nõmmiste, e-postiaadress
kalev.nommiste@v-maarja.ee, tel 32
95756.
Maakondlik programmi kontaktisik
on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna
peaspetsialist
Mari Knjazev, tel 325 8013, e-postiaadress mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee.

Info eterniidijäätmete tasuta
vastuvõtu kohta Väike-Maarja
jäätmejaamas

Kadri Kopso

Eelmise aasta sügisel taotles Simuna
Vabatahtliku Tuletõrje Selts kohaliku
omaalgatuse programmist (KOP) projektiraha päästehoone vanade akende
vahetamiseks.

• veesüsteemid
• kanalisatsioonisüsteemid
• juurdepääsuteed
• autonoomsed elektrisüsteemid

Meie projekt “Simuna päästehoone akende vahetus” sai rahastuse ning
tänu projektile on nüüd meie päästehoonel kõik vanad aknad vahetatud.
Kokku sai vahetatud 18 akent, sh ka 12
garaaži akent.
Simuna
Selts

Vabatahtliku

Tuletõrje

Kalev Nõmmiste
keskkonna- ja heakorraspetsialist

Vallale eraldati
kümme noortelaagri
sotsiaaltuusikut

Erametsakonsulent Aadu Raudla
vastuvõtuajad

Väike-Maarja vallale on eraldatud
10 sotsiaaltuusikut Rannapungerja
noortelaagrisse. Laager on mõeldud
7-14aasta vanustele ning toimub 15.22. juunini.
Soovijail palun esitada 1. maiks
avaldus vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselole.

Erametsakonsulent Aadu Raudla
võtab metsaomanikke vastu Väike-Maarja vallamaja teisel korrusel
(maanõuniku kabinetis, ruum nr
210) üle nädala neljapäeviti kell
9 - 13.
Vastuvõtupäevad: 26. märts; 9.
ja 23. aprill; 7. ja 21. mai; 4. ja 18.
juuni; 2. juuli
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate
probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused).
Erametsaomanike nõustamine on
riigi poolt toetatav.
Kontakt: tel 524 8963, e-post:
aadukas931@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Info:
Tiia Kaselo
lastekaitsespetsialist
tel 329 5762

Kulu põletamine
on keelatud!
Päästeamet tuletab meelde, et kulu
põletamine on Eestis aastaringselt
keelatud.
Päästjatele palju lisatööd toovad kulupõlengud saavad enamasti alguse hooletust või tahtlikust
inimtegevusest. Ohtlik ja hävitav
kulutuli võib alguse saada autoaknast välja visatud põlevast suitsukonist, järelvalveta või hooletult
tehtud lõkkest või lohakalt tehtud
tuletöödest.
Lapsevanematel tuleks aga lastele selgitada, et kulu süütamine
teeb kahju keskkonnale ja elusloodusele ning võib hävitada inimeste
vara ja elusid.
Helen Tammets
Ida päästekeskuse
pressiesindaja
e-post: helen.tammets@rescue.ee, +372 513 4187

Info Kaitseväe
õppuste kohta
6.-10. aprillini viiakse Väike-Maarja
valla territooriumil läbi Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii
väliharjutused.
Väliharjutuste maa-ala hõlmab Avispea ja Eipri külasid.

Elanike arv
Väike-Maarja vallas
2015. aastal
1. jaanuaril – 4571
Jaanuarikuus oli saabunuid 9, lahkunuid 23.
1. veebruaril – 4557
Veebruarikuus oli saabunuid 9, lahkunuid 14.
1. märtsil – 4552
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Muusikat täis päevad
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased on
Väike-Maarja gümnaasiumis teadlikud kodanikud
Neljapäeval, 5. märtsil said 5.-7.
Väike-Maarja seltsimajas toimus 20.
klassi õpilased osaleda djembe õpitoas,
veebruaril esimest korda paroodia- ja
kus trummimängu oskust jagas ansamlaulushow “Su nägu kõlab tuttavalt”.
bel Trummsaurus.
Lavale astusid tuntud artistid nii Ees10. märtsil toimus Väike-Maarja
tist kui ka välismaalt: Getter Jaani, Anne
seltsimajas traditsiooniline lauluVeski, Üllar Jörberg, Michael Jackson,
võistlus “MaarjaMaie Parrik, Greip,
viis”. Sellel aastal
Caater ja Rammssai see juba kortein. Üritusest võtraldatud 16. korda.
sid osa Väike-MaarNagu igal aastal,
ja gümnaasiumi 5.oli ka seekord roh11. klasside õpilakesti osalejaid. Sosed. Artiste hindas
liste hindas žürii,
žürii, kuhu kuulusid
kuhu kuulusid neli
Väike-Maarja sporliiget: Väike-Maarja
dihoones tegutsev
gümnaasiumi 12.
tantsutreener Anklassi õpilane Anu
neli Kalamäe, muuLimberg, Tamsalu
sika-alal tegutsev
kultuurimaja lauVäike-Maarja gümluklassi juhendaja
naasiumi vilistlane
Kadri Kask, Rakke
Tarmo Tähiste ja
gümnaasiumi lauVäike-Maarja gümluõpetaja
Leelo
naasiumi 11. klassi
Ambos ja Väikeõpilane ja õpilaMaarja valla harisesinduse
presidus- ja kultuurident
Hannamari
osakonna juhataja
Soidla. Igas vanuAare Treial. Igas
segrupis tuli žüriil
vanusegrupis tuli
valida üldvõitja ja
žüriil valida kolm
eripreemia
ning
parimat
lauljat.
5.-11. klasside arVõisteldi
neljas
vestuses ka Grand
vanuserühmas.
Prix. Samuti sai
7-9-aastaste vanuoma lemmiku valisegrupis sai esimeda publik.
se koha Ken Hurt,
5.-6.
klasside
teiseks jäi Kati-Ly
vanusegrupis võitis
Randviir ja kolman5.a klass ja eripreeda koha andis žürii
mia sai 6. klass. 7.üksmeelselt Egert
8. klasside arvestuNilbele. Vanuseastses sai üldvõidu 8.a
5. klassi õpilane Birgit Veermets
mes 10-11 tuli esiklass ja eripreemia
laulmas Maarjaviisil.
meseks Gerli Kaur,
7. klass ning kõige
teise koha vääriliseks sai Brita Moorits
vanemate vanusegrupis sai üldvõidu
ning kolmandaks tuli selle vanusegrupi
11. klass ja eriauhinna 9.a klass. Grand
ainuke poiss, Romet Kroll. Eelviimase
Prixi sai 5.a klass, kes tegi järgi eesti
vanuseastme, 12-13-aastased, võitis
lauljat Getter Jaanit. Publiku lemmikuks
Birgit Veermets, teise koha sai Kenevaliti 11. klass, kes kehastus Rammsli Pohlak ning kolmandale kohale tuli
teiniks. Vaheesinejaks oli Winny Puhh.
Richard Veelaid. Viimase vanuseastÕhtut juhtis Väike-Maarja gümnaasiu-

Hetk djembe õpitoast, kus osalesid 5.-7. kl õpilased. Foto: 2 x Ly Ipsberg
mi vilistlane Thomas Tammus. Üritust
toetasid Väike-Maarja gümnaasium,
Maarjalill ja Siret Kotka.
2.-6. märtsil toimusid Väike-Maarja
gümnaasiumis muusikapäevad. Iga
päev olid koolis üleval muusikaga seotud küsimused, millele väga aktiivselt
ka vastati.
Teisipäeval, 3. märtsil toimus koolis
muusikavillak, kus suurtel vahetundidel võistlesid omavahel 9.-12. klasside
ja 5.-8. klasside õpilased. Igast klassist
oli osalemas kuni kolm õpilast. Nooremast vanusegrupist võitis 6. klass ja
vanematest 11. klass.
Kolmapäeval, 4. märtsil toimus
muusikaolümpiaad, kus osales 24 õpilast 5.-12. klassini. 5.-8. kl arvestuses
sai III koha Richard-Erich Trestip, II
koha Kirke Tobreluts ning I koha Keneli
Pohlak. 9.-12. klasside arvestuses saavutas III koha Anu Limberg, II koha Dely
Kroll ja I koha Mariin Talu.

me, ehk 17-19-aastased, võitis Maria
Olonen, teisele kohale tuli Anet Veia
ja kolmanda koha sai Mariin Talu, kes
saatis oma laulu ise klaveril. Ka publik
sai valida oma lemmiku kahes vanuseastmes. Nooremas, 7-11-aastaste
vanuseastmes võitis publiku südame
Brita Moorits lauluga “Üks väike rõõm”.
Vanemas, 12-19-aastaste vanuseastmes valis publik oma lemmikuks Mariin Talu, kes esitas laulu “Someone
Like You”. Vaheesinejateks olid Ursula
Tähiste lauluga “Salaja” ja Richard Lätt
lauluga “The Islander”. Õhtut juhtisid
10. klassi õpilane Ranno Rajaste ja 11.
klassi õpilane Ursula Tähiste. Soliste
aitasid ette valmistada lauluõpetajad
Kaia Klaan, Kelli Pärnaste ja Ly Ipsberg.
Üritust toetasid Maarjalill ja VäikeMaarja gümnaasium.
Ursula Tähiste
gümnaasiumi 11. klassi õpilane

kutsekoolide
õpilaste
Väike-Maarja gümnaaosas eraldi.
siumi õpilased osalesid
26. novembril tähisveebipõhisel kodanikutatav kodanikupäev on
päeva viktoriinil ja saapäev kõigile kodanikele
vutasid silmapaistvaid
ja eestimaalastele. Sel
tulemusi nii maakondlipäeval mõtleme iseenda
kul kui ka riiklikul taseja riigi suhtele ning selmel.
lele, kui head kodanikud
5.-6. klasside arvestume oleme.
ses paistsid Väike-MaarKodanikupäeva vikja õpilased oma teadtoriini tulemused Väikemistega silma üle Eesti.
Maarja gümnaasiumis:
Eliis Mätas saavutas
• Vanuserühm 5.-6.
vabariiklikul tasemel teiklass
se koha ja Marleen MarI Eliis Mätas (vabajapuu kolmanda. Neile
riiklikul tasemel II, Lääkuulusid oma vanusene-Virumaal I)
grupis ka maakondliku
II Marleen Marjapuu
taseme vastavalt esime(vabariigis III, Lääne-Vine ja teine koht, järgnes
rumaal II)
Richard Veelaid kolmanIII Richard Veelaid
dal kohal. 7.-9. klasside
(Lääne-Virumaal III)
hulgas võttis samuti
• Vanuserühm 7.-9.
Väike-Maarja
õpilane
klass
Laura Inno maakondliku
I Laura Inno (Läänevõidutiitli. Väike-Maarja
Virumaal I)
gümnaasiumi kõige akII Meelis Lindret
tiivsem klass, kes näitas
(Lääne-Virumaal VI)
ka parimaid tulemusi, oli
III Maris Praats (Lää6. klass.
ne-Virumaal VII)
2014. a kodanikupäe• Vanuserühm 10.va veebipõhine viktoriin
12. klass
toimus ajavahemikul 24.
I Mariin Talu (Läänenovembrist 5. detsembKarikad kodanikupäeva viktoriini parimatele.
Virumaal V)
rini. Väike-Maarja gümII Joosep Vainult (Lääne-Virumaal
bariigi põhiseaduslike institutsioonide,
naasium tunnustas koolikogunemisel
VII)
inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste
veebruarikuus nii koolis, maakonnas
III Anett Põllu (Lääne-Virumaal VIII)
ja kohustuste ning Euroopa Liiduga
kui ka vabariigis silmapaistvaid teadRomet Prants (Lääne-Virumaal VIII)
seonduva osas. Parimad vastajad selgimisi näidanud õpilasi ja vanuserühmaVäike-Maarja gümnaasiumi ühistati välja seitsmes kategoorias – eesti
de võitjad said koolilt kingituseks karikonnaõpetuse õpetaja on Kristi Põdra.
õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside,
kad. Ühiskonnaõpetuse õpetaja Kristi
eesti õppekeelega koolide 7.-9. klasPõdra sõnul oli veebruarikuu kui meie
Heili Nõgene
side, gümnaasiumiastme ning vene
riigi sünnipäevakuu selleks eriti sobilik.
gümnaasiumi avalike suhete spetõppekeelega koolide 5. ja 6. klasside,
Juba 2003. aastast alates regulaarsialist
vene õppekeelega koolide 7.-9. klassiselt läbiviidava viktoriini eesmärk on
de ja gümnaasiumiastme õpilaste ning
süvendada noorte teadmisi Eesti Va-

Tänavune sõbrapäev tuli
gümnaasiumis teisiti
Ka sellel aastal korraldas gümnaasiumi õpilasesindus koolis sõbrapäeva, ja
seekord koguni kahel päeval, nii 12. kui
ka 13. veebruaril.
Tänavu otsustasime käia külas ka
algklassidel. Noorematele korraldas
õpilasesindus sõbrapäeva raames
mitmeid erinevaid üritusi. Pärast tunde toimus tantsuvõistlus “Just dance”,
kus aktiivseimaid tantsijaid premeeriti
maiustustega. Avatud oli ka sõbrapäeva kohvik, kus müüdi õpilasesinduse
liikmete valmistatud küpsetisi. Lisaks
sellele said õpilased valmistada kaarte
ning valiti klasside kõige sõbralikumad
õpilased.
Sõbrapäev gümnaasiumi peahooneski oli pisut teistmoodi kui tavaliselt.
Selle toreda päeva puhul oli riietusstiiliks punane, sest armastus ju seostub
ikka punase värviga. Hommikul kooli
tulles said kõik, kel oli seljas midagi
punast, šokolaadist südame, et päev
ikka rõõmsamalt mööduks. Esimesel

korrusel oli õpilastel võimalus valmistada kaarte, need postkasti panna ning
sõpradele edasi saata. Samuti oli võimalus osta roose, mille müük osutus
väga populaarseks. Kui algklasside majas valiti klasside kõige sõbralikumad
õpilased, siis peamajas valiti kooli kõige sõbralikum poiss, tüdruk ning õpetaja. Valituteks osutusid Argo Metsaru
12. klassist, Hannamari Soidla 11. klassist ja õpetaja Indrek Lillemägi.
Oleme Argoga väga tänulikud selle
tunnustuse eest ning usume, et mida
rohkem märgatakse õpilaste häid külgi,
seda kokkuhoidlikumaks muutub koolipere.
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Indrek tiitliga seotud mõtetest: “Õppimine on koostöö ja põhinebki suhetel.
Minu jaoks on kõige tähtsam jääda
inimlikuks, olla empaatiavõimeline.
Häid ja sõbralikke õpetajaid on palju,
seetõttu tahakski seda kiitust jagada
ka teiste tunnustust väärivatega. Olen

õpilastele väga tänulik, iga selline märkamine tugevdab usaldust, motiveerib,
annab jaksu edasi pingutada. Pole paremat palka kui selline tiitel”.
Sõbrapäeva lõpetas gümnasistide
ja õpetajate vaheline “Rooside sõda”,
mille võitsid gümnasistid. Võistlejate
ülesandeks oli ära arvata 7.-9. klasside populaarseimad vastused mitmesugustele küsimustele, nagu “Nimeta
keegi, keda peab saama usaldada”, “Nimeta midagi, mida tuleb täita õhuga” ja
palju muud. Üritus oli väga meeldejääv,
sest sellist ettevõtmist ei ole varem
korraldatud. Õpilased leidsid, et üritus
pakkus vaheldust argipäevasele koolielule ja lisas sõbrapäeva veelgi rohkem
rõõmu.
Hannamari Soidla
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse president

Margus Karu võlus loomulikkusega
2. märtsil külastas Väike-Maarjat menuromaani „Nullpunkt“ autor Margus
Karu. Tema debüütteos on jõudnud
Rakvere teatri lavale, selle põhjal on
tehtud populaarne film ning telesari.
Margus Karu rääkis 8.–12. klassi õpilastele oma kogemustest, esimese raamatu kirjutamisest, koolikiusamisest,
reisimisest ning tulevikuplaanidestki.
Tagasisideankeetides
mainisid

õpilased, et Margus Karu oli lahedalt
teistsugune ning inspireeris ja aitas
enesetundel paraneda. Ta ei rääkinud
ülalt alla, vaid jättis väga sõbraliku ja
inimliku mulje. Õpilased hindasid kirjaniku jutuvestmisoskust. Vahel tekkis
kahtlus, kas ta räägib iseenda elust või
romaanikangelase omast. Tõsteti esile
Margus Karu põhjalikkust ja lihtsust.
Säärased külaskäigud julgustavad oma

teed otsima ja on koolielus mõnusaks
vahelduseks.
Suur tänu raamatukogu juhataja Karin Kiigele, kes õdusa kohtumise organiseeris!
Indrek Lillemägi
gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
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Väike-Maarija gümnaasiumi
viiendikud osalesid Prügi
VaheTunnis
Veebruarikuu alguses oli mul taaskord
võimalus külastada oma endist kooli – Väike-Maarja gümnaasiumi. Kuigi
minu gümnaasiumi lõpetamisest on
möödunud alles kolm ja pool aastat,
siis hakkasid muutused koolis kohe silma. Erksamate värvitoonidega klassid
ja koridorid, uus garderoobisisustus,
tunduvalt suuremaks sirgunud tuttavad koolikaaslased. Rõõm oli külastada
oma vana koolimaja.
Seekord tulin Väike-Maarja gümnaasiumi õppeprogrammi Prügi VaheTund
läbiviijana ning seda tegelikult juba
kolmandat aastat järjest. Kes veel ei
tea, siis Prügi VaheTund on keskkonnateemaline õppeprogramm, mis on suunatud 5. klasside õpilastele üle Eesti.
Programmi eesmärk on propageerida
läbimõeldud tarbimist ning keskkonnasõbralikku eluviisi. See on loodud
kodanikualgatuse „Teeme Ära“ programmijuhtide ja aktivistide poolt, tegelemaks prügiprobleemi ennetamisega.
Prügi VaheTund kestab ühe akadeemilise tunni ja koolis viiakse läbi nii mitu

mis räägin ja toon näiteid teisteski
koolides. Jagan vastuseid küsimustele
nagu: Millist mõju avaldab asjade tootmine loodusele? Milliseid valikuid teha
kodus ja poes? Kuidas asju taaskasutada või taaskasutusse suunata? Tunni
lõpuks peaks iga õpilane oskama vastata järgmistele küsimustele: Miks on
oluline, et asju vähem toodetaks? Mida
igaüks meist saab keskkonna säästmiseks teha?
Sain koolitajana Väike-Maarja gümnaasiumis väga hea kogemuse. Õpilased olid aktiivsed ja julged oma arvamust avaldama. Nad olid teadlikud
keskkonnasõbralikust käitumisest ja
paljud tõid näiteid sellest, kuidas keegi
jäätmeid sorteerib. Oli väga positiivne,

Kristel Püss esinemas Väike-Maarja gümnaasiumis. Foto: Ly Ipsberg
tundi, kui mitu on viiendaid klasse.
Mina õpin Tallinna Tehnikakõrgkoolis tehnoökoloogia erialal ja sattusin
õppeprogrammi koolitusele kõrgkoolist saadud informatsiooni kaudu. Ettevõtmine pakkus kohe huvi, kuna saan
sellest oma erialaga seotud praktilisi
kogemusi.
Koolidega läbirääkimistel alustasin loomulikult oma „vanast“ koolist.
Väike-Maarja gümnaasium oli nõus
õppeprogrammis osalema, seega sain
võimaluse oma erialaseid teadmisi esmaselt just kodukooliga jagada. Selle
tunni vältel näitasin õpilastele õppeprogrammi esitlust ja arutlesime nelja
suurema jäätmeliigi teemadel: plastik,
paber ja papp, riided, toidujäätmed.
Nii nagu Väike-Maarja gümnaasiu-

et viiendikud mõistsid iga inimese panuse olulisust keskkonna säästmisel.
Varmalt lubati rohkem prügi suunata
taaskasutusse, ning jälgida oma ostukäitumist poes. Oli hea tunne, et teema
käsitlus on oluline ka nii noortele ning
et keskkonnasõbralik eluviis puudutab otseselt meie kõigi igapäevast elu.
Loodan, et õppeprogrammi läbinud
õppijad on oma suhtumisega eeskujuks ka teistele.
Tänan Väike-Maarja gümnaasiumi sõbraliku ja toreda vastuvõtu ning
koostöö eest.

Simuna kooli uudised kevade edasilükkamisest ja
muust
pallis. Olümpiamängude mo12. veebruaril osales Simuna
toks oli: kiiremini – aga mitte
kooli algklassiõpilaste paremik
nii kiiresti, et enne seina pidama
Rakveres D klassi meistrivõistei saaks; kõrgemale – aga mitlustel.
te nii kõrgele, et alla kukkudes
17. veebruaril tähistasime
valus oleks; kaugemale – aga
vastlapäeva. Kohalikul mäel
mitte nii kaugele, et tagasi tulla
toimusid lõbusad võistlused
ei oskaks. Olümpiamängude lõlumejalgpallis, köieveos ja looputseremoonial jagati võitjatele
mulikult autokummi veeretadiplomeid ja kuldseid medaleid
mises. Allamäge läks viimane
ning iga osaleja sai tänukaardi.
tegevus libedasti, aga ülesmäge
Lasteaia- ja algklasside lastel
veeretamine nõudis jõudu ja ka
oli võimalus vaadata lasteetennutikust. Pärast õues rahmeldadust „Kapten Trumm“.
mist pakuti sööklas traditsioo5. märtsil olid 8. ja 9. klass
nilist hernesuppi ja vastlakuklit.
Tartus õppekäigul. Õpilastel
23. veebruaril tähistasime
õnnestus määrata oma DNA. Ja
Eesti Vabariigi 97. sünnipäeva
see isegi koju kaasa võtta. Väga
traditsioonilise
rongkäiguga
põnev ja hariv oli ringkäik enervabadussõja ausamba juurde
gilise giidi juhatusel. Kui põnev
ja aktusega rahvamajas. Lisaks
Lõbusad võistlused Simuna kooli vastlapäeval.
on teadus! Teadusteatris said
õpilaste etteastele oli külas ka
õpilased näha-proovida vahvaid
riigikogulane Valdo Randpere.
katseid. Juurde lood igapäevaPoliitik kõneles huvitavalt oma
elust.
noorusaastatest ja sellest, kuiUus Eesti film „1944“ jättis
das ta nõukogude ajal Rootsi
õpilastele, ka klassijuhatajale,
põgenes. Oma kõnet ilmestas ta
sügava mulje. Arutelu jätkus
laulude ja kitarrimänguga.
rongis ja järgmisel päeval koolis.
28. veebruaril osales maaVirumaa laste luulevõistlusel
kondlikul
kunstiolümpiaadil
„Maailm täis armastust“ märgiti
Merili Orman. Juhendaja õp Elle
ära 5. klassi õpilase Birgit ToAlber.
minga luuletus.
2. märtsil toimus Simuna
12. märtsil toimus Simuna
kooli „Kerge Kiiksuga Taliolümkoolis öölaager ja 13. märtsil
pia“. Kerge kiiksuga sellepärast,
korraldasime Väike-Maarja valla
et Ilmataat otsustas enne õiget
koolide algklassiõpilaste luuleaega lume õuest ära sulatada
tuste võistulugemise. Esitada
ja meil ei jäänudki muud üle,
tuli Ott Arderi ja Heiki Vilepi
kui olümpiamängud koolimajas
luuletusi. Aga nendest üritusläbi viia. Avatseremoonial marstest lähemalt juba lehe järgmisisid klassid spetsiaalselt olümses numbris.
piamängudeks valmistatud lippuKerge Kiiksuga Taliolümpia Simuna koolis.
de lehvides olümpiatule juurde.
Foto: 2 x: Triinu Pohlak
Direktor Kaja Põldmaa
Tuleohutuse nõudeid silmas
Huvijuht Siiri Kanarbik
pidades ei olnud tegemist elustulemoonia juurde kuulusid ka soojendusga, vaid joonistatud pildiga võimsalt
harjutused ja ühislaulmine. Võisteldi
leegitsevast olümpiatulest. Avatseresuusatamises, kelguveos ja saalijalg-

Joonistusnäitus Väike-Maarja gümnaasiumi
algklasside majas
Juba hulk aastaid järjest ehib meie väikest koolimaja traditsiooniliselt talve-

Kristel Püss
Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlane

Simuna kooli vilistlased, endised
ja praegused õpetajad, töötajad!
Simuna hariduselu 325. aastapäeva tähistamine toimub 23. mail 2015. a.
Päevakava:
12.00 algab osalejate registreerimine Simuna kooli fuajees. Võimalik
külastada klassiruume ja õpilastööde
näitust
12.00-15.00 – korvpalliturniir spordihoones
12.00-15.00 avatud juubelijooksuja kõnnirada (5 km). Algus koolimaja
peaukse juurest
14.00-19.00 – toitlustamine koolisööklas
15.30-16.30 – rongkäik (koolimajakirik-rahvamaja); kogunemine koolimaja torni juures
17.00-18.30 – aktus Simuna rahvamajas
18.30 – kutsetega külaliste vastuvõtt õpetajate toas
18.30-20.00 – tutvumine vana koolimajaga
20.00-02.00 pidu rahvamajas. Tantsuks ansambel Taas. Avatud kohvik-

Foto: Ele-Riin Vend

baar
02.00 – Lõpetamine. Üllatus
Osalustasu:
- kuni 17. maini 15 eurot; sularahas
saab kohapeal tasuda tööpäeviti kell
8.00-16.00;
- 23. mail 20 eurot; tasumine ainult
sularahas.
- Osalemine kuni 1950. a (k.a) lõpetanutele TASUTA
Osavõtumaksu saab tasuda ülekandega Kaja Põldmaa nimele Swedbank`is
arveldusarvele EE322200221061379038.
Ülekandega tasumisel märkida selgituseks: Simuna kool 325, oma ees- ja
perekonnanimi kooli lõpetamisel ning
kooli lõpetamise aasta.
Teavita sõpra kokkutulekust ja jaga
kuulutust!
Oodatud on kõik Simuna koolis
õppinud ja töötanud inimesed!
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piltide näitus. Talvel on meie vabariigi
sünnipäev ja nii saame oma ilusate ja
igal aastal erinäoliste
piltidega oma armsa
koolimaja kodumaa
sünnipäevaks ära kaunistada.
Inimesed on pidevas muutumises, nii
ka meie õpetajad ning
nendega koos õpilased. Samas on tore tõdeda, et talve juurde
kuuluvad ikka lumememmed, suusatajadkelgutajad, meil talvi-

tuvad linnud ja kindlasti leiavad oma
koha sellel näitusel meie vabariigiga
seonduvad kohad-sümbolid. Joonistused ja kleepetööd Toompea lossist ja
tornist ei puudu üheltki näituselt. Kui
lumememmede meisterdamisel õues
võib kinnastesse pugeda külm ja märg
tunne, siis joonistamisel ja valminud
piltide vaatamisel tuleb sisse hoopis
soe tunne. Soojad ja meeldivad emotsioonid valdasid kindlasti kõiki, kes
meie näitust külastasid.
Helve Noorlind
Väike-Maarja gümnaasiumi klassiõpetaja

Iseseisvusmanifesti koostaja, riigivanema ja ühistegevuse edendaja

Juhan Kuke 130. sünniaastapäeva
tähistamine 18. aprillil 2015 Käru külas ja Väike-Maarja seltsimajas
Kogunemine kell 11.30 Käru seltsimaja juurde. Ühise lippudega rongkäigu
pikkus sõltub Juhan Kuke kodukohta
viiva tee oludest.
PÄEVAKAVA
Kell 12.00 pidulik talitus Käru
külas Juhan Kuke kodukohas mälestuskivi juures
• Avasõnad – Indrek Kesküla, Väike-Maarja vallavanem
• Päevakohane kõne – Trivimi Velliste, Konstantin Pätsi muuseumi esimees
• Küünalde süütamine ja pärgade
asetamine

Kell 13.30 pidulik aktus VäikeMaarja Seltsimajas
• Avasõnad – Matti Preem, Simuna
Muinsuskaitse Seltsi esimees
• Tervitused ja muusikalised vahepalad
• “Manifest kõigile Eestimaa rahvastele” – Ranno Rajaste, Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilane
• Päevakohased ettekanded
• Filmi “Juhan Kukk” vaatamine
• Ühislaul
Aktuse järel on võimalus soetada
Juhan Kukest ilmunud raamatut.

tustega: kell 10.50 Kiltsi bussipeatus
– Väike-Maarja seltsimaja – Triigi bussipeatus – Avispea bussipeatus – Simuna bussipeatus – Käru seltsimaja.
Pärast pidulikku talitust Juhan
Kuke kodukohas Kärus sõidab buss
aktusele Väike-Maarja seltsimajja
peatustega: kell 12.50 Käru seltsimaja
– Simuna bussipeatus – Avispea bussipeatus – Triigi bussipeatus – VäikeMaarja seltsimaja.
Pärast Väike-Maarja Seltsimajas
toimuvat aktust sõidavad bussid tagasi Kiltsi ja Simuna suunas.

Ühistransport Juhan Kuke kodukohta on korraldatud järgmiste pea-

Info tel 526 3831 (Marju Metsman)
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Ukraina õhtu Kiltsi koolis

Reaalainetepäev Kiltsi koolis

teise maade kohta
Tänapäevases kiires ja
moodustasid Yaroslav
murelikus elurütmis
ja Eliise võistkonnad.
ei pruugi me märgaKüsimused olid eestta enda kõrval elavat
lastele Ukraina kohta
inimest, kelle mure
ning ukraina meeson suurem ja südakonnale Eesti kohmevalu sügavam. Vao
ta. Õigete vastuste
külasse pagulaskeseest jagati komme ja
kuse rajamise kohta
publik võis võiskondi
oli kohalikel elanikel
aidata. Vajadus abi
arvamusi seinast seijärele tekkis juba esina. Nüüdseks on uute
mese küsimusega, erielanikega harjutud,
ti hasarti läksid meie
kuid
sõbrasuhteid
tüdrukud,
õigemini
pole veel tekkinud.
nende emad ja õpeKiltsi koolis õpib
tajad. Appi võeti guuvarjupaigataotlejageldamine ja erialate majutuskeskusest
sed teadmised. Pärast
kaks toredat last. On
viieteistkümnendat
loomulik, et kool tunküsimust selgus lõplik
neb huvi nende eluolu
tulemus – 23:25 (komvastu ning püüab nenmi) Ukraina kasuks.
de peresid võimalikult
Õhtu lõpuks pakvalutult kohalikku ellu
kusid ukraina perekaasata. Idee midagi
emad traditsioonilisi
ühiselt korraldada tuli
toite – ehtsat borši,
kooli poolt, pagulasküüslaugusaia ning
keskuse poolt täienes
vareenikuid.
Väike
mõte teemaga ning
Foto: Merje Leemets
võõristus, mis algul
õla pani alla ka Väikesuhtlemist takistas, oli sedamaid kaduMaarja noortekeskus. Nii sai vahetult
nud ning retsepte ja kokandusealaseid
enne vabariigi aastapäeva teoks Ukraiteadmisi vahetati nii vene kui eesti keena õhtu.
les.
Ühisele õhtule olid kutsutud kõik
Ühine õhtu
huvilised
ja
meeldis osalepeab tõdema,
jatele, rahule
et huvi oli nii
jäid kõik osakooli kui papooled. Lapgulaskeskuse
sed said veelpoolt
suur.
kord kinnitust,
Saali tuli kõigi
kui oluline on
külaliste maosata võõrkeehutamiseks
li, sealhulgas
lausa lisatoole
vene
keelt,
panna. Alustavanemad said
sime õhtut Ukjuba ununema
raina tutvustakippuvat vene
mise ning väikeelt praktikese kontserseerida ning
diga. Ukraina
ukraina pered
neidudel olid
igapäevasest
pisarad silmis
Foto: Erakogu
hallist rutiinist
ja nutt kurgus
välja. Koostöö jätkub kindlasti, kõik paoma maa hümni lauldes. Väikesele luugulaskeskuse elanikud on meie kooli
letust lugevale tüdrukukesele oli ema
üritustele alati teretulnud. Mõte uuest
käepärastest vahenditest ukraina rahrahvusõhtust on juba idanema pandud.
variided õmmelnud. Kõlas kaks viilulipala Tapa Vene Gümnaasiumis õppivalt
Merje Leemets
neiult ning ukraina rahvalaul.
Kiltsi kooli direktor
Väikeseks mõõduvõtmiseks teine-

leida, jäi lõpuks jänni ning punktidest
na liikumiseks või väilma ning kes vihjeülesanded prügikashemalt vihje, kustpoolt
ti poetas, polnud samuti võidumees.
otsida.
Parima skoori kogus 9. klass, teiseks jäi
Kõigile
nuputamis7. klass ning kolmandaks 8. klass. Nooraamatutest
tuntud
remad saavad oma nupukust proovile
veemõõtmise ülesanne
panna järgmisel aastal uuel reaalaineosutus parajaks pähktepäeval.
liks. Õige lahenduseni
jõudis ainult 9. klassi
Tanel Kümnik
meeskond, kes omavaKiltsi kooli matemaatikaõpetaja
hel arutles ning pakkus
välja ideid, mis viisid
sihile. Samas muna
pudelisse
ajamine
oli kõigile
teada
ja
kuigi praktikas
ei
olnud asi
sugugi nii
lihtne, siis
põhjalik
selgitus
võis kohtunikult
punktid
7. klassi võistkond õiget lahendusteed nuputamas. välja meelitada.
Huvitavaid vahendeid
Kaua mõttes mõlkunud ja planeeritud
ja võtteid kasutati süsireaalainetepäev sai lõpuks teoks. Päris
happegaasi kogumiseks
päevaks seda vist nimetada ei saagi,
ja olemasolu tõestamisest tegevused toimusid esimese tunni
seks, kõik klassid selle
ajal, kuid sahkerdamist ja sagimist ning
ülesande eest punkte ei
mõttetööd jagus pikemaks.
kogunud.
Vanematele klassidele oli õpetajate
Vahetunnikell lõpetas
poolt ette valmistatud kaks keemia- ja
võistluse. Kes kui mitut
kolm matemaatika-füüsikaülesannet.
ülesannet
lahendada
Ülesanded ei nõudnud niivõrd koolijõudis, selgus kokkuvõtarkusi, kuivõrd meeskonnatööd ja nutet tehes. Kes püüdis
pukust. Et kõik korraga samasse ruumi
9. klassi võistkond peab plaani, kuidas veemõõtkaval olla ning teisi järei satuks, oli eelnevalt vaja lahendada
misülesandega hakkama saada.
gides võistluskohad üles
mõistatus, mille vastus andis õige suuFoto: 2 x Merje Leemets

Lääne-Virumaa maakondlik
vene keele päev Väike-Maarjas
6. märtsil toimus Väike-Maarja seltsimajas Lääne-Virumaa maakondlik vene
keele päev 8. ja 9. klassidele.

Eesmärgiks oli innustada noori rohkem vene keelt õppima ja omandama
teadmisi vene kultuurist. Väga oluline

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi üldkoosolek
toimub 4. aprillil kell 15 Väike-Maarja seltsimajas.
Päevakorras on seltsi arengukava vastuvõtmine.
Kõik seltsi liikmed on väga oodatud osa võtma!
VMPS juhatus

Info: tel 526 3831

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15
Väike-Maarja bussijaamas

Müügil kohalike tootjate
köögivili, piima- ja teraviljatooted, hoidised, mesi,
käsitöö.
NB!
On aeg tellida istutamiseks
tomati-, kurgi-, paprika- jt
köögiviljade ning lillede
taimi.
Kevad ei ole enam kaugel!
Info: tel 526 0283

Väike-Maarja gümnaasiumi 8.B klass esinemas.

Kiltsi kooli
160/95. aastapäev
ja vilistlaste
kokkutulek toimub
6. juunil 2015.
Osalustasu kuni 31. maini 15 eurot,
alates 1. juunist
ja kohapeal 20 eurot.
1955 ja varem lõpetanud – tasuta.
Kohapeal võimalik maksta ainult
sularahas.
Ettemaksu saab teostata A. J. von
Krusensterni nim MTÜ Swedbanki
a/a EE322200221035836206 märkides ära kooliaegse ees- ja perenime ning lõpetamise aasta.

on õpilaste keelekultuuri kujundamine
ning teiste rahvaste kultuuriväärtuste
tunnetamine, mõistmine. Aga ka suutlikkus aru saada ja tõlgendada võõrkeeles esitletut.
Teemaks oli seekord „Vaba aeg“,
mida iga kool esitles ja tutvustas loovalt, oma äranägemise järgi. Selleks oli
valitud kas laul, tants, video, viktoriin
või mõni muu kombineeritud esitlusvorm.
Sissejuhatavaks looks oli VäikeMaarja gümnaasiumi 9.B klassi tehtud
meeleolukas video selle kohta, mida
kõike võib mõelda, millega tegeleda ja
millest rääkida teemal „Vaba aeg“.
Kõikide koolide esinemised olid huvitavad ja nauditavad. Kohti seekord
ei jagatud. Eriti ägeda esinemise tegi
Kadrina keskkool oma kooli 9. klassi
bändiga. Nad esinesid lauluga «Земля
в иллюминаторе».
Toimus ühislaulmine karaokena,
mängiti mänge, joodi ühiselt teed ning
tehti tutvust Väike-Maarja gümnaasiumi peamajaga. Kokku osales 9 kooli:
Sõmeru, Muuga, Rakvere ja Kiltsi põhikoolid, Vinni-Pajusti, Tapa ja VäikeMaarja gümnaasiumid, Kadrina keskkool ja Rakvere reaalgümnaasium.
Kuna eestvedajateks olid VäikeMaarja gümnaasiumi vene keele õpetajad Merles Laanemägi ja Siret Stoltsen, siis loomulikult oli Väike-Maarja
gümnaasiumi poolt kaasatud terve
hulk töötajaid ja õpilasi: teadustajad,
esinejad, ühislauljad, helitehnikud,
ekskursioonijuhid koolimajas. Õpetajate Merlese ja Sireti poolt suur tänu
kõigile, kes abiks olid!
Õpetaja
Siret Stoltsen

Kadrina keskkooli 9. klassi bänd. Foto:2 x Ly Ipsberg
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Karl Krahe 125
6. märtsil toimus Väike-Maarja muuseumis Karl Krahe 125. sünniaastapäevale pühendatud õhtu. Avispeal 1890.
aastal sündinud Karl Krahe on jäänud
paikkonnale üsna tundmatuks. Krahe
tegevusest teamegi vaid tänu Friede-

katsetavat, tuli minuga kaasa, näitas mulle
Väike-Maarja alevit, kirikut ja ilusat seltsimaja, kõndisime seltsis kirikuaiale (mis uppus tol
ajal sireliõitesse) Jakob Tamme hauale. Ja lõpuks tuli ta kaasa mulle kuni Ebavere mäeni.
Kui seal mäeharjalt ringi vaadanud, tundsin

Karl Krahe Väike-Maarjas toas täis loomingut. Tartu boheemlased tutvusid
Krahe töödega esmakordselt just selle ülesvõtte kaudu.
bert Tuglase ja Ants Laikmaa mälestustele, samuti on Karl Krahest Eduard
Leppikule 1972. aastal teateid saatnud
Hell Maran ja H. Jalakas. Vähese tuntuse põhjuseks võib pidada ka Karl Krahe
lühikest eluiga, ta suri 1922. aastal ja
maeti Väike-Maarja vanale kalmistule.
Allolev tekst on koostatud põhiliselt
Eesti Kirjandusmuuseumi ja VäikeMaarja muuseumi andmetele tuginedes.
Noor Karl Krahe
“Mina Karl Alprecht Krahe, nende ridade
kirjutaja”, nii algas kiri Ants Laikmaale,
”olen alles 15-aastane, käin Väike-Maarja kihelkonnakoolis, kus õpin vene ja saksa keelt,
kuid joonistamist ja maalimist, mida iseäranis õppida himustan, võin ainult oma käepeal
harjutada…” Krahe ütleb endal tolles
läkituses kirjanduslikke huvisid olevat, milles teda luuletaja Jakob Tamm
õpetavat. Ta olevat kehvade vanemate
laps (isa Väike-Maarja kirikumees ja
kellalööja) ja tal ei olevat raha, et Ants
Laikmaa jutule sõita, mispärast paluvat temalt esialgu kirjateel õpetust ja
juhatust.
Ants Laikmaa oli üks Eesti 20. sajandi alguse olulisemaid kunstnikke, tema
juhitud ateljeekool oli Eesti esimene
kunstiõppeasutus. Ta saadeti 1907.
aastal kui P. Pärna valijamees II Riigiduumasse Eestist välja ja tagasi Eestisse jõudis Laikmaa 1913. aasta kevadel.
Karl Krahet meenutades kirjutab
Ants Laikmaa: “Möödus mõni hea aasta,
mil pidin kodumaalt kaugel olema. Kui tagasi jõudsin ja ühel ilusal valgel suveööl Tapalt
Porkuni ja Väike-Maarja kaudu jala Ebavere
mäele rändasin, tuli meele mulle Väike-Maarjasse jõudes ka noor kirjakirjutaja, ja ma otsisin ta üles… Krahe oli nüüd noormees juba,
rõõmustas ilmselt mu tulekust, näitas mulle
oma töid, usaldas mulle, et ta ka luulevormis

öisest rännakust veidi rammestust. Võtsin paraja kivi peapadjaks, sulgesin silmad ja palusin oma noort saatjat mulle nüüd oma luulekatseid ette lugeda.
“Mu mõtted paberil nii tuhmid, sisuta.
Maa leinalage, murepaene,
kus elan üksinda ja armuta…”
“Ma ootan päikest, kes
öömõtteid külmi,
üht õnnist helevust
kesk õisi külmi…”
“Nüüd on ta ikka veel silmade ees kui
ilus uni…”
Karl Krahe süngetele mõtteridadele
lõi välguna vahele 1913. aastal Tartus
kogetud Soome tantsijanna Maggie
Gripenbergi (1881-1976) etendus, mille
kohta ta Postimehele ülistava arvustuse kirjutas. Soome rahvusteatris 1911.
aastal oma etenduse andnud Maggie
Gripenberg esitas tantsu rohkem spontaanselt kui ballett ja tegi seda paljajalu.
Maggie Gripenbergile pühendatud
Karl Krahe luuletuse igast salmist õhkub vaimustust:
Su iludus mind mähib nagu nõiaring,
ma tuhat teisi näinud elu heledustes,
neid armastades murehämaruses,
kuid kaunim kaunimatest on su õitsev hing.
Mu mõtteis sa kui ilus uni, elevus,
õrn, traagiline tuli vilgub pruunis silmis,
hing uitab helide müsteerilistes ilmis
üht halli hinge rõõmudele hääliv olevus.
Krahe jõuab Tartusse
1917. aastal loodi kirjandusrühmitus
Siuru. Kuuldused siurulastest jõudsid
Väike-Maarjasse ja andekas noormees

Karl Krahe rändas Tartusse mõttekaaslasi otsima. Karl Krahe Tartusse jõudmist on Friedebert Tuglas kirjeldanud
1952. aastal: “1918. aasta aprillikuus ilmus
Tartusse omapärane boheemlastüüp: lüheldast
kasvu, pikkade juustega, kehvalt rõivais, pamp
seljas. Selgus, et see oli luuletaja, muusikamees, maalija, tantsukunstnik, näitleja ning
atleet Karl Krahe.”
“Temas siiski on midagi…”
Tuglase vahendusel saame teada, et
Krahe kutsus Tartu boheemlased kokku
Raekoja platsi lähedal asunud Konrad
Mäe ateljeesse. Kokku oli kutsutud
huvilisi aladelt, millega Krahe ütles
ennast tegelevat. Konrad Mägi läks arvesse spordimehena, kuna oli noorena
natuke pomme tõstnud. Peterburis K.
Issatšenko Plastika- ja Teatrikunstikoolis õppinud Ella Ilbak oli palutud
hindama Karl Krahe tantsuoskust, Tuglas ise tema luuletajavõimeid. Richard
Roht pidi arvustama Karl Krahe muusikalisi andeid. Osade annetega, mida
Krahe endas kandis, said kokkutulnud
tutvuda vaid kaudselt. Suuri maale, mis
Karl Krahel Väike-Maarjas maja seinal
olid üles võetud, said kokkutulnud vaadata fotolt. Samuti oli pildistatud ka
atleetlikke poose. Luuletusi luges Karl
Krahe ette kohapeal ja esitas ka tantsunumbri, mille peale Ella Ilbak olevat
lausunud: “Temas siiski on midagi…”
1918. aasta Postimees kirjutab järgmist: “Noor kunstnik Karl Krahe kavatseb lähemal ajal kodumaa linnades ja alevites plastiliste tantsu õhtuid korraldada, ühtlasi plastikatantsu idee üle kõneldes. Hr Karl Krahe on
esimene meestantsija Eestis, kes end plastilisele
tantsule pühendanud. Ta õppis esiteks kuulsa
balletimeistri Mišinski, balerina Helzeri juures,
vürst Volkonski mõjul läks ta plastilisele tantsule üle. Hiljemini sai ta näpunäiteid Maggie
Gripenbergilt.”
Plastikatantsu etendusi korraldas
Karl Krahe mitmetel kordadel, ei tahtnud oma annet vaka all hoida, eriti
just 1918 ja 1919. aastal. Kohalik elanikkond Väike-Maarjas on Karl Krahet
mäletanud harjumuspärasest tunduvalt teistsugusena. Põlglik suhtumine
kirstumeistri poja suhtes, kes alevivahel ringi kõndis üleni mustas, juuksed
üle pea kammitud, või suviti ruudulises
pintsakus, suur boheemlik lips ette
seatud.
Hell Maran meenutab: ”Karl oli tolleaegsete alevielanike hulgas väga omapärane,
erinev kuju. Seda alates oma välimusest, üldisest olekust ja hoiakust kaasinimestesse. Ma
ei tea, et ta kusagil oleks töötanud, küll aga
tegeles ta maalimisega.
Käisin mõnel üksikul korral nende kodus
tütarlaste koolimaja vastas üle tee. Mäletan
sealt üht tuba, mis oli täis suuri ja väikeseid
maale, väga värvirikkaid. Minu lapsesilmade
jaoks oli see niivõrd huvitav, et oskasin ainult
pärani silmi imetleda.”
Marju Metsman
Väike-Maarja muuseumi juhataja

Muuseumiöö
teade
16. mail muuseumiöö “Öös
on muusikat”
Tänavu on muuseumiöö märksõnaks pärandiga
seotud paigad ja regilaul.
Võtame aja maha, selitame
meeled ja lubame väel tulla.
Muuseumiöö
alguseks
koguneme kell 18.00 Ebavere tervisespordikeskuse
juurde.
Õhtu lõpetame Punamäel. Selga soojad riided ja
kaasa istumisalus!
Info tel 526 3831 (Marju
Metsman)
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Eduard Vilde – 150
Eduard Vilde mälestuseks avati tema 150. sünniaastapäeval Väike-Maarja
raamatukogus näitus „Tabamata Vilde“.
Näitus jääb avatuks kuni maikuu lõpuni. Kõik huvilised on oodatud väljapanekuga tutvuma!

Vildet mäletades
Noppeid ajaloost
4. märtsil 1965. aastal oli Rakvere rajoonis sagimist. Sagimist oli ka kogu
Eestis. Selle põhjustas mees, kelle 100.
sünniaastapäeva tähistati. Eduard Vilde eluaastad on 1865-1933. Tänu neile
eluaastatele ei saanud ta nõukogude
korrale jalgu jääda ja tema tähtpäeva
tähistati üle Eesti suurejooneliselt.
Rahvas sai oma kirjanikku austada ja
võimudel polnud ka midagi ette heita.
Tolleaegse kultuurilehe Sirp ja Vasar toimetus tegi koguni sellise triki,
et andis välja numbri, kus iga artikkel,
ka kõige väiksem teade või kuulutus oli
Vildega seotud.
Rein Veidemann kirjutab 5. märtsi
2005. aasta Postimehes: “Kõik Eestis,
kel vähegi haridust, on üles kasvanud
koos Vildega, lugenud tema “Minu esimesi triibulisi”, “Mahtra sõda” ja vaadanud “Pisuhända”. Vilde igihaljus on
kõigepealt selles, et ta looming on kõnevõimeline ajast sõltumata.”
4. märtsil 1965 avati Eduard Vilde
ausammas Vilde kolhoosis Pajustis,
mälestuskivid tahvliga Muugas ja Pudiveres. Eduard Vilde lapsepõlve seostatakse eelkõige Muugaga, kuna ta ise on
sellest meeldejäävalt kirjutanud. Muuga rahvas oligi esimene, kes, tänu tolleaegsele koolidirektorile Emil Langile
juba 1959. aastal püstitas kooli juurde
Eduard Vilde ausamba, mille autoriks
F. Sannamees. 100. sünniaastapäeva
tahtsid aga ka nemad tähistada ja asetasid Vildede maja asukohale tahvliga
mälestuskivi. Süvendati ka tiiki.
Eduard Vilde sünnikoht on Pudiveres, kus ta, tõsi küll, elas ainult oma

elu esimesed kuud. Ka see koht tähistati mälestuskiviga. Ümberkaudsete
koolide õpilased Väike-Maarjast, Kiltsist, Simunast, Avispealt matkasid kivi
avamisele. Ei puudunud ka tähtsad asjamehed Rakverest. Avakõne pidas Helmut Joonuks. Mitmete aastate vältel jäi
Vildega seotud paikade külastamine
matkagruppide eesmärgiks. Külastati
ka Vilde esivanemate talukohta Äntus.
Ametlik Vilde sünnikoht märgiti siis
maha Pudivere mõisast umbes kilomeetri kaugusele ühe moonamaja kohale, kus Eduard Vilde isa oli poissmehena elanud. Siin lähevad aga inimeste arvamused lahku: kas abiellumisel
tõi ta naise enda juurde või kolis ise
naise juurde mõisa “antvärkide” majja? Kohalikud elanikud pidasid senini
naisekodu Ed. Vilde sünnikohaks ja
sovhoosi masinamehed olid selle tähistuseks ühe rändrahnu majaasemele
künkale vedanud (Ed. Leppik). Praegu
on küll võimatu õiget sünnikohta kindlaks teha. Juba 40 aastat tagasi tundis
Eduard Leppik muret, et inimesed on
nii tähtsa asja unustanud õigel ajal välja uurimata.
Kui tänapäeval Pudiverre sattume,
võime ju mõlemaid kohti külastada.
Ametlik sünnikoht on viidastatud ja
seda hooldab Väike-Maarja vald. Aga
kas sovhoosimeeste veetud kivi on veel
praegugi alles?
Selle loo kirjutas 10 aastat tagasi,
Eduard Vilde 140. sünniaastapäeva puhul valla infolehes tollane Väike-Maarja muuseumi juhataja
Ene-Riina RUUBEL
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Rahvatants Väike-Maarja kandis – 60 -> 86
2010. aastal tähistati Väike-Maarjas
rahvatantsuga tegelemise alguse 55.
aastapäeva. 2014. aasta jaanuaris tegi
pr Ilme Sein mulle ettepaneku koostada Väike-Maarja rahvatantsu lugu kajastav terviklik raamat. Kuigi palju materjali on juba koondatud, osa varasemalt ka trükis ilmunud, nõuab tervikust
puuduolev osa olemasolevate kroonikate toimetamist, lisamaterjalide otsimist ja tekstide loomist. Viimase aasta
jooksul on olnud võimalus teemasse
oluliselt süveneda ning leida juurde
materjali Eesti riigi alguskümnendite
kohta kui piirkonnas rahvatantsuga algust tehti. Täna võib kindlalt väita, et
Väike-Maarja mail rahvatantsu õppimise alustamisest täitub sel sügisel vähemalt 86 aastat. Väike-Maarja muuseumi arhiivis on ÜENÜ erinevate osakondade materjalidest leida palju siinse
kandi rahvatantsu viljelemisega seotud

kursust.
1934. aastal kuulusid ÜENÜ 12.
ringkonda Kiltsi, Simuna, Käru, VäikeMaarja, Porkuni, Avispea, Raeküla, Vao
ja Hirla osakonnad. 1937/1938. aastal
lisandusid ringkonda Laekvere, Vägeva
ja Rakke.
ÜENÜ Vao osakonnas tegutses
rahvatantsurühm alates 1935. aastast.
Tantsijate arv oli enam-vähem sama –
5+5. Ringi juhendajaks oli rahvatantsu
alal varasema ettevalmistuseta põllumees Alfred Elvre. Harjutati kord-paar
nädalas 2-4 tundi korraga. Rühmal oli
neli Väike-Maarja kihelkonna ehtsat
rahvariide komplekti. Eesti rahvatantse
õpiti selgeks hulgaliselt ja neile lisaks
osati ka Soome ja Rootsi rahvatantse.
Rühma pillimeheks oli Leo Vahersalu,
kes oskas mängida puhkpille ja keelpille, rühma saatis ta tavaliselt viiuli ja

ÜENÜ Vao osakonna rahvatantsijad, kes esinesid osakonna aastapäeva pidustustel: J. Veisberg ja Vanda Veisberg, Leo Vahersalu ja Leida Meibaum,
Alfred Elvre ja Helmi Elvre, Ermo Laukse ja Leida Martens.
andmeid, samuti on õnnestunud fotosid ja teated leida erakogudest.
1929. aasta lühiaegsete kursuste
aruande järgi toimus 26. septembrist
19. oktoobrini 1929 (kokku 21 päeva,
47 õppetundi) ÜENÜ Väike-Maarja ja
Kiltsi osakondade korraldatud rahvustantsude-mängude kursus. Kursus
leidis aset Väike-Maarja Ühisreaalgümnaasiumis ja Kiltsi koolis, juhendajaks
Woldemar Ingerman (eestist Voldemar
Ingermann) – kaubandustegelane,
ÜENÜ Keskjuhatuse rahvustantsude ja
mängude tegelik instruktor. Osavõtjaid
45 inimest, tasuta kursus, toimus iga
päev peale pühapäeva. Õpitud tantsud:
“Tuljak”, “Labajala valss”, “Viru polka”,
“Piru polka”, “Tüska polka”, “Hüppe
tants”, “Ingliska A”, “Ingliska B”, “Pikk
ingliska”, “Räti tants”, “Pulgatants”,
“Kaera Jaan”, “Setu kargus”, “Kivikasukas”, “Kuppari muori”, “Üks, kaks, kolm”,
“Mustlase polka”, “Sõrme polka”. Õpitud mängud: “Edasi”, “Kunglas rahvas”,
“Vares”, “Kosjad”, “Saame näha”, “Kuku
sa kägu”, “Tule neiu”, “Naabri Mari”.
ÜENÜ ehk Ülemaaline Eesti Noorsoo Ühendus asutati 1919. aastal võttes oma eesmärgiks koolipingilt lahkunud noorusele arenemiseks ja kasvamiseks hea seltskonna pakkumise.
Tegelikult kujutasid ÜENÜ osakonnad
endast külades väikeseid rahvaülikoole miniatuuris. Tegutseti igal võimalikul nähtaval ja nägematul kultuurialal.
Arutati esteetilisi ja eetilisi küsimusi,
korraldati kursusi, loenguid, lugemistube ja palju teisi noorsooalgatusi.
ÜENÜ Kultuurinõukokku kuulus ka
Käru külast pärit ühistegelane Juhan
Kukk. Kultuurinõukogu valis rahandus-,
haridus-, kehakultuuri- ja maatulunduse toimkonnad. ÜENÜ liikmeskond oli
alguskümnendeil jõudsalt kasvav. 1919.
aastal alustas 7 osakonda 511 liikmega,
1927. aastal tegutses juba 123 osakonda 8000 liikmega, 1928. aastal 140 osakonda 9500 liikmega. 1931. aastaks oli
üle Eesti korraldatud üle saja kursuse
4260 kuulajale, neist 24 rahvatantsu-

vahel ka kandlega. Rahvatantsu rühm
kuulus spordiringi alla, koos käidi Vao
endises koolimajas, kus harjutusruumi
mõõtmed olid 7X8 m. ÜENÜ Vao osakonna suurejooneliselt tähistatud II
aastapäeval 4. mail 1935 esitati ka rahvatantse.
ÜENÜ Kiltsi osakond (asutatud 8.
novembril 1919)
Kiltsi II laulupäeva kavas 16. juunil
1935 on ÜENÜ Kiltsi, Vao, Avispea ja
Raeküla osakondade rahvustantsijate
ettekanded hr Oskar Karuksi juhatusel.
Tantsitakse “Jooksu polkat”, “Labajala
valssi”, “Vändra polkat”, “Tuljakut”. 6.
jaanuari 1939. a üldkoosoleku kutses
märgitakse, et jaanuaris algavad harjutusõhtud teiste alade hulgas ka rahvatantsijaile. ÜENÜ Kiltsi osakonna 20.
aastapäeva pidustustel 30. juulil 1939
on peo kavas ühendatud rahvatantsurühmade ettekanded. Tantsitakse:
“Tuljak”, “Kalamees”, “Kiigadi-kaagadi”,
“Jämaja labajalg”, “Kingsepa polka”,
“Viru valss”, “Oige ja vasemba”, “Jooksu
polka”, “Vändra polka”.
ÜENÜ Väike-Maarja osakond
moodustati 1928. aastal. Osakonna
avapeol 28. oktoobril 1928 kell 20.00
olid kavas rahvatantsud. Seekord esitajateks ÜENÜ Tallinna osakonna Oma
kultuuriharu “Rahvatantsude rühm, kes
on esinenud mitmel korral Tallinnas,
samuti ka Rootsis”.
ÜENÜ Käru osakonna peol 30. juulil 1933 kandis rahvatantsude üldtrupp
ette “Eideratta” ja “Tüskapolka”. Peale
selle oli planeeritud üksiktruppide esinemised nende poolt valitud tantsudega.
Spordi- ja võimlemismängudel Porkunis 23. juunil 1934. aastal tantsiti
järgmisi üldrühma rahvatantse: “Onupoeg Mihkel”, “Piru-Polka”, “Viru-Polka”, “Kuppari muori”. Peale üldrühma
tantsude oli igal osavõtjal organisatsioonil võimalus esineda üksikult 1-2

tantsuga.
Kindlasti oli rahvatantsuga tegelemisel maapiirkondades suureks motivaatoriks Eesti Mängudel osalemine.
Esimeseks üldtantsupeoks peetud Eesti mängud toimusid Tallinnas 15.–17.
juunini 1934, kus suure tantsijate arvuga – 1500 osalejaga – anti kaks rahvatantsuetendust.
Rahvatantsuga tegeleti alates 1920.
aastate lõpust ka Eipri Maanaiste Seltsi
alla kuulunud Eipri Maanoorte Ringis.
Rahvatantsijaid juhendas Vernanda
Traks, neljast paariga rühma saatis viiulil Aleksander Sein.
ÜENÜ Raeküla osakond
Raeküla Maanaiste Seltsi VI aastapäeva kutsel seisab, et 3. jaanuari 1937.
aasta koosviibimisel on peokavas lisaks
jõulupuule ühes jõuluvana ja vastastiku kingituste, laulude, koosviibimisega
lauas ka rahvatantsud.
1939. aastal toimunud raamatunädala raames korraldas Raeküla algkool
koos ÜENÜ osakonna ja Maanoorte
Ringiga 2. detsembril aktus-peo, kus
Maanoorte Ringi tantsutrupp esitas
rahvatantse.
ÜENÜ organisatsioon varustas
osakondi kõige vajamineva teabega.
Näiteks on 23. märtsil 1939 saadetud
teade Eesti Mängudest osavõtjaile,
seltskondlike ja noorsooorganisatsioonide liikmeile ja kõigile rahvarõiva valmistamisest huvitatuile: “Rahvarõiva
kandmine meie rahvuslikel pidupäevadel on kujunemas üldiseks nähteks.
Meie esivanemate kaunis rõivastus on
taaselustumas ja arenemas meie rahva
väärikaks pidurõivastuseks. Eeloleval
suvel kujunevad meie üleriigilised pidupäevad, eriti aga Eesti Mängud, rahvarõiva suhtes suuresinemisteks, kuna
neist osavõtjad riietuvad kõik kauneisse rahvarõivaisse.” Rahvarõiva Komitee
Kodumajanduskoja juures soovitab
teates asjatundlikke ärisid, ettevõtteid
ja isikuid, kes rahvarõivaid ja selle üksikosi valmistavad.
4. juuni 1939. aasta Viru Mängude
kavas olid samuti võimlemise ja rahvatantsude ettekanded.
Väike-Maarja muuseumis on tallel
11. juuni 1939 Väike-Maarja IV laulupäeva kuulutus, mis jutustab, et lisaks
25 laulukoorile 850 lauljaga Rakvere
koorijuhi Ernst Raatma juhatusel esines ka rahvatantsude rühm prl Alide
Uibo (Väike-Maarja kooli võimlemisõpetaja) juhatusel. Rahvatantsude
rühmas esinevad: Väike-Maarja rahvatantsude rühm, Väike-Maarja Keskkooli
ja Gümnaasiumi rahvatantsude rühm,
ÜENÜ (Ülemaaline Eesti Noorsoo
Ühendus) Raeküla osakonna rahvatantsude rühm, ÜENÜ Kiltsi osakonna
rahvatantsude rühm, ÜENÜ Avispea
osakonna rahvatantsude rühm. Tore on
teada, et laulupäeval kõneles ka tollane
härra peaminister Kaarel Eenpalu.
Üleskutse lugejaile
Kindlasti on vallalehe lugejate hulgas inimesi, kelle vanemad või vanavanemad on siinkandis omal ajal ÜENÜ
osakondade kaudu rahvatantsuga tegelenud, ja kodustes albumites võib leiduda fotosid, samuti omaaegseid peokavasid või -kuulutusi, kus rahvatantsu
teemat mainitakse. Väärtuslike rahvatantsu teemaliste infokildude leidmisel
aastatest 1929 (võimalik, et ka varasemast ajast) – 1960, võtke palun ühendust Väike-Maarja muuseumiga kas
e-postiaadressi muuseum@v-maarja.
ee kaudu või telefonil 326 1625. Ehk on
kellegi valduses säilinud veel materjale
ka ÜENÜ Avispea, Raeküla ja Kiltsi osakondade tegevusest.
Marju Metsman
Väike-Maarja muuseumi juhataja

Laul teeb rõõmsaks meele,
tuju lõbusaks …
Lääne-Virumaal toimus 5. märtsil
üheksandat korda Eesti Meestelaulu
Seltsi poolt korraldatud poiss-solistide
võistulaulmine.
Eelnevatel aastatel on Väike-Maarja
lasteaia poisid esinenud oma vanusegrupis edukalt, saades teisi ja kolmandaid kohti.

Selle aasta lauluvõistlusel saavutas Kert-Kristjan Kask lauluga „Tubli
meistrimees“ esikoha.
15. märtsil laulis Kert-Kristjan Tallinnas, esindades Lääne-Virumaad.
Muusikaõpetaja
Sirje Sõnum

Kert-Kristjan Kask ja lauluõpetaja Sirje Sõnum
Eesti Meestelaulu Seltsi tänukirjadega. Foto: Merike Zilinski

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel toimuvad
Väike-Maarja Õppekeskuses 2015. a I poolaasta
Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevused“ raames

RIIKLIKU KOOLITUSTELLIMUSE KURSUSED
ajavahemikul aprill - juuni
Kursused finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Kursuste sihtgrupiks on täiskasvanud elanikkond,
kursus on osalejatele TASUTA.
NB! Kursustel ei saa osaleda koolikohustuslikud ja kutsevõi kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad.
Kursuse nimetus

Tundide
maht

Toimumise aeg

Grupi
suurus

MS Excel 2013 baaskursus

40 tundi

06.04 – 25.05.2015

12

Puhastusteenindus

40 tundi

10.04 – 05.06.2015

10

Kaupade paigutus ja väljapanek kaubandusettevõttes

24 tundi

21.04 – 05.05.2015
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Õppetöö toimub kell 9.00 – 15.50
Info ja registreerimine: 326 1892
e-post: vmok@v-maarja.ee
Kodulehekülg: www.v-maarja.ee/vmok (õppetöö/täiendõpe/tasuta kursused)

Kallis Kiltsi piirkonna rahvas!
Anname varakult teada, et selle kevade
talgute raames on meil plaanis koguda
Kiltsi rahvamaja kütmise tarbeks küttepuid.
Kui teil on võimalik annetada puid,
siis abiks on igasugune kogus. Puud
võib talgupäeval ise kohale tuua. Transpordi vajadusel helistada tel 5554 5666,
Sigrit.

NB!
Täiendatud Kiltsi arengukavaga
saab tutvuda Kiltsi raamatukogus.
Külavanem
Sigrit Stoltsen
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Palju õnne, kunstiõpetaja
Maie Lepik!
9. märtsil tähistas 75. juubelit kunstiõpetaja Maie Lepik.
Maie Lepik alustas kunstiringide
juhendamisega Väike-Maarjas 2011. a
oktoobrikuus.
„Kui tuled, leiad huvitava, värvika ja
sihipärase tegevuse oma vabale ajale.
Osalemiseks pole vajalikud eelnevad
oskused ja teadmised, küll aga hea tuju
ja tahe. Kunstiringis omandad uusi
teadmisi ja oskusi joonistamises, maalimises, värviõpetuses, kompositsioonis, kunstitööde ülesehituses, erinevate tehnikate õppimises, töövahendite
kasutamises ning arendad nägemismälu, fantaasiat ja piltlikku mõtlemist,“
kirjutas Maie Lepik kunstiringidega
alustamise eel valla infolehes avaldatud teates.
Huvilisi oli, nii õpilasi kui täiskasvanuid, ja juba paari tegevuskuu järel
sai kunstiring oma töödest seltsimajas
esimese näituse üles seada. Lühikese
ajaga oli päris palju jõutud ja kunstiringi rahval tõepoolest oli, mida näitusele
välja panna.
Nüüdseks on näitusi olnud juba
rohkesti. Näitustele üles seatud tööd
köidavad alati vaatajate pilke, on vii-

mistletud, kaunid ja meeleolukad.
Usina harjutamise, pühendumuse ja
õpetaja oskusliku suunamise abil on
jõutud väga heade tulemusteni.
Maie Lepik on kunstiga tegelenud
suurema osa oma elust. Enne VäikeMaarjat juhendas ta kunstiringe Saku
huvikeskuses. Seal valminud fantastilistest töödest andsid tema õpilased
tänutäheks õpetaja pühendumise eest
välja lummava kunstiraamatu, milles
kajastuv loob ilmeka pildi kunstiringi
tegevuse mitmekesisusest, põnevusest
ja võimalustest.
Lummavad on pildid ka Väike-Maarja kunstinäitustel. Neid võib ikka ja jälle vaadata ning iga kord kõnetavad ja
paeluvad nad vaatajat.
Praegu on kunstinäitus üleval vallamaja koridorides ja see on saanud
pakkuda elamusi päris paljudele huvilistele.
Aitäh, Maie Lepik, selle silmailu loomise ja loomisele suunamise eest!
Palju õnne, tervist, ja jõudu!
Ilve Tobreluts
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Sündmuste kalender
21. märtsil kell 10.00-18.00 on
treeningpäev Väike-Maarja mudelihallis. Info: Bruno Vaher, tel 501 1508,
www.vm.edicy.co
21. märtsil kell 11.00 Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogu koosolek
gümnaasiumi algklasside majas. Teemad: kooli nimepäev, koolikonverents,
talgud. Info: Raimo Maasik, tel 514 5548
21. märtsil kell 17.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
korvpallimeistrivõistluste esiliiga XIX
voorus Määri ja Simuna Artiston. Info:
Hillar Kasu, tel 524 8658
22. märtsil on kevade vastuvõtmise
kontsert Kiltsi rahvamajas. Info: Siret
Stoltsen, tel 5666 1951
23. märtsil kell 18.00 Georgi söögitoas valla meistrivõistlused mälumängus, IV voor. Info: Ivar Lass, tel 5396
1167
25. märtsil kell 19.00 filmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Linastub mängufilm “Vehkleja”. Pääse 2 ja 3 eurot.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
26. märtsil kell 19.00 kohtuvad
Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa korvpallivõistluste meistriliiga
XIV voorus Väike-Maarja Päästekool ja
BC Tarvas/Rakvere SK. Info: Jane Kool,
tel 518 4071
28. märtsil kell 12-15 Hoolivuslaat
Väike-Maarja gümnaasiumi peahoone
võimlas. Kõik on oodatud kauplema ja
ostma! Info: tel 5373 9295
28. märtsil kell 17.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
korvpallivõistluste meistriliiga XIV voorus Simuna Spordiklubi ja Rakke Korvpallimeeskond. Info: Hillar Kasu, tel
524 8658
29. märtsil Suure Lennu Kaar Ebavere tervisespordikeskuses Lennart
Meri 86. sünniaastapäeva tähistamiseks. Info: Kalev Pärtelpoeg, tel 5302
4437
30. märtsil kell 11.00 Väike-Maarja
muuseumis valla koolide rahvajuttude

pajatamise võistlus. Tänavused teemad: vendade Grimmide ja Hans Christian Anderseni muinasjutud ning F. R.
Kreutzwaldi “Eesti rahva ennemuistsed
jutud”. Korraldaja: Väike-Maarja gümnaasium, raamatukogu juhataja Karin
Kiik.
31. märtsil kell 18.00 toimuvad
Triigi spordihoones valla meistrivõistlused sulgpallis, III etapp. Info: Väino
Stoltsen, tel 5698 2661
1. aprillil kell 19.00 kinokohvik Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
2. aprillil kell 14.30 Väike-Maarja
raamatukogus H. Chr. Anderseni muinasjututund. Omaloomingulise konkursi võitjate autasustamine. Info: Irma
Raatma, tel 325 5034
5. aprillil kell 12.00 lihavõtte teemaline väikeste päikeste perepidu Väike-Maarja seltsimajas. Pilet 2 eurot.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
11. aprillil kell 10.00 Eesti karikavõistluste VII etapp bagidele VäikeMaarja mudelihallis. Info: Bruno Vaher,
tel 501 1508, www.vm.edicy.co
11. aprillil kell 11.00 laste lauluvõistlus Popp Tipp – Popp Täpp 2015
Väike-Maarja seltsimajas. Pärast lauluvõistlust toimub seltsimajas kokkutulek varasemate aastate Popp Tipp –
Popp Täpp laululastele. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
11. aprillil kell 19.00 sünnipäevapidu „Simuna Kapell – 30“ Simuna rahvamajas. Tantsuks ansambel Törts. Pääse
5 eurot. Info: Auli Kadastik, tel 323 7217
12. aprillil kell 13.00 Väike-Maarja
seltsimajas eakate klubi Härmalõng.
Pilet 2 eurot. Info: seltsimaja, tel 326
1837, 5302 4437
13. aprillil kell 18.30 õppekeskuse
lasketiirus valla meistrivõistlused laskmises, III etapp, püstiasendist laskmine. Otsustav etapp. Info: Jaanus Raidlo,
tel 527 3846
15. aprillil kell 18.00 toimub selt-

simajas Väike-Maarja muusikakooli kevadkontsert. Tasuta. Info: Vallo Taar, tel
503 1910
18. aprillil riigimees Juhan Kuke
130. sünniaastapäeva tähistamine: kell
12.00 Käru külas, Juhan Kuke kodukohas, kell 13.30 Väike-Maarja seltsimajas. Info: Marju Metsman, tel 526 3831
19. aprillil kell 16.00 kontsert „Väike-Maarja pasunakoor 20“ Väike-Maarja seltsimajas. Kontsert on tasuta. Info:
Vallo Taar, tel 503 1910
20. aprillil kell 18.30 Väike-Maarja
seltsimaja juures Georg Lurichi 139.
sünniaastapäevale pühendatud kevadjooksu avamine. 4+4 teatevõistlus erinevatele vanuserühmadele. Start Ehitajate teelt kell 19.00. Info: Jane Kool,
tel 518 4071
22. aprillil kell 19.00 Väike-Maarja
seltsimajas Haljala rahvamaja näiteringi etendus “8 varbaga kuningas”, Andrus Kivirähk. Lavastaja Martti Samolberg. Mängivad Heli Napp ja Margus
Punane. Pilet 3 eurot. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
23. aprillil kell 11.00 toimub Väike-Maarja seltsimajas F. J. Wiedemanni
keelepäev. Pärast ettekandeid istutab
keeleauhinna tänavune laureaat Leelo
Tungal keeletammikusse oma nimipuu.
Info: Ilve Tobreluts, tel 329 5759
25. aprillil kell 12.00 XVII Georgi
Kange rammuvõistlus Väike-Maarja
keskväljakul. Info: Ants Einsalu, tel 529
4245
25. aprillil kevadlaat Väike-Maarja
keskväljaku ümbruses. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
NB!
31. märtsil kell 17.30 Väike-Maarja raamatukogus toimuma pidanud
kohtumine folklorist Arvo Krikmanniga
jääb seekord ära. Teema: Nali Eesti rahvaluules tuleb koos Arvo Krikamnniga
jutuks edaspidi. Info: Irma Raatma, tel
325 5034

27. laste lauluvõistlus Popp Tipp - Popp Täpp
Maie Lepik kunstiringi näituse avamisel Väike-Maarja
seltsimajas 2013. a Pandivere päeva eelõhtul.

Veebruaris sai gümnaasiumi raamatukogus uudistada Soome Instituudi rändnäitust muumidest. Näitus tutvustas Tove Janssoni muumiraamatuid ja
tema joonistatud raamatuillustratsioone, muumiteemalisi koomikseid, mänguasju, suveniire. Külastajad panid kokku ka suurt puslet, vaatasid muumimultikaid, mängisid lauamänge ja lahendasid muumiviktoriini.

11. aprillil kell 19.00
Simuna rahvamajas

Kevadlaat
Väike-Maarjas

25. aprill kell 10.00 toimub VäikeMaarja keskväljaku ja kiriku juures
kevadlaat.
Kõik kaupmehed on oodatud!
Info ja registreerimine:
Väike-Maarja seltsimaja
Telefonid: 326 1837, 5302 4437
e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee

Sünnipäevapidu

„SIMUNA KAPELL – 30“
Tantsuks mängib

ansambel Törts
Pääse 5 eurot
NB! Pääsmed ainult eelmüügis!
Palun osta pilet
hiljemalt 6. aprilliks!

Laupäeval, 11. aprillil algusega kell
11.00 toimub Väike-Maarja seltsimajas laste lauluvõistlus Popp Tipp
- Popp Täpp 2015.
Vanusegrupid on:
- kuni 4-aastased
- 5-7-aastased
- 8-10-aastased
- 11-13-aastased
- 14-aastased ja vanemad
Lauluvõistlusel saab osaleda laps/
noor, kes elab, käib lasteaias, õpib koolis või huvikoolis Väike-Maarja vallas.
Iga laulja võib soovi korral kasutada
kuni 5-liikmelist taustarühma. Taustarühma kasutamine peaks olema põhjendatud ja igati kaasa aitama solisti
esinemisele kõige paremas mõttes.

Kõikide vanuserühmade lauljaid
hindab žürii.
Pärast lauluvõistlust toimub Väike-Maarja seltsimajas kokkutulek
kunagistele Popp Tipp - Popp Täpi
laululastele.
Pärast kontserti on plaanis omavahel taas tuttavamaks saada, sest 27
aasta jooksul, mil Popp Tipp - Popp
Täpp toimunud, on enamus juba lapseja noore-eastki välja kasvanud.
Kes kontserdile ei jõua, saab seltskonnaga liituda kell 15 seltsimaja kohvikus. Kutsutud on ka endised õpetajad. Saame kokku, teeme olemise mõnusaks, räägime olnust ja oma koorist
ning jätame teile ka laulupäeva kohviku
avatuks.

Sündmusest võiks
saada igaaastane
traditsioon,
aga 30. juubeliks oleks vahva midagi
veel suuremat korraldada. Praegu on
korraldusmeeskond tulnud mõttele,
et vilistlased võiks jääda kokku käima
Popp Tipp-Popp Täpp projektkoorina,
sest koos saab suuremaid plaane ellu
viia.
Levitage infot ja rõõmsa kohtumiseni 11. aprillil!
Väike-Maarja Seltsimaja
seltsimaja@v-maarja.ee
326 1837, 5302 4437

Filmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas
25. märtsil kell 19.00
Mängufilm “Vehkleja”
1952. aastal saabub Haapsallu kehalise kasvatuse õpetajaks introvertne
meistersportlane Leningradist. Vaatamata koolidirektori vastuseisule hakkab ta lastele vehklemist õpetama.
Konarlikust algusest hoolimata saab
sõjajärgsel raskel ajal vehklemisest
teraapia nii lastele kui ka treenerile.
Lüüasaanud direktorile ei anna aga
rahu, miks noormees tegelikult väikelinna saabus.
Sünopsis
1952. aastal saabub Haapsallu
meistersportlane Endel ja asub tööle
kohaliku kooli kehalise kasvatuse õpetajana. Õpilastega kontakti saavutamine on introvertsele mehele esiotsa

raske. Lisaks on sõjajärgsete katkiste
perekondade lapsed tema jaoks harjumatud kaaslased.
Hoolimata kooli direktori vastuseisust õnnestub Endlil saada luba hakata
lastele vehklemist õpetama. Pikapeale
saab vehklemisest eneseväljendamise vahend lastele ja nende õpetajale,
vastastikune teekond, mille käigus kosuvad ning tervenevad mõlemad osapooled.
Lüüasaanud koolidirektor hakkab
Endli minevikus sorima, et selgitada
välja miks ikkagi on Nõukogude Liidu
meistersportlane väikelinna tulnud.
“Vehkleja” põhineb osaliselt Eesti sportlase ja treeneri Endel Nelise
(1925-1993) elulool.
Mängufilm, 90 min

Näitlejad: Märt
Avandi, Ursula Ratasepp, Hendrik
Toompere, Jaak Prints, Kirill Käro,
Lembit Ulfsak, Joonas Koff, Liisa Koppel, Ann-Lisett Rebane, Egert Kadastu,
Elbe Reiter, Maria Klenskaja, Andres
Lepik, Leida Rammo, Tõnu Oja.
Režissöör: Klaus Härö
Stsenarist: Anna Heinämaa
Operaator: Tuomo Hutri
Kunstnik: Jaagup Roomet
Kostüümikunstnik: Tiina Kaukanen
Grimmikunstnik: Tiina Leesik
Produtsendid: Kaarle Aho, Kai Nordberg, Jörg Bundschuh, Ivo Felt
PILET 2/3 eurot.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302
4437
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Retk Ellu Moisa Väike-Maarja ajalukku jäetud jälgedes
1998. aastal, kui gümnaasium tähommikuni. Tänu Ene Ruubeli palju
histas oma aastapäeva, püüdsime ka
aega ja vaeva nõudnud tööle sai päemuuseumipoolselt kaasa aidata. Meie
vik ümber kirjutatud - kuus märkmikuklassiruumis toimusid kihelkonnakooli
täit peene, poolkustunud kirjaga lehti,
tunnid. Laulmist andis viiuliga noormasinatrükis ligi sada lehekülge. Oli
mees, Väike-Maarja keskkooli vilistlalootus seda ka trükis avaldada, kuid ei
ne, usuõpetust meie kirikuõpetaja, veõnnestunud. Olid laulva revolutsiooni
nekeelset geograafiatundi viis läbi noor
järgsed aastad.
tütarlaps Väike-Maarja põllutöökoolist.
Väike-Maarja päeval, 23. juunil 1991.
Õpetajad olid riietatud vastavalt kihelaastal esinesid kultuurimajas kirjankonnakooliaegsele moele, riided laenadusteadlane Maie Kalda, kirjanik Aleksime Rakvere Teatrist. Muuseumis toisander Suuman, näitleja Toomas Suumus ka Eduard Leppiku raamatu ”275
man ning Erich Meerja, skulptor Georgi
aastat üldhariduskooli Väike-Maarjas”
Markelov. Luulepõimikuga esines koesitlus.
halik taidleja Juta Maripuu.
Muuseumis on toimunud mitmeidki
Samal päeval toimus Väike-Maarja
üritusi: konverentse, luuleõhtuid ja on
vabadussamba taasavamine. Samba
tähistatud kohalike kuulsuste tähtpäepühitsesid peapiiskop Kuno Pajula ja
vi, mitmel aastal anti muuseumis üle
Simuna pastor Ain Eenmaa. Esines
ka F. J. Wiedemanni keeleauhinda.
Kadrina naiskoor Katrina ja Tapa puhkOleme saanud ka inimesi aidata.
pilliorkester. Kõik need esinejad kutNüüd
üritustest,
Maareformi rakendamisel oli võimasus kokku muuseum. Vabadussamba
mida muuseum on
lik muuseumist saada andmeid oma
taastamisel oli muuseumil kandev osa.
läbi viinud või on aiesivanemate talude kohta. Meil on arSambal olnud nimede kindlaks tegemidanud läbi viia. Kõige
hiivist välja kirjutatud andmed kõikide
ne oli väga vaevanõudev. Viimase külje
aktiivsem tegutsemine
Matkal Äntu allikate juures. Foto: Tõnis Vilu
talude kohta endiste Vao ja Assamalla
nimed saime veel siis, kui sammas oli
oli ärkamisajal, seda
valla osas. Lisaks sai mõnigi endine
juba Tallinnas valmis saamas.
koos Väike-Maarja Muinsuskaitse Seltva talletamisele. Muuseumitöötajale
Märtsikuu on Ellu Moisa 75. sünnipäetaluperenaine meie kaasabil tõestada
Üks elamuslikumaid üritusi muusiga. Osavõturohked tööpäevad kohaliomase hoole ja järjekindlusega salvesva kuu. Suur juubel annab põhjust rääpensioniks vajalikke tööstaaži aastaid.
seumis oli 1995. aastal Väike-Maarja
kel kalmistutel, kus veeti välja mitmetab ta nii arvutisse kui ka CD-plaatidele
kida Ellu Moisa eestvedamisel või tema
Porkuni lahingus langenute sugulased
Täienduskooli kokkutulek kooli lookümneaastane praht, lõigati võsa jm,
pildimaterjali paljudest siinkandis toiosalusel tehtust. Seda on rohkesti, see
pöördusid korduvalt meie poole, kui
mise 70. aastapäeval. Täienduskool
osalemine Porkuni lahingupaikade tämuvatest sündmustest.
tegevus on olnud missioonitundest
nad taotlesid Saksamaalt langenud
tegutses Väike-Maarja Algkooli juures.
histamisel, ristide korduvatel püstitaEespooltoodut täiendab oluliselt
kantud ning sellest on jäänud märgamehe või poja eest pensioni. TõendusKuuenda klassi lõpetajad õppisid kaks
mistel ja lahingupäevade tähistamistel.
Ellu Moisa Väike-Maarja muuseumi
tavad ja tuntavad jäljed Väike-Maarja
materjaliks oli muuseumis olev lanaastat perenaiste (vähem pe15. aastapäeva konverentsiks
viimaste aastakümnete lukku.
genute originaalnimekiri. Tavaline on
remeeste) tarkusi. Oli liigutav,
2003. aasta aprillis koostatud
Pikka aega oli Ellu Moisa pühendusee, et õppivad noored käivad nõu ja
kui 70-80aastased “koolitüdettekanne, mida sirvides saanud Väike-Maarja rikkaliku ajaloo-, looabimaterjale küsimas oma kursuse- või
rukud” kohtusid üle pika aja.
me tema jälgedel teha ajas
dus- ja kultuuripärandi uurimisele, säidiplomitööde tegemisel.
Tänu kontaktidele nende “tüdväga hea ja huvitava rännaku.
litamisele, korrastamisele, eksponeeriMuuseumi igapäevase tegevuse
rukutega” on meie muuseumis
misele ja tutvustamisele - ligi 15 aastat
juurde kuulub töö lastega. Algklasside
suur käsitööde kogu, lisaks
Allpool noppeid Ellu Moioli ta Väike-Maarja muuseumi juhataja,
õpilased käivad muuseumitundides
lendude kaupa albumeid.
sa koostatud konverentsietsiis 12 aastat, kuni 2011. aasta lõpuni
rahvakalendri tähtpäevi tähistamas.
Lebavere mälestuskivi avatekandest
valla turismikorraldaja.
Viimasel 4-5 aastal on meeles peetud
mise üritus 1996. aastal Leba„2. aprillil 1988 toimus VäiEllu Moisa, erialalt ajaloolane, oli
ka kristlikke tähtpäevi. Abiks on siin
vere lahingu 55. aastapäeval
ke-Maarjas tähelepanuväärne
üks peamisi Väike-Maarja muuseumi
alati olnud pühapäevakooli õpetaja
oli täielikult muuseumi korsündmus – külastajatele avati
asutajaid, ekspositsioonide kujundaKaja Teder. Kümmekond 10ndate klasraldada. Esines meie segakoor
Väike-Maarja muuseumi ukjaid ja selle algusaja tegevuse korraldaside õpilast käib giidide koolis.
Helin, kivi pühitses Simuna kised. Ärklikorrusel oli valminud
jaid. Väike-Maarja Muinsuskaitse Seltsi
Muuseumis on korraldatud näitusi.
rikuõpetaja Tauno Teder.
kolhoosi ajaloo ekspositsioon.
aseesimehena ja muuseumi juhatajana
Minu suurimaks tööks selles valdkon31. mail 1997 tähistasime
Trepimademel lõikas lindi läbi
oli ta ka üks peamisi Väike-Maarja vanas on olnud juba turismikorraldajana
muuseumi kümnendat aastaVäike-Maarja kolhoosi esibadussamba taastamise organiseerinäituse “Küüditamine. Perede lood”
päeva. Üritusel oli kolm osa:
mees Boris Gavronski. Rahvast
jaid. Turismikorraldajana aga astus ta
tegemine. Selleks kulus pool aastat ti1. konverents “Kohalikud muuoli palju, sest olid alanud Väiedukaid samme paikkonna huviväärhedat tööd. Mälestuste kogumine oli
seumid“. Esinesid meie sõpke-Maarja kolhoosi 40. aassuste kordaseadmiseks ja tutvustamiveel omaette töö. Kuid sellel näitusel
rusvaldade esindajad Tommetapäeva pidustused. Kohale
seks.
on püsiv väärtus.“
rupi Lilleskovi telliskivimuuolid kutsutud kõik kolhoosi
Tema initsiatiivil taastati ja laiendati
seumi, Sonkajärvi pudelimuuasutajaliikmed. Lisaks põhjakunagist Äntu loodusrada, millest kasPalju õnne suureks juubeliks, Ellu!
seumi ning Hausjärvi kaunite
likumale kolhoosi ajalugu kävas välja Äntu-Nõmme looduse õppeJätkuvalt tervist ja jõudu Sulle paikpuitmajade teemal ja esinesin
sitlevale väljapanekule teisel
rada. 2008. aastal laienes see ka Äntu
Isetegevuslaste stiilipeol Väike-Maarja seltsimajas.
konna loo kujundamisele kaasa aitaka mina Väike-Maarja muukorrusel oli alumisel korrusel,
külla. Rada on viidastatud ja rohke
Foto: Erakogu
miseks!
seumi teemal. Teine osa oli
praeguses klassitoas, fotonäiloodusteabega varustatud. See annab
aastapäeva tähistamine. Kolmandaks
Muuseumi osaks jäi Porkuni lahingus
tus asutajaliikmetest ja kolhoosi elust
matkajaile olulisi teadmisi unikaalsete
Ellu Moisa kirjapandut sirvis
oli “Väike-Maarja luuleraamatu” esitlangenute sugulaste väljaselgitamine,
tegevusalade kaupa.
Äntu järvede, Äntu Punamäe ning Äntu
Ilve Tobreluts
lus. Raamatu avaldamine mõlkus peas
nendega ühenduse võtmine, ürituste
Muuseumi sisuline töö oli aga alatehisjärvede kohta. On rajatud lõkke- ja
juba aastaid, teoks sai see muuseumi
kavade koostamine, esinejatega kokku
nud juba varem. Kuulnud, et endisesse
telkimisplatse ning paigaldatud rajale
kümnendaks aastapäevaks.
leppimine. Olin seltsis nagu tegevjukihelkonnakoolimajja tahetakse muu„mäe“ nõlvade kaitseks trepistikke. Ka
hiks-asjaajajaks, kes
seum teha, haarasin muuseumi looEbavere mäe ümbruse loodusrada on
organiseeris ürituste
mise mõttest kinni ja kauplesin ennast
viidastatud ja teabega varustatud. Ta
päevakordade kokkutööle. Läksin Boris Gavronski jutule ja
on osalenud Kalevipoja hobuse jäljepanemist, esinejatele,
ta oligi nõus mind muuseumi tegemirea looduses ülesotsimisel ning Pandiaga ka näiteks Porkuni
se peale tööle võtma. Muuseumimavere Paetee kujundamisel.
lahingust osavõtnutele
ja ehitamine veel kestis, töölaua sain
Ellu sisustas Väike-Maarja turismikirjalike kutsete ja päeSäde tänavale “korterisse”, kus asusid
infopunkti ja kogus sinna rohkesti huvivakavade saatmist jne.
varustajad. 15. detsembril 1986. a loodi
reisijaile olulist materjali ning koostas
Meeldejäävateks
ametlikult kolhoosi juhatuse koosolemitukümmend erinevat huviväärsusi ja
üritusteks olid kohaku otsusega Väike-Maarja muuseum.
marsruute tutvustavat trükist (mitmes
lik muinsuskaitsepäev
Tegin tihedat koostööd koolimuuseumi
keeles). Ta seadis kokku mitu Väike1989. a, Vabadussõjas
asutaja, kodu-uurija Eduard Leppiku ja
Maarja ja ümbruskonna vaatamisväärlangenute mälestuskolhoosi arhitekti Juta Haasmaga. Juba
susi tutvustavat turismimarsruuti. Huplaadi avamine Assa1986. a lõpul valmiski muuseumi jaoks
vipakkuvaim neist oli kindlasti “Retk
mallas ja mälestusrisVäike-Maarja kultuuriloo osas sisuline
okupatsiooniaja radadel“, mis hõlmas
tide avamine Porkuni
plaan, mida eksponeerida. Selle plaapeale muuseumiekspositsiooni ka ülelahingupaigas.
ni elluviimine jäi aga esialgu seisma,
vaate mitmete perede küüditamisluguMuuseum sai Mart
kuna otsustati, et ülemine korrus koldest, metsavenna punkrist ning Kadila
Laarilt Porkuni lahinhoosi ajaloo väljapanekuga peab valja Rohu endistest raketibaasidest.
gus langenute origimis saama kolhoosi aastapäevaks, s.o
Ellu Moisa on ka kümmekond aastat
naalnimekirja, mis oli
1,5 aastaga. Tööle võeti lisaks teinegi
tagasi suure menuga lavastatud näitema lauale ilmunud
muuseumitöötaja – varahoidja Ene
dendi “Pildikesi parnassiaegsest Väiteadmata kust. Suur
Ruubel.
ke-Maarjast” peaautor. Tema eestvõttel
leid oli siitkandi noorSiis algas meil kibekiire kolhoosi
korrastati Johan Pitka talu koht Ebavere
mehe Kurt Eiskopi
ajaloo kohta käiva materjali kogumikülas. Ta laulab segakooris Helin ja on
päevik, mida ta oli pine. Käisime küla- külalt läbi kolhoosi
Väike-Maarja naisseltsi üks aktiivsedanud sõja algusest
asutajaliikmete majad, saime fotosid,
maid liikmeid.
kuni 21. septembrini
esemeid, aukirju, mälestusi. Viimaste
Jätkuvalt panustab Ellu Moisa oma
1944,
lahingupäeva
salvestamiseks oli kaasas magnetofon.
aega ja energiat Väike-Maarjas toimuVäike-Maarja muuseumikogusid tutvustamas. Foto: Kaarel Oomel
Seda vedasime järel
ratastega
kohverkärus. Olime jalamehed,
ainult autoga toodi
külla, samuti saime ka
tagasi. Teise tiiru tegin küladele peale sugulasest fotograafiga,
siis juba tema autoga.
Pildistasime kõiki kolhoosi asutajaliikmeid.
Lisaks sai tehtud fotod
kõikidest tootmisharudest.
Väike-Maarja muuseumi kultuuriloo ekspositsiooni avamiseni
jõudsime 1993. a Pandivere päeval.
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Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine:
„Me hakkame tegema suuri tegusid“
6. jaanuaril möödus taasasutatud
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonnal esimene tegevusaasta. Jaoskonna esinaise sõnad taasasutamise
päeval „Me hakkame suuri tegusid
tegema“ said teoks ja tegevust võib
hinnata väga heaks.

vallavalitsuse rahandusosakonna juhatajana lauale teeniv Lea Matusorg on
teenekas naiskodukaitsja, kes panustab organisatsiooni põhiliselt esmaabi instruktorina ja revisjonikomisjoni
liikmena. Tema jaoks on positiivne, et
Väike-Maarjas üldse üle pikkade aasta-

Naiskodukaitse organisatsiooni, selle
tegevust ja pakkuda mõnusat emot-

Üleriigiliselt esmaabi võistluselt naasid Viru ringkonna naiskodukaitsjad
II kohaga. Foto: Erakogu

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver (vasakul) ja
Lea Matusorg Eesti Vabariigi 97. aastapäeval. Foto: Kristel Kitsing
Tegevusaasta jooksul sai ohtralt
relva täristada, heategevusmatka korraldada, metsalaagreid ja motivatsiooniüritusi nautida. Lisaks läbi viia
sügismatka, osaleda erialavõistlustel ja
baasväljaõppel. Ka liikmeskond kasvas
ning iga liige on leidnud organisatsioo-

te jaoskond taas loodi. „Naised on aktiivselt üritustel kaasa löönud ja seda
on rõõm näha,“ sõnas Matusorg. „Ka
heategevusmatk, mis üllal eesmärgil
Ebaveres teoks sai, on märkimist väärt.
Selle läbi sai tähelepanu juhtida probleemidele, mis kogukonnas esinevad,“

siooni lustliku matka näol.“
Väike-Maarja gümnaasiumi inglise keele õpetaja Tuuli Saksa ütlusel
meeldis nende meeskonnale sügismatk väga ja tema sõnul võiks ka talvel
piirkonnas midagi nii toredat toimuda.
„Meile meeldis väga. Põnev oli ja sain
aimu Naiskodukaitsest,“ ütles Saksa.
„Esmaabi punktis kinnistus teadmine
Naiskodukaitse olulisusest, meie jäime
seal jänni. Ma usun, et kui mul tekib
veidi rohkem vaba aega, siis ma kaalun
Naiskodukaitsega liitumist.“
Kodutütrest naiskodukaitsjaks sir-

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna naised üldkoosolekul. Foto: Kristel Kitsing
gunud Anet Veia sõnul on aasta Naiskommenteeris Matusorg. „Heameel
nis oma väljundi.
kodukaitse Väike-Maarja jaoskonnas
on ka, et on tekkinud juba väike traditJaoskonna esinaise Anneli Mikiolnud mitmekesine. „Naiskodukaitses
sioon sügismatka näol, mis teist aasveri sõnul on väikse jaoskonna võlu
on väljundeid väga palju ja minule jäi
tat aset leidis. Oleme sinna kutsunud
selles, et liikmeskond hoiab kokku ja
eredalt meelde esmaabi vabariiklik eriosalema naisi Väike-Maarja valla erineühtseid eesmärke on oluliselt lihtsam
alavõistlus, kus saavutasime II koha.
vatest asutustest, et tutvustada neile
saavutada. „Esimese aasta eesmärk oli
„Tore oli üle pika aja Naiskodukaitkorraldada võimalikult erinevaid
se Viru ringkonnale ja Kaitseliidu
üritusi, et liikmetel, kes alles on
Viru malevale aupaistet tuua.“ Ka
Naiskodukaitsega liitunud, tekiks
uut aastaringi ootab naiskodupilt organisatsioonist ning oleks
kaitsja Anet Veia põnevusega. „Tavõimalus näha neid mitmeid võihan veel rohkem metsa jõuda ja
malusi, mida Naiskodukaitse pamatkata,“ sõnas Veia.
kub,“ sõnas ta.
Puhastusteenindaja Sirje TiiNaiskodukaitse Väike-Maarja
mus on väga rõõmus, et ta otsusjaoskonna tegevliige Eha Valdna,
tas Naiskodukaitse Väike-Maarja
kes enim armastab Naiskodukaitjaoskonnaga liituda, ent tõdes,
ses laskeüritusi, leiab, et Ebaveres
et aeg seab kõigil üritustel osakorraldatud heategevusmatk ja
lemiseks piirid. „Mulle, kui suure
Eipris toimunud üleelamislaager
pere emale meeldis väga, et me
olid esimese aasta naelad. „Emotsaime ühte peret ahju soetamisioonid on head. Relvad mulle
sel heategevusmatka korraldades
meeldivad ja laskmine tekitab miaidata. Ka see metsas toimunud
nus hasarti,“ kommenteeris Valdüleelamislaager oli väga kihvt ning
na. „Kui tabamus läheb paremaks,
siis sunnib see aina paremat tule- Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna tegev- ootan põnevusega ka välikoka kurmust püüdlema,“ lisas ta.
liige Kaja Teder sügismatkal esmaabi kontroll- sust, millel lähiajal jaoskonna esinaisega osaleme.“
Igapäevase leiva Väike-Maarja
punktis. Foto: Aivo Urbas

Lasteaiaõpetaja Mariella Treile
meeldisid enim laskeüritused ja metsaõppused. „Vabariigi aastapäeval Naiskodukaitse vormi kandes tundsin, et
on uhke olla eestlane.“ Ta on rahul, et
on organisatsioonis olles saanud uusi
teadmisi ja kogemusi. „Peagi osalen ka
Tapal formeerijate õppusel,“ kommenteeris Trei.
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver loodab
ka uuelt aastalt palju. „Latti me kindlasti alla ei lase, et hakkaksime lati alt
läbi jooksma,” kommenteeris Mikiver.
„Heategevusmatka korraldamise oleme
eesmärgiks võtnud läbi viia üle aasta.
Aprilli lõpus on plaanis üleelamislaager metsas ja juulis on ootamas uppuja
päästmise õppus koostöös Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekooli
kutseõpetaja Ando Vainjärvega,“ rääkis
Mikiver. „Septembris võtame ette taaskord kolmanda sügismatka läbiviimise
ning toimub kindlasti ka erinevaid motivatsiooniüritusi ja ringkonna üritusi.“
Selle aasta lõpus tuleb jaoskonna
esinaise ütlusel valmistuma hakata ka
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna aastapäevaüritusteks, mil esmase
jaoskonna loomisest Väike-Maarjas
möödub 90 aastat. „Kuna me ei tea
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna asutamise täpset kuupäeva, siis
oleme otsustanud meie jaoskonna juu-

Väike-Maarja muuseumi juhataja
Marju Metsman ajaloolise plakatiga.
Foto: Kristel Kitsing
belipidustuste tähistamise aluseks võtta Väike-Maarja muuseumis talletatud
10. aastapäevapidustuste plakati, kus
on daatumiks märgitud 6. september
1936,” selgitas Naiskodukaitse VäikeMaarja jaokonna esinaine Anneli Mikiver. „Kutsun siinkohal kõiki üles jagama
teavet ja mälestusi Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna tegevusest enne
taasasutamist. Need võib edastada
Väike-Maarja muuseumisse, eelnevalt
konsulteerides muuseumi juhataja
Marju Metsmaniga tel 326 1625; 526
3831 või kirjutada Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaisele e-posti
aadressil vendo@hot.ee.
Kristel Kitsing
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna toetajaliige

Väike-Maarja Pasunakoor 20
Väike-Maarja Pasunakoori alguslugu
ulatub aastasse 1896, mil Johan Kotli
algatusel asutati sellenimeline muusikakollektiiv.
Praegune koosseis sai alguse 20
aastat tagasi. 1995. a sügisel sai VäikeMaarja rahvamajas kokku 8 pillimeest,
et hakata koos musitseerima. Esimesel kokkusaamisel oli Väike-Maarjast
ainult üks inimene – dirigent. Ülejäänud mängijad olid Tamsalust, Rakkest,
Kiltsist, Simunast. Tahtmist oli sel ajal
tublisti, aga väga suurt usku tuleviku
suhtes ei olnud. Ometigi alustati usinasti proovidega ja 1996. a 5. jaanuaril toimus rahvamaja isetegevuslaste
peol esimene etteaste. Selleks ajaks oli
mängijaid juba üle kümne.
Hetkel on orkestris muusikuid natuke alla kolmekümne ja enamik neist
Väike-Maarjast. Esinetud on nende
aastate jooksul väga erinevais paigus
ja esinemisi on olnud kindlasti tublisti üle 200. Eesti on risti ja põiki läbi
sõidetud ning läbi mängitud. Nimetaksin sellised kaugemad kohad nagu
Narva, Valga, Tallinn, Tartu, Hiiumaa,
Saaremaa … Nende vahele jääb palju toredaid paiku, kus on samuti pilli
mängitud. Põnevamad esinemispaigad
oleksid Tallinna Raekoja plats, Tallinna
Loomaaed, Pirita klooster, Jäneda talupäevad, Tõrva loodusfestival, Narva

lossipark, Kunda ja Jõgeva … Aga tore
oli ka Emumäe laulupidu. Igal aastal on
esinetud Rakvere Põhjakeskuses. Ei saa
märkimata jätta, et kõikidel suurematel
kohalikel üritustel mürtsub ikka VäikeMaarja Pasunakoor.
Oleme esinenud ka Leedus, Soomes
ja Saksamaal. 2006. a saavutas kollektiiv Euromuusika Festivalil Heikendorfis (Saksamaa) III koha.
Alates 1996. aastast on Väike-Maarja Pasunakoor osalenud kõikidel Eesti
Vabariigi laulupidudel.
Nüüd tahaksime oma pillimängu
rõõmu jagada ka Väike-Maarja rahvaga. Pühapäeval, 19. aprillil kell 16.00
toimub kontsert „Väike-Maarja Pasunakoor 20“ Väike-Maarja seltsimajas.
Seal kuuleb muusikat, mida oleme aastate jooksul mänginud, aga esitamisele
tuleb ka palju uut. Seekord on kontserdil kõlamas ka mürisevat meestelaulu
ja kauneid helisid daamidelt. Kus mürtsuvad säravad pasunad, seal ei puudu
ka kenad noorikud. Kontserdil osalevad
võluvad tantsutüdrukud klubist „Black
& White“ Tallinnast.
Kontsert on tasuta ja oodatud on
kõik muusikahuvilised!
Vallo Taar
dirigent
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2014. spordiaasta parimad
konna seas kolmas koht. Järgmisel aastal Ülenurmel saadi taas kolmas koht.
Vändras ei osaletud, aga juba järgmistel mängudel Säreveres õnnestus tulla
kümne võistkonna hulgas teisele kohale. Järgnevatel aastatel on meeskond
olnud kahel korral viies ja kahel korral
kuues. Praeguses koosseisus esineti esimest korda 2012. a Paikusel, kus
saavutati kolmas koht, 2013. a KarksiNuias oldi viiendad. Kolm viimast aastat on köieveo meeskonna koosseisu
kuulunud: Argo Aonurm, Priit Beljaev,
Sten Karro, Andres Kruusamägi, Kalle
Piirioja, Kalev Õim ja võistkonna kapten Aare Prants.

Spordiaasta parimad ühispildil (puuduvad aasta meessportlane ja aasta spordiedendaja) Foto: Ilve Tobreluts
AASTA SPORTLIK NEIU
JONETE VISNAPUU
Jonete on 2014. aasta noorte Euroopa meister sumomaadluses. Kõrge tiitel tuli Jonetele Valgevenes Lida linnas
toimunud noorsoo sumo EM-il endast
vanemate tüdrukute seas, U14 vanuseklassis. U12 vanuseklassis kroonis
tema esinemist pronksmedal.
Lisaks Euroopa sumotiitlile on Jonete ka oma vanuseklassi Eesti sumomeister ning ta saavutas kõrgeid kohti
nii kreeka-rooma kui vabamaadluses
mitmetel Eesti erinevais paigus toimunud võistlustel. Maaülikooli lahtistelt
meistrivõistlustelt tuli talle esikoht
naistemaadluses. Spordipisiku sai Jonete oma vanemalt vennalt Jarkolt, kes
on samuti tubli maadleja. Jonete on
juba viis aastat maadlusega tegelenud
ning käib maadlustreeningutel koos
oma noorema venna Joel Henryga. Jonete suhtumine maadlusesse on olnud
tõsine ja medalidki on tulnud just tänu
tublile harjutamisele.
AASTA SPORTLIK NOORMEES
KARL KASEKAMP
2005. aastal sündinud Karl on noor
ja ambitsioonikas võidusõitja automudelismi alal. Balti Cup-ilt 2014 tuli
Karlile 2. koht võistlusklassis 1/10 tagaveolised bagid, ta on kahekordne Eesti
meister noorte arvestuses ja kahekordne Eesti meistrivõistluste hõbe üldarvestuses. Karl alustas oma mudelismi
teekonda kaks aastat tagasi, kohe, kui
Väike-Maarja mudelihall sai valmis.
Sihikindel areng treenerite ja isa käe
all on viinud noore poisi suurepäraste tulemusteni. Karl on orienteeritud
eesmärgile ning võtab oma tegemisi
südamega.
AASTA NAISSPORTLANE
GEIDI KRUUSMANN
Geidi on Väike-Maarja gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja, kes leiab
igapäevase sporditöö kõrvalt aega ja
tahtmist tegeleda nii rulluisutamise,
jooksmise, suusatamise, rattasõidu kui
ka triatloniga, jõudes mitmetel erinevatel rahvaspordiüritustel kümnel korral
esikümnesse. Geidi on 2014. aasta Lääne-Virumaa meister rulluisutamises,

Trismile triatloni 33,3 km võitja vanuseklassis 30-39, Elva linnatriatloni võitja harrastajate klassis, Filter Tallinnna
rulluisumaratoni võitja rullsuusatamises, Ebavere triatloni võitja naiste
klassis, Türi Rulli nelja etapi kokkuvõttes tuli talle 2. koht. Kõige selle vahele
mahub ka saalihoki. Geidit jätkub kõikjale: lisaks sporditegemisele tantsib ta
Väike-Maarja õpetajate naisrahvatantsurühmas Maarjakelluke ja juhendab
õpetajate ringtreeningu rühma.
AASTA MEESSPORTLANE
KALLE KRIIT
Kalle on Pandivere 24. rattaralli 99
km kuldse kolmiku üks ratturitest, oma
vanuseklassi võitja. Tema spordiaastat
ilmestavad kohad esikümnes SEB 17.
Tartu rattamaratonil, Tallinna rattamaratonil ning Kalevipoja rattamaratonil
ning Lauri Ausi mälestusvõistlusel. Ta
on Rakvere Rattapäevakute üldvõitja.
Kallele on rattasõidupisik lausa verega
kaasa antud. Veel mõned aastad tagasi sõi ta isukalt profiratturi aganatest
tulvil leiba. Ta on sõitnud MitsubishiJartazi ja Cofidise klubides. Vikipeedia
annab tema hüüdnimeks Estonian Emperor (Eesti keiser). Tema elukutselise
rattasõitja karjääri lõpetas rumal olmetrauma kodutrepil. Tahtmist ja isu
sportimise järele see aga ei kahandanud ja nii panebki ta nüüd ennast enamasti proovile kodumaistel radadel.
Lisaks sportimisele on alati heatujuline ja naerusuine Kalle nõus oma nõu
ja jõuga toetama kohaliku spordielu
edenemist.
AASTA SPORTLIK VETERAN
VÄINO STOLTSEN
Väino on 60+ vanuseklassi 2014.
aasta Euroopa meister sangpommirebimises ning oma vanuseklassi Eesti
meister sisesõudmises ja maakonna
meister tennises. Neile tipptulemustele lisandub veel rohkesti häid kohti paljudelt võistlustelt lauatennises,
sulgpallis, võrkpallis, kergejõustikus.
Väino tegeleb ise aktiivselt spordiga
ning juhendab noori ja aitab igati kaasa valla spordielu edenemisele. Paljud
noored on saanud temalt oma algteadmised-oskused lauatennises, tennises,

sulgpallis, jõusaalis ja sõudeergomeetrite juures. Rahuliku ja pühendunud
spordimehena on ta noortele väga
heaks eeskujuks ja sportlikele eluviisidele kaasa aitajaks. Ta on harukordselt
spordilembene ja visa ning aitab oma
osalemise ja ettepanekutega spordielu
huvitavamaks muuta.
AASTA VÕISTKOND
KÖIEVEO MEESKOND
15 aasta jooksul on valla köieveo
meeskond osalenud kümnel valdade
mängudel, viiel korral on õnnestunud
tõusta pjedestaalile. Aastal 2014 saavutas köieveo meeskond Eestimaa valdade suvemängudel Kosel teise koha.
Esimest korda esindasid köievedajad
Väike-Maarja valda Eestimaa valdade
suvemängudel 1999. aastal Haapsalus,
kus saavutati kuueteistkümne võist-

AASTA SPORTLIK PEREKOND
GEIDI KRUUSMANN, GETRIN
RAUDSEPP
Geidi ja Getrin on mõlemad väga
sportlikud, neid võib igapäevaselt kohata nii suusarajal, basseinis, palliplatsil kui ka jõusaalis. Enamus ema Geidi
päevast kulubki spordile, päeval kehalise kasvatuse õpetajana Väike-Maarja
gümnaasiumis, pärast tööd rahvatantsutreeningud, õpetajate juhendamine
jõusaalis ning enda treeningud. Imetlust väärib oskus mahutada ühe inimese päeva nii palju tegemisi kaasates ka
tütre Getrini. Eks Getrin olegi spordipisiku saanud oma emalt, kellele sport
on nii töö kui hobi. Koos käiaksegi trennis ning võistlustel, tundes rõõmu koos
olemisest ja koos tegemisest. Getrini
parimaks tulemusteks 2014. a oli Türi
Rulli seeriavõistlusel 7-10 aastaste vanuserümas saavutatud 3. koht, seitsmel korral jõudis ta aga erinevatel üleriigilistel rahvaspordiüritustel jooksus,
rulluisutamises ja triatlonis 20 hulka.
Getrin on alles 10-aastane, aga temas
on olemas piisavalt sportlikku auahnust ja sihikindlust, et saavutada häid
tulemusi nii spordis kui ka teistel elualadel. Lisaks sportimisele tantsib rahvatantsu ja showtantsu, õpib muusikakoolis klaverit ning õpib koolis viitele.
Lemmikalaks on Getrinil suusatamine.
AASTA SPORDIEDENDAJA
ANTS EINSALU
Antsu võib iseloomustada kui tõeliselt mõnusat spordihinge. Kui Eestis
on toimumas mõni suurem jooksu-,
sõudeergomeetri- või suusavõistlus,
siis võib suure tõenäosusega leida
tema nime lõpuprotokollist oma vanuseklassi tippude seast. Ta on ühena

Jane Kool tänavu avatud spordiaasta parimate auraamatuga, mille
kaanelt vaatab vastu Georg Lurich.
Raamatu on kujundanud Liili Heinla.
Foto: Silvi Aasumets
Georgi Kange rammumehe võistluse
ja ReinPauli sügisjooksu peakorraldajatest aastaid panustanud meie kohaliku spordi tippsündmuste toimimisse.
Georgi Kange rammumehe võistlus
ja ReinPauli sügisjooks on mõlemad
sportlasi kohale meelitanud nii lähipiirkonnast kui üle Eesti. Ants on oma
spordimeheliku hoiaku ja sporti suhtumisega heaks eeskujuks paljudele piirkonna noortele ning ta on alati nõus ka
oma kogemusi teistega jagama. Kui ta
juhtub sulle tänaval vastu tulema, siis
kindlasti on tema esimene küsimus
pärast teretamist: „Kas oled juba jooksmas või suusatamas käinud?“
AASTA TREENER
KAIDO KASEKAMP
Oma poja juhendajana on Kaido
võtnud enda kanda mehaaniku ja treeneri rolli. On treenerina väga konkreetseid juhiseid jagav, kuid mitte karm.
Kaido analüüsib võistlusolukordi põhjalikult kaasmudelistidega ning teeb
palju tööd selle nimel, et Karl veelgi
paremaid tulemusi saavutaks.

Vastlapidu
Vastlapäev rahvakalendris tekitab vist
enamuses ürgse sunni haarata kelk
ja minna sellega kuskilt künkast alla
laskma ning pärast premeerida ennast
vahukooreste kuklite ja aurava hernesupiga.
Kui möödunud aastal kujutasime
vastlapäeval endale lund ainult ette,
siis sel aastal oli loodus meie vastu
märksa heldem ja meelitas Ebaverre
vastlapäeva tähistama hulgaliselt huvilisi. Võistlejaid/osalejaid kogunes
üheksa võistkonna jagu. Kohal olid:
vallavalitsus, Välk (päästekool), Kukerpallid (päästekool), Nublud (päästekool), Icepeak, Bogdanov, Graanul
(Ebavere Graanul), Tarapita ja Vao pagulaskeskus.
Alustuseks võttis ohjad oma kätte
meie rahvatantsijate juhendaja Egne,
kelle eestvedamisel oma kehaliikmed
eelseisvateks võistlusteks soojaks võimeldud said. Ja mõõduvõtmised läksidki lahti. Punusime linadest kiiruse
peale patsi, milles teistele tegi silmad
ette tantsuselts Tarapita. Siin pole ka
midagi imestada, sest see patsipõimimine nägi üsna tantsu moodi ju välja
ka.
Pidasime maha võistkondliku viie-

võistluse, kus võistlejad pidid viskama
märki, ratsutama kokkukeeratud magamisalusel ning kõhuli kelgul, imiteerides ujumisliigutusi, edasi liikuma,
jooksma kilesussid jalas ja vedama
lusikal üllatusmuna. Jällegi näitas Tarapita võistkond teisele, kui hästi toimib
üks tiim, kes pikalt koos käinud ning
üksteist läbi ja lõhki tunneb.
Reesõit on ikka ja alati olnud see,
mis vastlapäevast kõneldes meie silmade ees kõigepealt kangastub. Meie
reesõit toimus ohutusele mõeldes
lauskmaal. Siin sai näha mitmeid erinevaid taktikaid ja õnnestumised ning
ka viperused pakkusid pealtvaatajatele
kaunis lõbusat vaatemängu. Võistluse
kõige agaram ergutaja oli vallavalitsuse
võistkond.
Pärast väikest vahekokkuvõtet premeeriti esimest kuut võistkonda sellega, et anti neile sületäis erinevaid
vahendeid ülesandega ehitada töötav
vurr. Sületäis koosnes viieliitrisest
plastkanistrist, lõngakerast, kääridest,
teibist, linaribadest. Kokkuvõtteid tehes ei jõudnud kohtunikud ära imestada inimeste nutikuse ja leidlikkuse
üle – olgu siinkohal mainitud, et selliseid vurre nagu kohtunikud etteantud

vahendite
põhjal ootasid, ei tekkinud.
Sel ajal
kui täiskasvanud vurre ehitasid, said lapsed lasta
liugu nii pikkuse peale kui ka lihtsalt
lusti pärast ja lusti neil jagus, sest kelgumägi jäi kilkama ka veel pärast ürituse lõppemist.
Kosutuseks pakkusime osalejatele
hernesuppi. Suured tänud Väike-Maarja õppekeskuse rahvale hea supi eest
ja tänud ka näitsikutele, kes suppi lahkelt jagada aitasid! Preemiaks jagasime
osavamatele, kiirematele ja nutikamatele vastlakukleid.
Märkamatult oligi käes aeg otsad
kokku tõmmata. Suunduti lõkke äärde,
kus iga soovija sai punuda omale õlgedest nuku, kuhu siis iga peotäie õlgedega sai lisatud kõike seda negatiivset,
millest oma elus lahti taheti saada.
Nukk muidugi läks tuleroaks, ühes sellega ka kõik ebameeldiv. Meid ootab
ees jälle üks ilus aasta!
Jane Kool
Spordikeskuse juhataja
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Valla meistrivõistlused
LAUATENNIS
II etapp, 13. jaanuaril Triigi spordihoones
Mehed:
1. Tarmo Rebane, 16 punkti
2. Andreas Preisfreund, 12 punkti
3. Väino Stoltsen, 12 punkti
4. Indrek Kesküla, 10 punkti
5. Eerek Preisfreund, 6 punkti
6. Raul Oja, 6 punkti
7. Jaanus Raidlo, 4 punkti
8. Raidar Heinsalu, 4 punkti
9. Rein Orro, 2 punkti
Väljaspool arvestust startinud Janek
Seidelberg kogus 18 punkti.
III etapp, 10. märtsil Triigi spordihoones
1. Mihkel Niinemets, 10 punkti
2. Tarmo Rebane, 8 p
3. Väino Stoltsen, 6 p
4. Andreas Preisfreund, 4 p
5. Eerek Preisfreund, 2 p
6. Raul Oja, 1 p
Lauatennise hooaeg on lõppenud.
Lõplik paremusjärjestus kahe parema etapi põhjal:
1. Tarmo Rebane
2. Väino Stoltsen
3. Andreas Preisfreund

4. Indrek Kesküla
5. Eerek Preisfreund
6. Raul Oja
MÄLUMÄNG
III etapp, 16. veebruaril Simuna
rahvamajas
Osales viis võistkonda. Küsimused
koostas Avanduse võistkond (Kalle
Rand, Ain-Ervin Leino, Aivar Vimberg)
Paremusjärjestus:
1. Väike-Maarja, 33 p (Ivar Lass, Jüri
Vilimaa, Roomet Sepping)
2. Toto, 9 p (Mihkel Niinemets, Ants
Rouhijainen, Rivo Täheste)
3.-5. Libe Jää, 8 p (Andres Aksel, Aimar Türbsal)
Jane, 8 p (Andri Part, Indrek Aksel,
Jane Kool)
Aur, 8 p (Eikki Eikkinen, Urmas Kesküla, Rene Kruusimaa)
PILJARD
Osales 16 osavõtjat. Mängud olid
pingelised ja mängiti kahe võiduni.
Kõik mängisid üksteisega läbi. Finaalturniirile jõudis 4 meest. Esikohta suutis kaitsta eelmise aasta võitja Kert Jur-

tom, kes küll lõppheitluses kaotas Taimar Koptile 2:3, aga ülejäänud võidud
tulid puhta lauaga.
Mehed:
1. Kert Jurtom
2. Aimar Türbsal
3. Jaanus Lippasaar
4. Taimar Kopti
Naistest võitis Maili Tannbaum, kes
oleks 16 mehe hulgas saavutanud 5.
koha.
SUUSATAMINE
Ebavere
tervisespordikeskuses:
noored 20. veebruaril, täiskasvanud 22.
veebruaril. Enne valla meistrivõistlusi
korraldas gümnaasium oma meistrivõistlused. Välja valiti paremad, kes
said võimaluse võistelda valla noorte
meistritiitlile. Iga vanusegrupi esimest
kolme autasustati medali ja maiusega.
Tulemused:
U10 tüdrukud, 1,5 km
1. Getrin Raudsepp
2. Maria Liis Alt
3. Eliise Kivistu
U10 poisid, 1,5 km
1. Karl Kasekamp
2. Thristan Paju
3. Riko Remi Mitt
U12 tüdrukud, 1,5 km

1. Raine Hiiemäe
2. Kristiina Raag
3. Brita Moorits
U12 poisid, 1,5 km
1. Reno Kiisküla
2. Robin Ruukel
3. Mikk Kivivare
U14 tüdrukud, 2x1,5 km
1. Merette Möldre
2. Kadri Reimann
3. Karin Klauks
U14 poisid, 2x1,5 km
1. Reeno Aksel Aava
2. Mattias Preisfreund
3. Lehar Madis Metsallik
U16 tüdrukud, 2x1,5 km
1. Jete Hendrika Lood
2. Maris Möldre
3. Annabel Leiten
U16 poisid, 2x1,5 km
1. Ander Talu
2. Robert Põldmaa
3. Remo Murumaa
U18 tüdrukud, 2x1,5 km
1. Anu Reimann
2. Mariin Talu
3. Iris Leist
U18 poisid, 2x1,5 km
1. Kevin Tobreluts
2. Steven Randmaa
3. Meelis Lindret

Naised
1. Geidi Kruusmann
2. Kadi Jääger
Naisveteranid
1. Egne Liivalaid
Mehed
1. Kalle Kriit
2. Andero Põllu
3. Indrek Kesküla
Meesveteranid
1. Jaanus Toiger
2. Allan Alt
3. Tiit Sinisalu
EESTIMAA VALDADE TALIMÄNGUD
28.02-1.03 Tahkurannas
Väike-Maarja
korvpallivõistkond
saavutas tänavu valdade talimängudel 7. koha. Võistkonda kuulusid: Kristo Saage, Rivo Täheste, Marek Suits,
Taimo Tiimus, Sven Pugonen, Indrek
Aksel, Ants Rouhijainen, Mikko Virkala, Olev Soolep, Tõnis Uueküla, Georg
Tambre, Ander Engaste.
Suusatamises osales meeste 10 km
distantsil Andero Põllu, saavutades 30.
koha.
Jane Kool
Spordikeskuse juhataja

Maadlusuudiseid

Väike-Maarja spordihoone võõrustas Eesti sisesõudjaid

14. veebruaril toimusid Valga lahtised meistrivõistlused kreeka-rooma
maadluses. Eesti paremikule pakkusid
konkurentsi Läti, Leedu ja Soome klubide noormaadlejad.
Saavutasime järgmised kohad:
2. koht – Mikk Sikkar
3. koht – Andris Pent
5. koht – Markus Selter
14. koht – Remo Ojaste
16. koht – Rasmus Kaasik
7. märtsil osalesid meie maadlusnoored Luunjas toimunud 38. Jaan Jaago mälestusvõistlustel kreeka-rooma
maadluses.
Tulemused:
2. koht – Virgo Raja
3. koht – Andris Pent

28. veebruaril peeti Väike-Maarja spordihoones Eesti sisesõudmise meistrivõistluste viimane, IV etapp koos Eesti
üliõpilaste meistrivõistlustega. Võistluse korraldas Eesti Sõudeliit.
Sõudeliidu peatoetaja EMT nime
kandval jõuproovil osales 163 atleeti
alates noortest ja parasõudjatest, lõpetades meeste ja naiste absoluutarvestusega. Võisteldi 2000 m distantsil.
Väikemaarjalastest võistles viimasel
etapil kaasa viis sõudjat: Kalle Piirioja,
Jaan Miglai, Priit Pohlak, Väino Stoltsen
ja Hans Kruusamägi.
Medaleid tuli ka meie valla sportlastele. Väino Stoltsen lõpetas VM60+
vanuseklassis Väike-Maarja etapi hõbemedaliga ja Hans Kruusamägi pronksmedaliga.
Väino Stoltsen on kaasa teinud Eesti meistrivõistluste kõigil neljal etapil
ning tuli sarja üldkokkuvõttes Madis
Lõhmuse ja Kalev Vapperi järel auväärsele kolmandale kohale.
Eesti meistrivõistluste etapp tõi Väike-Maarjasse palju nimekaid sõudjaid,
lisaks Kalev Vappeile olid neist vahest

38. Jaan Jaago mälestusvõistlustel
Luunjas. Foto: Maria Kilk
3. koht – Holger Toots
4. koht – Mikk Sikkar
5. koht – Kristjan Jaago
7. koht – Joel Henry Visnapuu
10. koht – Kristo Prinken
11. koht – Markus Selter
Lembit Kalter
maadlustreener

Väike-Maarja noormees Mait Suursaar
jooksis hooaja parima tulemuse
Väike-Maarja gümnaasiumi 8. klassi
õpilane Mait Suursaar jooksis 25. veebruaril Rakvere kiirjooksupäeval Eesti
omavanuste hooaja parima tulemuse.
Poiste B vanuseklassi 60 meetri jooksu
aeg 7,44 sekundit sai ühtlasi ka kooli
rekordiks.
Kiirjooksupäeva võistlusalad kõikidele vanuseklassidele olid 60 m madallähtest ja 40 m lendlähtest.
Parimad selgitati kahe distantsi
aegade liitmise teel. Mait Suursaarele esikoha toonud ajad olid vastavalt:
7,44; 4,21; ja 11,65.
Tüdrukute A-vanuseklassis saavutas Väike-Maarja gümnaasiumi õpilane
Karmel Laissar 3. koha, ajad: 8,89; 5,14;

tuntuimad Eesti absoluutsesse
tippu kuuluvad
Allar Raja ja Kaspar
Taimsoo.
Nemad jagasid
meeste arvestuses omavahel ka
viimase etapi kirkaimad medalid.
Vasakult. Hans Kruusamägi, Kalev Vapper
Üldarvestuses
ja
Väino
Stoltsen sõudmisrajal. Foto: Indrek Kesküla
pidid nad aga
kes suudavad koguni Eesti meistriesikoha loovutama Tõnu Endreksonivõistlustel konkurentsi pakkuda.
le, kes Väike-Maarja etapil küll kaasa ei
Mitmed inimesed on omale sõuteinud, kuid tagas omale eduka esinedeergomeetri koju soetanud, aga sõumisega kolmel esimesel etapil üldardeergomeetrid ootavad kasutamist ka
vestuses esikoha.
kõigis valla spordihoonetes.
Naiste arvestuses näitas VäikeKokku on sõudeergomeetreid
Maarjas noorematele koha kätte kuspordihoonetes kuus: kaks Väikenagine sõudetipp Tiina Kapten. Sarja
Maarja spordihoones, kaks Triigi
liider Kaisa Pajusalu Väike-Maarjas ei
spordihoones, üks Simuna spordivõistelnud, kuid kolm esimest edukat
hoones ja üks Ebavere tervisespordietappi tagasid talle üldarvetuses esikeskuses.
koha.
On hea tõdeda, et sisesõudmine on
Ilve Tobreluts
ka meie vallas kanda kinnitamas ja et
siinsete harrastajate seas on sõudjaid,

Õpilaste veebruari suusatulemusi
Mait Suursaar. Foto: Erakogu
14,03
Lisaalana oli kavas 60 m tõkkejooks
PB vanuseklassis võitis selle samuti
Mait Suursaar ajaga. 8,90.
Mait Suursaare treener on Tauno
Tihti.
Heili Nõgene

Uudekülas selgitati maakonna
jäähokimeister
14. veebruaril peeti Uudeküla hokiväljakul Lääne-Virumaa meistrivõistlused
jäähokis. Osales kolm võistkonda. ViruNigula ja Tamsalu võistkondade kõrval
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oli konkurentsi pakkumas ka VäikeMaarja ja Rakvere ühistiim.
Väike-Maarja hokimehi esindasid
sel korral Mait Liblikmann, Tauri Kivi-

Maakonna tänavune hokieliit ühispildil

Tamsalu suusatalve IV etapp
N10 vanuseklassis:
Getrin Raudsepp II koht, Maria Liis
Alt 4. koht, Eliise Kivistu 7. koht, Karolina Alt 10. koht, Angelina Alt 15. koht
N14 vanuseklassis:
Merette Möldre 10. koht
M10 vanuseklassis:
Karl Kasekamp III koht, Thristan
Paju 8. koht
M12 vanuseklassis:
Timo Tiimus 13. koht
M18 vanuseklassis:
Kevin Tobreluts III koht
Tamsalu suusatalve nelja etapi
kokkuvõte
N10 vanuseklassis:
Getrin Raudsepp I koht, Maria Liis
Alt II koht, Eliise Kivistu 6. koht, Karolina Alt 10. koht, Angelina 17. koht
N14 vanuseklassis:
Kadri Reimann 5. koht, Merette
Möldre 11. koht
N18 vanuseklassis:

Anu Reimann II koht
M10 vanuseklassis:
Karl Kasekamp III koht, Thristan
Paju 15. koht
M12 vanuseklassis:
Timo Tiimus 18. koht
M18 vanuseklassis:
Kevin Tobreluts III koht
Ambla suusatamise seeriavõistluse III etapp
N10 vanuseklassis:
Getrin Raudsepp I koht, Maria Liis
Alt 4. koht, Andriana Ingeroinen 11.
koht
ETV-Swedbanga noorte suusasarja III etapp Mammastes
N11 vanuseklassis:
Maria Liis Alt 19. koht, Getrin Raudsepp 20. koht
ETV-Swedbanga noorte suusasarja IV etapp Otepääl
N11 vanuseklassis:
Getrin Raudsepp 13. koht, Maria Liis
Alt 15. koht

põld, Ermo Lood ja Aimar Türbsal.
Paremusjärjestus:
I Viru-Nigula
II Tamsalu
III Rakvere-Väike-Maarja
Koos liuvälja rajamisega hakkasid
kujunema ka siinsed hokimänguharjumused. Sel aastal oma võistkonda

päris täies koosseisus kokku ei saadud, aga maakonna võistlustel osaleti
sellegipoolest ja väikemaarjalastele on
hokimäng ikka endiselt omane.
Väike-Maarja hokimehed on Aimar
Türbsali eestvedamisel olnud ka peamised liuvälja korrasoleku eest hoolitsejad.

Tamsalu suusatalve autasustamine:
N10 võitjad. Foto: Geidi Kruusmann
Türi suusatamise seeriavõistluse
viimane etapp
N11 vanuseklassis:
Getrin Raudsepp I koht, Maria Liis
Alt II koht
Türi suusatamise seeriavõistluse
koondarvestuses
N11 vanuseklassis:
Getrin Raudsepp I koht, Maria Liis
Alt II koht
Tänavu oli suhteliselt soojast talvest
tingituna liuvälja kasutamise aeg küll
lühikesevõitu, aga soovijad said uisuhallis käia siiski pea kuu aega: jaanuarikuu lõpupäevist kuni veebruari lõpuni.
Ilve Tobreluts
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Noorsootöö 2015. aastal
2015. aasta on suure hooga käima läinud, nii ka tegevused Väike-Maarja valla noortekeskustes - Väike-Maarjas ja
Simunas ning Triigi spordihoones.
2014. aastal liitusime projektiga
„Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“, mis on
rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootöö organisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja
noori on paranenud“.
Projekti kestus on 24 kuud (105 nädalat), projekti alguse ja lõpu kuupäev:
17.03.2014-16.03.2016.
Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.
Programmi rakendusüksuseks on Eesti
Noorsootöö Keskus ning partneriks
Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.
Projekti koordineerib Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus.
Projekti eesmärk on parandada läbi
noortekeskustele loodud spetsiaalsete meetmete 7-26-aastaste noorte
heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku
rakendatakse tegevusi 86-s noortekeskuse teeninduspiirkonnas. Sihtgrupid
antud projektis on rahvusvähemuste ja
ääremaade õpiraskuste ja käitumuslike
probleemidega õpilased, purunenud,
vaeste ja nõrkade sotsiaalsete sidemetega perede lapsed. Programmi raames
toimub tihe koostöö Norra partneriga,
et valida ja kohandada tõhusaid huvipõhiseid meetmeid (nt seikluskasvatus, draamaõpe). Suur rõhk on laste ja
noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud tegevustel (huvitegevus,
laagrid). Projekti raames toimub koostöö kohalike omavalitsustega ning sidusvaldkondade spetsialistidega (lastekaitse, sotsiaaltöö, haridus jm), ühiselt koordineeritakse kohalikul tasandil
valdkondadeüleseid tugi- ja võrgustikusüsteeme. Sihtgrupi leidmiseks ja
kaasamiseks kasutatakse lisaks võrgustikutööle mobiilse noorsoo võimalusi
(tänavatöö, töö internetis, noorsootöö
teenuse pakkumine teises piirkonnas
või noorte kogunemiskohtades).
Projekti raames tehakse koostööd

Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse,
MTÜ Urban Style, MTÜ RuaCrew ja välispartneriga Ungdom & Fritid Norrast.
EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke
erinevusi ning tugevdada kahepoolseid
suhteid Euroopa abisaajariikidega.
Need kolm riiki teevad EMP lepingu
kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.
2015. aasta alguses liitusime uue
projektiga „Murdepunkt“, mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoorust
„Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine
ja õigusrikkumiste ennetamine“.
Projekti kestus on 16 kuud, toimumisaeg: 01.01.2015- 30.04.2016. Projekti koordinaator on MTÜ Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus
Projekti eesmärk on alaealiste (korduv) õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti
partnerite piirkondades tõhusamaks.
Selleks kasutatakse efektiivsemalt võrgustikus olemasolevaid ressursse ning
rakendatakse noortekeskuses alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks spetsiaalselt loodud sotsiaalset programmi
(mõjutusvahendit).
Projekti perioodil luuakse 20 noortekeskuse juurde üle Eesti (kokku 12
maakonnas) mobiilsed kaheliikmelised
meeskonnad, kes pakuvad alaealistele
õigusrikkujatele ja õigusrikkumise riskis olevatele noortele ennetuslikku sotsiaalset programmi ning saavad selleks
eelneva väljaõppe.
Noorsootöö põhimõtteid arvestava sotsiaalse programmi töötab välja
tõenduspõhiste metoodikate alusel
oma ala spetsialistidest koosnev ekspertgrupp. Programmi sihtrühmaks on
13-17-aastased riskikäitumisega noored, sh õigusrikkujad. Programm julgustab noori kaasa rääkima nende isiklikku elu mõjutavate otsuste tegemisel
ning katsetama eakaaslaste grupis uusi
käitumisviise, mis toetavad noore eneseväljendust ja on vastuvõetavad laie-

male kogukonnale.
Projekti lõppedes on saanud täiendkoolitust vähemalt 130 alaealiste õigusrikkujatega tegelevat spetsialisti üle
Eesti ning piirkondlikud võrgustikud on
töötanud välja süsteemi alaealiste õigusrikkujate ja riskikäitumisega noorte
suunamiseks noortekeskuse sotsiaalsesse programmi oma piirkonnas. Sotsiaalse programmi ja projektitegevuste
mõju hinnatakse loodava metoodika
alusel.
Projekt on loodud ühisprojektina 29
partneriga.
Projekti tegevusi rakendatakse 12
maakonnas 26 projektipartneri poolt
(1 maavalitsus; 12 kohalikku omavalitsust;
noorsootööorganisatsioonidest 1 sihtasutus ja 10 mittetulundusühingut; 2 rehabilitatsiooniasutust – Kaagvere Erikooli Vastseliina
filiaal; Jõhvi noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskus), kes on seotud kokku rohkem kui 50 noortekeskusega.
Metoodilisi teadmisi jagavad projektipartneritena Politsei- ja Piirivalveameti
Lõuna prefektuur, Maanteeamet ning
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.
Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.
Programmi rakendusüksuseks on Eesti
Noorsootöö Keskus ning partneriks
Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.
EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke
erinevusi ning tugevdada kahepoolseid
suhteid Euroopa abisaajariikidega.
Need kolm riiki teevad EMP lepingu
kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.
See ei ole kindlasti kõik, palju on
soove ja plaane. Erinevate projektide ja
fondide avanemisega avanevad võimalused uute ja põnevate taotluste esitamiseks.
Meeli Veia
Väike-Maarja Valla Noortekeskuse
juhataja

Eesti Põllumajandusmuuseumi
koduste toiduretseptide
kogumisvõistlus „Kodu maitsed“
Kaasaja elutempo määrab suuresti
meie igapäevaelu rütmi. Teatavasti on
alati kiire ning iga minut arvel. Kodus
valmistatud toidule pakuvad alternatiivi arvukad söögikohad, kaupluste
kulinaarialettidelt ja poolfabrikaatide
riiuleilt leitav aitab oluliselt kokku
hoida perenaise aega. Seda suurem
on äratundmisrõõm, kui mõnes turismitalus pakutakse magustoiduks näiteks lumepallisuppi või küllatulnud
sõbranna kraamib kotist välja omavalmistatud pirukad.
Eesti
Põllumajandusmuuseum
kutsub üles aega maha võtma ning
tegema mõttes nostalgilist meenutusretke lapsepõlve, kus ema toimetas hubases koduköögis ning valmistas perele head-paremat. Pange oma
mälestused kirja ja saatke Eesti Põllumajandusmuuseumile.
Palun valige oma mälestustest
välja kuni 5 märgilist toitu, mis olid
Teie peres olulised ning mida ikka
veel aeg-ajalt valmistate või mida kõige enam taga igatsete. Pange nende
toitude retseptid kirja, lisage andmed
retsepti kasutusaja ja toidu valmistaja kohta ning saatke Põllumajandusmuuseumile. Samuti selgitage,
kuidas retsept välja kujunes, miks
see toit on Teile oluline, millised
traditsioonid on sellega seotud, milline koht on sel Teie pere toidulaual
praegu jms. Tore, kui Teil on lisada ka
vanu fotosid toiduvalmistamisest või
kaetud (peo)laudadest; fotodele lisa-

ge sellel oleva sündmuse kirjeldus,
aeg ja koht, võimalusel ka fotograafi
nimi.
Võistlustööle palume Teil lisada
oma nimi, sünniaasta ja kontaktandmed.
Teie saadetist ootame Eesti Põllumajandusmuuseumisse 30. aprilliks
2015 aadressil Pargi 4, Ülenurme
61714, Tartu maakond või e-postiga
ell.vahtramae@epm.ee.
Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis.
Hinnatakse:
- retsepti järgi valmistatud toidu
maitset;
- retseptile lisatud lugusid;
- võistlustöö terviklikkust ja ajastukohasust.
Muuseumi perenaine valmistab
Teie saadetud retsepti järgi toidu,
mida saavad süüa ja hinnata kõik
soovijad. Teavet, millal Teie kodumaitseline roog on muuseumi menüüs ning retseptivõistluse kaastööde pingereast saab meie kodulehelt
www.epm.ee.
Täiendav info:
Ell Vahtramäelt telefonil 738 3817
või e-postiga aadressil ell.vahtramae@epm.ee;
Liivi Sinirohtilt telefonil 738 3823
või e-postiga aadressil liivi.siniroht@
epm.ee;
Vormistamise juhend kodulehel:
www.epm.ee/kodu-maitsed

Keelesäuts
Ajalooliselt on igal rahvusel oma keel.
Kaob rahvas, kaob ka keel. Rahvuse
enda sees tekivad sama keele murded.
Ajalooline läbikäimine teiste rahvastega toob sisse uusi sõnu ja mõisteid.
Aga seejuures on arusaamatu, miks
meil mõnikord vahetatakse oma keele
sõna võõra rahva keele sõna vastu. Otsest vajadust ju pole.
Eesti rahvas on siin Läänemere nurga peal elanud juba aastatuhandeid.
Ikka ümbritsevate teiste rahvaste otsese ja keelelise mõju all. Praegu ei tee
enam täpset vahet, mis keelest mingi
sõna pärit on.
Mõisaaegne saksa keele mõju jääb
juba kaugele. Näiteks köögitüdruk kaebab kokale, et „hiiren hüppen manten
kannen!“ See vastab – „võt sap kinni,
vis vast seina!“. Isegi praegu mõni keelekasutaja räägib veneaegseid anekdoote vaid vene keeles. Mõnes laulus
kasutati vene- ja eestikeelseid sõnu
koos: „Vihma valab kak s vedra, skoro
budjet Narva“.
Nüüd on inglise keel (ik) aktuaalselt meil keeles kaelas. Uusi ülevõetud
sõnu tuleb eesti keelde nii ruttu, et ei
jõua enne kasutamist võõrsõnade leksikoninigi. Vaata-kuula ja imesta kui
„edumeelsed“ meie „keeletargad“ on:
tiim, okei, okeima, stori, keis, pleioff,
sorri, ofshore, hit, super, top, kolumn,
performance, hot dog, pover, spellima,
grand old män.
Mõningad firmad ja ettevõtted kasutavad ingliskeelseid nimesid, mille
järel küll ei otsusta, kas on tegu eestimaisega või mingi lõunamere saare
kohaliku murdega. Vikerraadios on
enamuses ingliskeelsed laulud. Need

jõuavad juba hommikul terveks päevaks tuju ära rikkuda.
Mõnikord on tekstis ära toodud ka
ingliskeelse sõna eestikeelne selgitus.
Sellest kujuneb nagu mõiste topeltkasutamine.
Tehnika ja kultuur liiguvad tänapäeval kiirelt edasi. Kui mingi uue asja
kohta ei ole eestikeelset sõna olemas,
siis tuleks see luua. Aga nii, et see sobiks meie keele rütmiga. Nii tegutsesid meie eelmise sajandi keelemehed.
Väga kordaläinuks tuleks lugeda praegu šhoppama asemel sõna poodlema
kasutamine.
Kui neist võõrsõnadest nii lihtsalt
lahti ei saa, tuleks rääkijale nende kasutamise eest määrata tingimisi mingi
rahaline trahv – näiteks 10 senti! See
juba paneks peenutseja mõtlema.
Diktoreil ja kõnelejail tuleks lahti
saada eesti keele ülikiirest rääkimisest.
Tahame, et muulased õpiks meie keele kiiremini ära. Aga mida sa õpid kui
sellisest pudikeelest ei saa iga eestlanegi aru. Paneb imestama, et isegi
mõni raadio diktorgi ei räägi aeglasemat standardkeelt. Nende jutus nagu
mingeid kirjavahemärke polegi olemas.
Kui tal kopsust õhk otsa lõpeb – seal on
siis punkt ja peatus. Ja kõik on sellega
rahul!
Veel on küsimuse all murdesõnade kasutamine. Kuipalju võiks õpilane
neid oma kirjatöödes kasutada, ilma, et
seda veaks ei loetaks?
Need olid minu poolt keelepäevaks
kui paar rosinat.
Säutsus
Asael Truupõld

RENDIN JA OSTAN PÕLLUMAAD
Väike-Maarja vallas
Pakun kindlat lepingut ja väga head hinda.
Renditasule lisaks maksan ka teie maamaksu.
Küsi infot ja hinda tel: 58 074 456
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Kuhu küll kõik mehed jäid?
(Järg Määri külast pärit Karl Roosna mälestustele lahinguteest – vangipõlv Venemaal)
Pärast Nikolai Karotamme (tol ajal
EKP peasekretär) tänitava kõne ärakuulamist saadeti mehed uuesti suurde
küüni, kus tuli veeta öö külmal muldpõrandal. Uni ei tahtnud tulla, kuigi
eelminegi öö möödus magamata. Täna
oli pühapäev ja saksa sõjaväes pidime
saama marketendrit. Veel anti mõista,
et pidin saama koos teistega autasustatud, kuid läks teisiti.
Nüüd olime vangid ja kompanii
meestest ei näinud kedagi – kuipalju
neist oli ellujäänuid, kellel õnnestus
põgeneda, kes langesid lahingus. Öösel oli keelatud rääkimine, istuli- ja
püstitõusmine – kes keelust üle astub,
sellele kuul keresse. Küüni ukse kohale
riputatud laterna valgel jälgisid meid
kaks konedega relvastatud valvurit.
Öö oli pikk ja mõtelda oli paljust. Siin,
külmal põrandal pidasin ma sõjakohut
iseenda üle. Mu süüdistajaks oli mu
sõdurlik kohusetunne ja kaitsjaks mu
kaine mõistus.
Süüdistaja: – Sinu kätte usaldati
selline tõhus relv nagu kuulipilduja,
aga mida tegid sina? Miks just kõige
otsustavamal hetkel sulle usaldatud
kuulipilduja vaikis? Sa ootasid varjendis ja siis, kui vaenlane jõudis üle jõe,
põgenesid kuulipildujat maha jättes.
Kas ei tundu sulle, et oled „ära teeninud“ sõjakohtu kõrgeima karistusmäära – surmaotsuse?
Kaitsja: – Kõiki neid süüdistusi ei

saa võtta omaks. Seista tund aega sellises mürsusajus pealt lahtises laskepesas oleks olnud ilmselge enesetapp,
mis poleks kasu toonud kellelegi. Varjendid selleks ongi, et raskerelvade tule
eest kaitset leida. Süüdistada saaks
teda ainult selles, et ta otsustava hetke
„maha magas“ ja laskepessa jõudmisele hilines. Paar minutit varem oleks ta
oma sektoris „puhta töö“ teinud, kuid
kindel on ka see, et küllap vastane
oleks ka teda vaikima sundinud. Ja kuna
nüüd on selgunud, et vastaspoolel olid
eestlased, siis küsin ma: kellele seda
tapatalgut vaja oleks olnud? Võib-olla tuleks süüalust hoopis tänada selle
eest, et kuulipilduja juurde jõudmisega
hilines ning surma külvamise asemel
säästis nii enda kui ka paljude oma suguvendade elu.
Olin kistud kui kaheks: üks pool minus otsis süüdistusi ja teine pool jällegi leidis õigustusi. Ah, käigu kõik kuradile, lõin käega ja keerasin teise külje
vastu külma põrandat. Vaevalt keegi ellujäänuist teab, et seekord mu kuulipilduja vaikis. Ja kui poleks vaikinud, kas
oleks midagi muutunud? Mitte midagi.
Ei oleks mina üksinda suutnud seda
inimlaviini peatada. Nüüd võin aga vähemalt kasvõi iseendale tunnistada, et
vennatapu verega ma oma käsi selles
sõjas pole määrinud.
Teel Petseri vangilaagrisse
Järgmisel päeval koondati meid suu-

remaks grupeeringuks, kus kohtasin ka
oma kompanii mehi – Karl Mummet,
Epner Juliust ja kompanii kirjutajat.
Sain ka teada, et omakülamees Karl
Vettik sai haavata ja viidi ära sanitaarautoga.
Esimest korda anti ka süüa: paar
kivikõva kuivikut ja tükike toorest sealiha. Kugistasin selle väga vastiku
maitsega toore lihatüki (sooja) vapralt
alla, sest nüüdsest peale on iga suutäis
oluline elu alalhoiuks. Esialgu pidime
jääma korpuse koosseisus tööle – tuli
parandada puusilda. Toiduks anti paar
korda päevas kulbitäis sooja koorimata kartulitest keedetud mullamaitselist
löga. Ei mäleta, kas sild sai valmis, kuid
tuli uus korraldus. Meid anti üle NKVD-le. See oli venelastest väeosa. Võeti ära kõik, mis võtta andis: rahakotid,
käekellad, sõrmused, noad, peeglid,
kammid, märkmikud, kirjad, fotod ja ka
paremad saapad. Tuli minulgi loovutada need kroomnahast saapad ja vastu
sain erisuuruses katkised kotad. Sain
enne läbiotsimist ära peita pliiatsijupi
ja mõned lehed sigaretipaberit, mida
õnneks ei leitud. „Need on mu viimased relvad,“ mõtlesin.
Algas pikk ja kurnav jalgsirännak
mööda Eestimaad: algul põhja poole
läbi Põltsamaa ja Jõgeva, siis tagasi läbi
Tartu ja Võru kuni Petseri vangilaagrisse. Masendava mulje jättis varemeis ja
veel suitsev Põltsamaa, aga veel ma-

Karl Roosna sõjapäevil.
Pildistatud 07.04.1944. Foto: Erakogu
sendavama Tartu. Teel tulid vastu koju
tagasipöörduvad sõjapõgenike voorid.
Need kõik olid vabad inimesed. Meie
aga marssisime laskevalmis püstolkuulipildujaid käes hoidvate vene soldatite
vahel vastu oma tundmatule tulevikule.
Mingisugust toitu ei antud. Ainsateks
toitjateks jäid teeäärsed kartulipõllud,
kus kord päevas tehti peatus ja lubati
mugulaid välja kraapida ja lõkketulel
küpsetada. Esimese lõkke süütasid
meie konvoisoldatid, kust meiegi oma
lõkke süütasime. Põletuspuid saime
lume- ja viljaredelitest. Võrumaale
jõudes saime talunaistelt leivapätse,
kuid neid oli nii vähe, et kes selle sai,
ei tahtnud teistega jagada. Nii ka minu
jaokaaslane Julius Epner peitis põue
leivapätsi ja pika kauplemise peale
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sain umbes kuuendiku. Relvavenna
sõprus oli lõppenud, midagi polnud
parata. Võrumaa naised püüdsid meile
ka piima anda, kuid sõdurid ei lubanud
– peatusi ei tehtud. Leivapätse loobiti
ikkagi, kuid vene soldatite püssipära
said tunda nii loopijad kui ka püüdjad.
Marssisime mööda teed, kuid veelgi väsitavam oli see konvoisoldatitele, kes
pidid sörkima tee kõrval pikas rohus või
teispool maanteekraavi.
Vangide hulgas oli ka haavatuid. Üks
jalast haavatud kapten marssis vapralt
kaasa, aeg-ajalt oiates – valugrimassid
näol. Kolonnist mahajääjat ootas kindel surm – konevalang kuklasse. Aga
mahajääjaid oli, sest aeg-ajalt kostis
kolonni lõpust automaadi tärinat. Kord
olime „einestanud“ ühel kartulipõllul,
mille kõrval olid viljarõugud. Võeti kõik
rivisse, loeti üle ja avastati, et üks on
vähem. Tääkidega torgiti viljarõugud
läbi ning ühest kostiski valukarje, millele järgnes konevalang. Inimelu ei
maksnud siin midagi.
Ööbisime lagedail põldudel, kuhu
meid õhtul kobaraisse aeti. Valvurid
süütasid me ümber lõkked. Kord suruti meid kokku ühte suurde tühja küüni,
kus lamasime kui silgud karbis – külg
külje kõrval. Oli hea, et selle aasta sügis
oli soe ja päikesepaisteline – see leevendas paljuski me kannatusi.
(Järgneb järgmises infolehes)
Määri külast pärit Karl Roosna elulooraamatus „Koolipingist rindele“ kirjapandut vahendas
Jüri Kalvet

KURTNA KÜLAMAJA
on sobiv koht seminaride, koolituste, infopäevade
ja erinevate tähtpäevade korraldamiseks.
Seminariruumi rent 13 eur/tund.
Hind sisaldab projektori, ekraani ja pabertahvli kasutamist.
Peoruumi rent 100 eur/ööpäev.
Hind sisaldab köögi kasutamist ja peolaua katmist.
Külamajas on WiFi ja võimalus kasutada koopiamasinat.
Toitlustamise tellimine tel 559 40 418 (Ange Preem).
Täpsem info tel 523 9550 (Ene Preem)
või e-posti aadressil epreem@gmail.com.

Tervise Tugi OÜ
kutsub kõiki huvilisi
veresooni kontrollima
- Kas Teil on kõrge vererõhk?
- Kas Teil kõrge kolesteroolitase?
- Kas Teil on perekonnas esinenud
südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk
haigestuda jala arterite ateroskleroosi.
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub teisipäeval,
31. märtsil alates kell 10.00
Väike-Maarja seltsimajas (Pikk tn 2)
Vastuvõtule tuleb ette registreerida.
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb
sageli säärelihastes valu- ja krambihooge.

VÄIKE KODUNE PAGARIÄRI

• Liiva, kruusa ja mulla müük

Vajadusel kohaletoimetamine
Raigu küla Väike-Maarja vald Lääne-Virumaa
• Kaevuteenus planeer- ja kaevekopaga
Komatsu 210LC
• Võsalõikamisteenus giljotiiniga
• Lammutustööd
Kontakt: Ergo Eesmäe tel. 5172403

Protseduur maksab 8 eurot.
Hooli endast ja tule kontrolli!

thorsengrupp@gmail.com

pakub maitsvaid ja naturaalsest
toorainest valmistatud torte, kooke,
kringleid ja teisi kondiitritooteid.
Pakume catering teenust erinevateks
tähtpäevadeks ja sündmusteks.
Info ja tellimine telefonil
55940418 (Ange Preem) või
e-posti aadressil anx.preem@gmail.com
Pildigalerii tehtud töödest leiate
Confetty OÜ Facebooki lehelt.
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispea.edicypages.com/et
Kiltsi osadusgruppi veab eest Riina
Tali, kokkusaamine toimub igal neljapäeval kell 18.00 Kiltsi raamatukogus.
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
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Kooli talu
võtab

rendile
või ostab

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

Aednik teeb kevadist
õunapuude ja muude
viljapuude lõikust.
Tel: 5559 1678

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

Kui teie küttekolded
ja korstnad
vajavad hooldamist,
siis kutsuge
korstnapühkija.
Kontakt: tel 5695 5596, Peep

OÜ Estest PR
ostab metsaja põllumaad.
Info:
telefonidel 504 5215,
514 5215 ja
meiliaadressil:
info@est-land.ee

Puurkaevude puurimine ja puhastamine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute,
süvaveepumpade müük ja paigaldus.
www.puurkaevumeistrid.ee
Kontakt: tel 502 1279; 526 9604
Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Ilve Tobreluts
Toimetuse kolleegium:
Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa,
Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt 5.

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

91 Loreida Pardonen – 15. aprillil
90 Naima-Miralda Otsalt –18. aprillil
90 Lilli Ahlberg – 19. aprillil
89 Valerina Vasli – 22. aprillil
87 Õilme Silla – 2. aprillil
87 Vally Tätte – 12. aprillil
87 Renanda Kukk – 18. aprillil
87 Laine Kuusemäe – 29. aprillil
86 Tooni Lõhmusmägi – 1. aprillil
86 Asta Press – 7. aprillil
84 Rein Rääk – 11. aprillil
83 Reeni Lehtmets – 4. aprillil
83 Valentin Tealane – 13. aprillil
83 Aleksander Ploom – 15. aprillil
83 Lembit Lutvei – 20. aprillil

82 Milvi Broberg – 1. aprillil
82 Laine Klaas – 5. aprillil
82 Vilma-Lisette Tiiter – 8. aprillil
82 Nelli-Irene Alamets – 18. aprillil
81 Kaljo Plaks – 25. aprillil
80 Palmi Uukivi – 14. aprillil
75 Ellen Tilk – 2. aprillil
75 Heino Arula – 10. aprillil
75 Jaan Laane – 23. aprillil
70 Helvi Vahter – 7. aprillil
70 Madis Soomer – 7. aprillil
70 Nikolai Matekainen – 7. aprillil
70 Milvi Kivila – 20. aprillil
70 Riho Sirelpuu – 24. aprillil
70 Imbi Kulpas – 25. aprillil

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

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …

M.R.A. Grupp OÜ

Kontakt: tel 5668 4208,
e-post mragrupp@hot.ee

Aprill

Kirke-Grethel Veermets – 16. veebruaril
Kevin Vahtrik – 17. veebruaril
Kevin Kroll – 28. veebruaril
Eliise Hiietamm – 5. märtsil

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr 221050284862 Swedpangas,
kuhu saab teha annetusi kiriku taastamiseks.

teostab ehitustöid
ja võtab põllumaad
rendile.

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

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

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

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

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

Küttepuud
Simunast!
Tel: 515 7741

Vello Laane
Helvi Aun
Mati Metsla
Tiiu Sahkur
Heino Luts
Reet Kivistik
Jaan Liivamägi

16.02.1948 – 18.02.2015
09.07.1932 – 18.02.2015
14.05.1938 – 21.02.2015
17.10.1944 – 01.03.2015
04.03.1952 – 05.03.2015
08.08.1943 – 10.03.2015
16.01.1938 – 10.03.2015

Jaan Liivamägi

16.01.1938 – 10.03.2015
10. märtsil lahkus igavikuteele Jaan Liivamägi.
Jaan Liivamägi jääb paljudele Väike-Maarja ja Kiltsi lasteaialastele ning Kiltsi
kooli õpilastele meelde kui hea ja lahke annetajaonu. Oma piskust sissetulekust
leidis ta ikka ja jälle võimalusi teha lasteaiale ja koolile kingitusi mänguasjade ja
õppevahendite näol. Jaan toetas ka A. J. von Krusensterni nimelise fondi tegevust.
Lastekodus kasvanuna ja kitsastes oludes elanuna oskas ta hinnata heategevusliku toetamise olulisust.
Jaan Liivamäge jäädakse mäletama kui heatahtlikku inimest, kellel olid lahtised käed puude raiumisel ja lõhkumisel ning teeäärte võsast puhastamisel. Jaan
töötas aastaid Väike-Maarja surnuaias kalmistutöölisena.
Üle elu käis surmatuul vinge,
Sinu ajast sai ajatu tee,
aga mälestus alles jääb hinge –
meie päevades helendab see,
heites ühele tõele valgust:
TEHTUD HEA JÄÄB ALATI HEAKS…
Virve Osila

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, II korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 10. aprillil kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

