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Parimad koolilõpetajad käisid maavanema vastuvõtul
Väike-Maarja gümnaasiumist Argo
Metsaru ja Väike-Maarja õppekeskusest Piret Valdna olid aprillis palutud
maavanema vastuvõtule. Lääne-Viru maavanem Marko Torm tunnustas
maakonna tublimaid gümnaasiumite,
kutse- ja kõrgkoolide lõpetajaid vastuvõtuga Rakvere rahvamajas.
Gümnaasiumi abiturient Argo Metsaru on edukalt osalenud maakondlikel
olümpiaadidel, mälumänguvõistlustel,
tegeleb maadlusega ja kuulub õpilasesindusse. Teda iseloomustatakse kui
sihikindlat koolielu edendajat, kes on
andekas ja mitmekülgne, sportlik, töökas, loominguline ja ettevõtlik. Argo on
gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedali
kandidaat.
Piret Valdna on Väike-Maarja õppekeskuses koka eriala õpilane, kes tegutseb aktiivselt kooli õpilasesinduses ja
Väike-Maarja Naiskodukaitse rühmas.
Teda iseloomustatakse kui ettevõtlikku
ja rõõmsameelset inimest, kes on alati
valmis uuteks ja huvitavateks väljakutseteks. Piret on käinud välispraktikal
Ungaris ning sellel kevadel esindas ta

Emadepäeva eel, 9. mail
toimus Väike-Maarja
seltsimajas valla beebide pidu. Aasta jooksul
(1.05.2014-30.04.2015)
on vallas sündinud 39
beebit, neist 16 poissi ja
23 tüdrukut. Vastseteid
vallakodanikke ja nende
vanemaid tervitas vallavanem Indrek Kesküla,
kontserdiga esinesid
Väike-Maarja lasteaialapsed Sirje Sõnumi juhendamisel. Valla poolt
kingiti igale beebile
lusikas, millel graveering
VM vald, ja väga vahva
lustakate lasteluuletuste
raamat „Imede tuba“
(autor Helin Vill).
Foto: Kalev Pärtelpoeg

Ole koos meiega: facebook

Pandivere päevad 2015
Päevade moto „Väike-Maarja kõlab hästi!“

Argo Metsaru ja Piret Valdna koos maavanem Marko Tormi
ja direktor Marje Eelmaaga. Foto: Erakogu
kooli Noore Meistri kutsevõistlustel.
Lõpetajaid saatis vastuvõtul VäikeMaarja gümnaasiumi ja õppekeskuse

direktor Marje Eelmaa.
Heili Nõgene

Väike-Maarja muuseumi raamatukapist võimalus
soetada uusi raamatuid
Väike-Maarja muuseumi raamatukapist on võimalus soodsama hinnaga
kui raamatupoodides soetada 2015.
aastal ilmunud paikkonnaga seotud
raamatuid “Juhan Kukk – iseseisvusmõtte sõnastaja” ja “Virumaa vanad
vaimujutud”. Muuseumis on müügil ka
teised paikkonnaga seotud raamatud.
Info tel 326 1625, 526 3831.
“Juhan Kukk – iseseisvusmõtte sõnastaja”
Raamatu tagakaanel on Trivimi Velliste sõnastanud Simuna kihelkonna
Käru külast pärit Juhan Kuke olulisuse
Eesti riigi rajaja ning suunanäitajana:

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

“Oleme elanud sellel maal tuhandeid aastaid.
Oma riigi rajamiseni jõudsime veidi vähem
kui sada aastat tagasi. Juhan Kukk sõnastas
meie riigi mõtte, kirjutades „Iseseisvuse manifesti“ algteksti. Vabadussõja ajal pani ta aluse
Eesti rahale. Vabariigi algaastatel oli Juhan
Kukk Riigikogu esimees ja riigivanem – Eesti
riigipea. Mees, kes rääkis vähe, aga tegi palju,
andis asendamatu panuse Eesti demokraatliku majanduse ühe alustala – ühistegevuse
edendamisse. Riigi ühe kõige väljapaistvama
rajajana oli Kukk stalinlikule Nõukogude impeeriumile talumatu – ta suri märtrina Eesti
Vabariigi eest Põhja-Venemaa vangilaagris.
Oma riigi sünd tegi meid peremeesrahvaks

meie omal maal. Käesoleva raamat – kokkuvõte Juhan Kuke elutööst – püüab lunastada
osakest tänuvõlga Eesti tänase vabaduse eest.”
Kogumikku on kirjutanud põhjalikke kajastusi Juhan Kuke elust ja tegevusest Heino Arumäe, Allan Liim, Ago
Pajur, Indrek Paavle, Kalev Kukk, Leho
Lõhmus, Vahur Mägi, Malle Loit jt.
“Virumaa vanad vaimujutud”
“Virumaa vanad vaimujutud” tutvustab meie rahvausu vaimolendeid: metshaldjaid ja vetevaime, hoone- ja laevahaldjaid, surnuvaime ja kodukäijaid,
koerakoonlasi ja luupainajaid, libahunte ja tonte selliselt, nagu neid teati ja

Päevade kava:
• 2. juunil kell 18 külakonverents
Rastla külas, Mardi-Tõnu talus
• 4. juunil kell 18 külakonverents
Uuemõisa külas, Kalevi talus
• 5. juunil kell 18 jalutuskäik ajaloolisel Pikal tänaval
• 5. juunil kell 19.30 näitemänguõhtu seltsimajas, kohvik
Külakonverentsidele
ootame
omaküla-, piirkonna- ja vallainimesi, kõiki lähemalt ja kaugemalt, kes
tunnevad huvi või seotust tänavuste
konverentsiküladega. Tutvume nende
külade ajalooga ning räägime tänastest rõõmudest ja muredest.
Väike-Maarja peatänavat – Pikka
tänavat – tutvustavaks ringkäiguks
koguneme algklasside maja hoovil
ning asjatundjate juhendamisel jalutame seltsimajja. Seltsimajas saab
kohvikust osta kehakinnitust ja vaa-

data Tapa linna näiteringi etendust
„Lesed“, autor Sławomir Mrožek, lavastaja Tiit Alte.
6. juunil on Pandivere päev ja
maakondlik
puhkpilliorkestrite
päev Väike-Maarjas.
Kavas on laat meie harjumuspärasel laadaplatsil, peotule süütamine kirikus ja toomine peoplatsile,
kontserdid ja huvitavad võistlused.
Laadamüüjate hulka on oodatud erinevate toodete pakkujad koduvallast
ja kaugemalt. Traditsiooniliselt on
võimalik lahendada päeva ristsõna,
tuua teistele ja viia endale lugemiseks huvitavaid raamatuid, vaadata
kunstinäitust ja varasemate aastate
Pandivere Päevade fotosid, nautida
meie toidumeistrite valmistatud hõrgutisi. Päeva lõpetab puhkpilliorkestrite kontsert.

8.00 – laat
9.30 – peotule süütamine kirikus, rongkäik peoplatsile
10.00 – päeva avamine, kontsert Väike-Maarja isetegevuslastelt
11.00 – kunstiringi näituse avamine seltsimaja jalutussaalis
11.00-13.00 – võistkondlikud ja individuaalsed võistlused
11.30 – kontsert Simuna isetegevuslastelt
13.00-15.00 – kergejõustiku mitmevõistlus lastele, autasustamine
14.00 – parimate võistkondade, individuaalsete võistlejate ja ristsõna lahendajate autasustamine
16.00-19.00 – puhkpilliorkestrite kontsert
Kõlagu Väike-Maarja!
Info: päeva juht – Aare Treial, tel 506 5421; laat ja kontserdid – Kalev Pärtelpoeg, tel 5302 4437; puhkpillikontsert – Vallo Taar, tel 503 1910; tehnilised lahendused laadal – Kaarel Moisa, tel 505 3558
tunti Virumaal. Raamatu koostaja Mall
Hiiemäe on valinud Eesti Rahvaluule
Arhiivist välja mitmekülgse tekstivaliku vaimolenditest. Raamat ilmus trükis
Viru Instituudi ja Eesti Rahvaluule Ar-

hiivi koostöös.
Marju Metsman
muuseumi juhataja
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Vallavanema kuu
Aitäh kõigile, kes panustasid isiklikku
aega ja jõudu sellesse, et meie omavalitsuse alevikud ja külad veelgi kaunimad välja näevad. Liikumise „Teeme
Ära“ interneti kodulehel oli registreeritud 10 erinevat võimalust, kus VäikeMaarja vallas maikuu algul heakorda
parandati. „Teeme Ära“ talgupäev ei ole
enam kaugeltki ühekordne kampaania.
Maikuu esimesel laupäeval üle Eesti
peetav talgupäev on muutunud heaks
traditsiooniks, kus aasta-aastalt üha
uuesti kokku tullakse ja sammhaaval
uusi inimesi talgupisikuga nakatatakse. Mõte ei ole ju milleski muus kui
inimeste ja kogukondade enda aktiivses eluhoiakus, koos tegutsemise jõus,
millega luua endale ühiselt mõnusam
elukeskkond. Just selline, nagu meie
oma kogukond seda soovib. Tore, et
meie omavalitsuses on mitmeid aktiivseid ja ühtehoidvaid kogukondi, kelle
panus ühe või teise piirkonna väljanägemisse on märkimisväärne. Ei ole
võimalik täpselt määrata, kus lähevad
kogukondade piirid ja see ei olegi ju
nii oluline. Oluline on, et piirkonnas
elavad inimesed saavad aru, et just temast endast sõltub see, milliseks meie
elukeskkond kujuneb. Loomulikult on
enamustel talgulistel ka oma koduaias
piisavalt toimetamist, kuid ikkagi tullakse ja korrastatakse üheskoos meie
kinnistuid. Miks? Mulle meeldis ühe
talgulise vastus sarnasele küsimusele.
„Kui ma tean, et teised inimesed korrastavad mu kodukohta, siis ma ei saa
seda ilma „süümepiinadeta“ pealt vaadata ja talgu eestvedaja üleskutset ignoreerides oma aias töötada. Ma osalen, sest ma lihtsalt ei saa teisiti.“ Tore,
et meil on selliseid toredaid inimesi ja
suur tänu kõigile talgute eestvedajatele, kelle kutseid ei saadud ignoreerida.

Tulemused on kõigile näha.
Heakord on ka valdkond, mis ei saa
tõenäoliselt kunagi valmis. Eelmisel
aastal õnnestus Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalise toetuse abil parendada Triigi küla väljanägemist ning
lammutada kaks lagunenud hoonet
ning nende asukohad haljastada. Sellel
kevadel esitas Väike-Maarja vallavalitsus toetustaotluse SA-le KredEx Kiltsi
külas kasutuseta seisva hoone lammutamiseks. Kiltsis Jaama tänaval otse
raudteejaama vastas asuva kahekordse
korterelamu lammutamine ja ala heakorrastamine on Kitsi külaelanike sooviks olnud ning avalikel kohtumistel on
nad sellest korduvalt rääkinud. Taotlus
sai positiivse otsuse ning koos omavalitsuse enda panusega saab aastaid
räämas olnud kinnitu totaalse muutuse osaliseks. Lisaks tuleb Väike-Maarja vallavalitsusel jätkata igakevadiste
töödega: puulehtede ja -okste riisumine ja äravedu, haljasalade niitmine,
trimmerdamine, tänavate harjamine,
prügikoristus jms. Kui vahel leiate
hooldatava ala kõrvale pargitud autolt
trimmerdamise tagajärjel lendunud rohuliblesid või teid häirib tänavate harjamisega kaasnev hetkeline tolmupilv
või varahommikune müra, siis loodan
mõistlikule suhtumisele ja sellise tegevuse vajadusest arusaamisele.
Kodumajapidamistes soovitan kasutada nii Simunas kui ka Väike-Maarjas välja arendatud jäätmejaamu, kuhu
on võimalik viia elutegevuses tekkivaid
ülejääke. Eelmisel aastal lisandusid
Simunasse ja Väike-Maarjasse ka puuokste ja -lehtede kogumise platsid,
mida ka aktiivselt kasutatakse. Tõenäoliselt on lihtsam kevadel lõigatud viljapuude oksad ja kokkuriisutud lehehunnikud platsidele viia, kui näha vaeva

nende põletamisega või kompostimisega koduaias. Oluline on meeles pidada, et oksad ja kõdunev materjal tuleb
sorteerida eraldi ning juhul, kui lehed
on kilekottides, siis tuleb need jäätmeplatsil tühjaks kallata. Käesoleva aasta
juunikuus kogutakse KIK-i toel meie
omavalitsuses tasuta kokku 50 tonni
asbesti sisaldavaid eterniidijäätmeid.
Kogus 50 tonni märgiti kiiresti täis ning
pärast projekti lõppemist tuleb vallavalitsusel analüüsida, kas on võimalik ja
vajalik sellist tegevust korrata.
Euroopa päeval, 9. mail oli vallavalitsusel meeldiv võimalus korraldada
meie valla kõige noorematele kodanikele esimene vastuvõtt Väike-Maarja
seltsimajas. Sellel aastal oli võimalus
anda omavalitsuse hõbelusikas ja luuleraamat 39-le kuni 1 aasta vanusele
väike-maarjalasele (23 tüdrukule ja 16
poisile). Suure tõenäosusega saavad
paljudest neist lastaia- ja koolikaaslased ning võib-olla ka eluaegsed sõbrad. Kui seltsimaja laval esinevad meie
tänased lasteaialapsed, siis sellel üritusel on tavapärane, et saalis publiku
hulgas on häälekaid „kaasalauljaid“.
Kas need rõõmsad kaasalauljad on
juba ise 4-5 aasta pärast laval esinejate
seas, eks seda näitab aeg. Täna võib ka
küsida, et millisesse kooli tänase beebipeo kangelased lähevad. Meie tublide õpetajate poolt on alustatud aruteluga, kuidas muuta koolielu veelgi huvitavamaks ning kasutada meie noorte
arenguteel ära kõik kogukonnas olevad
võimalused. Tegevus suunal „Huvitav
kool“ on veerema pandud ning ka siin
on oluline just kogu kogukonna osavõtt
ja ettepanekud. Mida ootavad koolilt
lapsevanemad, mida ettevõtjad, mida
õpilased ise ja milline on õpetajate roll
ja vastupidi. Koostööst erinevate hu-

vigruppidega
räägitakse sageli ja kindlasti osaliselt see
täiesti toimib.
Samas on ka
alati lisavõimalusi,
mis
võivad koolielu huvitavamaks muuta.
Kõik algab esimesest sammust.
Õnneks on
neid esimesi
samme olnud
palju, nendest
mitmed
on
astutud õiges
kohas,
ajal,
õigel teemal
ja õigete inimeste poolt.
Vaadakem
kasvõi
selle
aasta
aprilli- ja maikuus
toimunud
sündmuseid,
mida võib tänaseks iseloomustada juba
aastakümnete
pikkuste jäljeIndrek Kesküla Aburi tuuliku tipus.
ridadena, kuid
Foto: Alan Senkel
mida ei oleks
kes suudavad läbi aastate sisukaid teilma esimese sammuta ja eestvedajagevusi eest vedada.
teta. Wiedemanni keelepäev, Georgi
Sisukaid samme kõigile ja kohtumiKange, Juhan Kuke sünniaastapäeva
seni kodukandipäeval, 6. juunil!
tähistamine, Väike-Maarja Pasunakoori ja Simuna Kapelli juubelid, jt. Meie
Indrek Kesküla
edu sõltub sellest, et oleks nii esimevallavanem
se sammu astujaid kui ka neid inimesi,

Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
üheteistkümnele isikule kokku summas
1261.05 eurot.

havõtmisega.

Vallavalitsuse materjalid
(15.04, 22.04 ja 29.04, 06.05 ja 13.05 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Otsustati moodustada Vorsti külas
Remmi katastriüksuse jagamise tulemusena uued katastriüksused järgmiselt: 6095 m² suurune Remmi katastriüksus, sihtotstarbega elamumaa; 8,10
ha suurune Remmipõllu katastriüksus,
sihtotstarbega maatulundusmaa ja
2,09 ha suurune Remmimetsa katastriüksus, sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Kinnitati Vao külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava Pargi tn 10 katastriüksuse pindalaks
2819 m2, mille hulgas ehitiste alune
pindala 223 m2, määrati moodustatava
katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Avispea külas asuva 694
m2 suuruse Mesimummu katastriüksuse, Ebavere külas asuva 3350 m2 suuruse Väljaotsa katastriüksuse ja Nadalama külas asuva 3826 m2 suuruse Lääne
katastriüksuse maksustamishinnad.
Detailplaneeringu
koostamise
lähteseisukohtad
- Kinnitati Väike-Maarja alevikus
Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn
1, Ravi tn 1b katastriüksuste maa-alale
ja osaliselt 22 Rakvere – Väike-Maarja
– Vägeva tee katastriüksuse maa-alale
koostatava detailplaneeringu lähteseisukohad.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba isikule hoone
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
Simuna alevikus Raja tn 10 kinnistul.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba isikule puurkaevu kasutamiseks.
- Väljastati kasutusluba Väike-Maar-

ja Vallavalitsusele hooldekodu ruumide ja õueala kasutamiseks Väike-Maarja alevikus Ravi tn 1 kinnistul.
Kirjalik nõusolek
- Anti kirjalik nõusolek OÜ-le Keskkonnaekspert puurkaevu rajamiseks
Aburi külas Koska kinnistul.
- Anti kirjalik nõusolek isikule üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks.
- Anti kirjalik nõusolek isikule abihoone (sauna) püstitamiseks.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
Ebavere–Kiltsi kergliiklustee projekteerimiseks.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
riigihange „Väike-Maarja valla teede ja
tänavate rekonstrueerimine 2015 (2)“.
Kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati riigihanke „Ebavere-Kiltsi
kergliiklustee projekteerimine” edukaks
pakkujaks OÜ Reaalprojekt.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke „Simuna Kooli sokli soojustamine”
edukaks pakkujaks AS Antaares.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Kiltsi, Jaama 7 korterelamu lammutamine” edukaks pakkujaks OÜ Amestop.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Projektijuhtimisteenus Väike-Maarja
tervisekeskuse arendamiseks” edukaks
pakkujaks Civitta Eesti AS.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Väike-Maarja valla teede ja tänavate
rekonstrueerimine 2015 (2)” osa I edukaks pakkujaks OÜ ÜLE, osa II edukaks
pakkujaks AS Vooremaa Teed ja osa III
edukaks pakkujaks RoadWest OÜ.

Lapsehoiuteenuse vahendid
- Nõustuti lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamisega
sotsiaalteenuse osutamiseks kahele
isikule.
Hooldajatoetuse maksmine
- Nõustuti ühele isikule hooldajatoetuse maksmisega alates 01.05.2015
kuni 30.11.2015.
Hooldamisele suunamine
- Otsustati suunata isik hooldusele Väike-Maarja hooldekodusse alates
16.04.2015.
Hoolduse lõpetamine
- Otsustati lõpetada ühe isiku hooldus alates 30. aprillist 2015. a.
Sotsiaalkorterid
- Otsustati anda kahele isikule üürile sotsiaalkorterid Väike-Maarja alevikus tähtajaga kuni 01.06.2016.
Esindaja nimetamine perearsti
konkursikomisjoni
- Otsustati nimetada Väike-Maarja
Vallavalitsuse volitatud esindajaks perearsti konkursikomisjoni vallavanem
Indrek Kesküla ja tema asendajana teiseks volitatud esindajaks Ene Kinks.
Raieluba
- Nõustuti Kiltsi alevikus Liiduri 18
kinnistul ühe saare mahavõtmisega.
- Otsustati mitte nõustuda Simunas
Uus tn 6 kinnistul asuva nelja kase ma-

Korraldatud jäätmevedu
- Kinnitati ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe kahe kinnistu omaniku vahel Koonu külas.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
- Kooskõlastati Müüriku külas Vaarikmäe kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht.
- Kooskõlastati Pandivere külas Hermani kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht.
Arvamuse andmine litsentsi muutmiseks
- Anti nõusolek AS Eesti Keskkonnateenused ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmiseks, millega lisatakse
käitluslitsentsile jäätmejaamad Saku,
Simuna ja Väike-Maarja alevikes.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa otsustuskorras
roomiktraktor T-130 hinnaga 1800 eurot
EGR Grupp Osaühingule.
- Otsustati müüa kirjaliku enampakkumise korras Eipri külas asuv VäikeMaarja vallale kuuluv kinnistu (maatulundusmaa 100%, pindala 1,9 ha) alghinnaga 7000 eurot.
Projektitoetus
- Eraldati Vao Ratsaklubi projektile
,,Vao Kevad 2015” ühekordset toetust
240 eurot.
- Eraldari mittetulundusühingu
Meie Kiltsi projektile ,,Kiltsi laulu- ja
tantsumemmede tegevuse 18. aastapäev” ühekordset toetust 300 eurot.
- Eraldati mittetulundusühingu Nelikand projektile ,,Talgupäev Kurtna kü-

las” ühekordset toetust 285 eurot.
- Eraldati mittetulundusühingu Triigi Mõis projektile ,,Triigi küla korda
2015” ühekordset toetust 220 eurot.
- Eraldati EELK Simuna koguduse
projektile ,,Käru lastelaager” ühekordset toetust 800 eurot.
Sisehindamise aruanne
- Kooskõlastati Väike-Maarja lasteaia sisehindamise aruanne 2011-2014.
Esindaja nimetamine F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni
- Otsustati nimetada keeleauhinna
asutajate esindajaks aastateks 20162018 moodustatavasse riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni VäikeMaarja gümnaasiumi eesti keele õpetaja Indrek Lillemägi.
Avaliku ürituse luba
- Anti luba Vao Ratsaklubile avaliku
ürituse „Vao Kevad 2015“ korraldamiseks Vao külas 03.05.2015.
- Anti luba MTÜ-le Pärnu Motoclub
avaliku ürituse „Motokrossi Eesti Noorte Karikavõistlused“ korraldamiseks
Müüriku külas 16.05.2015.
Liikluskiiruse piiramine
- Nõustuti liikluskiiruse piiramisega
50 km/h kohalikul teel Määri-Padu.
Tänavavalgustuse väljalülitamine
- Otsustati lülitada ajavahemikul
18.05.-20.08.2015 välja Väike-Maarja
Vallavalitsuse halduses olev tänavavalgustus, v.a Väike-Maarja aleviku keskväljak ja Pikk tänav.
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Juulikuust jõustub uus
ehitusseadustik
1.07.2015 jõustub uus ehitusseadustik.
Kõige põletavamatele ehitisregistriga
seotud küsimustele vastab majandusja
kommunikatsiooniministeeriumi
ehitus- ja elamutalituse juhataja Maria
Ševeljova.
Kui ühel taluõuel on näiteks elumaja, laut, saun, ait, kuur ja võib-olla veel mõni ehitis, siis kas talumees
peab kõik need hooned registrisse
kandma ja iga hoone pealt 500 eurot
riigilõivu maksma?
Viiesajaeurone riigilõiv ei käi kõikide ehitisregistrisse kandmata ehitiste
kohta, vaid see on seotud ebaseaduslike ehitiste registrisse kandmisega.
Alates 1.07.2015 tuleb ebaseadusliku
ehitise ehitisregistrisse kandmise eest
tasuda riigilõivu 500 eurot.
Ebaseaduslik on selline ehitis, mis
ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus
luba pidi olema. Juhul kui ehitised on
ehitisregistrisse kandmata, tuleks kõigepealt kontrollida, kas ei ole olemas
dokumente, mis näitavad ehitise püstitamise seaduslikkust.
Selliste dokumentide olemasolul
saab ehitised registrisse kanda ja sellise kande tegemise eest riigilõivu tasuda ei tule.
Ehitisregistrisse kantakse kõik hooned, mille ehitisealune pind on suurem
kui 20 ruutmeetrit.
Kas uue ehitusseadustiku järgi
tohib inimene ise endale maja ehitada, kui tal pole vastavat elukutset
ega kvalifikatsiooni? Või seatakse
siis mingeid piire, nt hoone suuruse
järgi?
Tänavu esimesest juulist rakenduv
ehitusseadustik võimaldab endale
maja ehitada juhul, kui maja ehitajal
ei ole vastavat elukutset ega kvalifikatsiooni. Küll aga peab omanik tagama
ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele.
Seega peab valminud ehitis igal juhul vastama kõigile ehitisele esitatavatele nõuetele, samuti tuleb enne ehitamise alustamist taotleda ehitamiseks
ehitusluba, või siis kuni 60ruutmeetrise
ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 meetrit
kõrge ehitise püstitamisel teavitada kohalikku omavalitsust. Igal juhul tuleb
alati kaaluda, kas ise ehitamine on kõige mõistlikum lahendus. Samuti tasub
vajadusel asjatundjatelt nõu küsida.
Kas lapse liivakasti või koera-kuudi ehitamiseks peab olema ka ehitusluba ja kas need ehitised tuleb kanda registrisse?
Laste liivakasti ega kuni 20ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga koerakuudi ehitamiseks ei ole vaja ehitusluba ega ka ei ole vajalik omavalitsust
ehitamisest teavitada.
Kas majas remondi tegemiseks
(sh tapeedi vahetamiseks) peab olema ehitus- vms luba?
Ei, tapeedi vahetamiseks ei ole vaja
ehitusluba ega muud ehitusseadustikus nimetatud luba või kooskõlastust.
Ehitusloata ehitamise eest on ette
nähtud trahv kuni 300 trahviühikut.
Millistel juhtudel kaasneb trahviga
ka nõue seadusevastaselt püstitatud
hoone lammutada?
Otsus, kas lisaks trahvile tuleks
ebaseaduslik ehitis ka lammutada, on
omavalitsuse igakordne kaalutlusotsus
ning siin seadus konkreetseid reegleid
ette ei kirjuta.
Samuti on hoone kasutusloata
kasutamise eest ette nähtud trahv.
Väga paljudele isegi ehitusloaga
püstitatud hoonetele ei võeta hiljem
kasutusluba. Kas trahvihirm paneb
inimesed nüüd kasutuslube taotlema?
Siin on asjakohane toonitada, et ka
praegu kehtiva ehitusseaduse kohaselt

on omaniku kohustus tagada, et ehitisel oleks kasutusluba, ja ka kehtivas
õigusaktis on ette nähtud trahv omaniku kohustuste rikkumise (s.t kasutusloa
tagamata jätmise) eest.
Kuidas saab inimene kontrollida,
kas tema hooned on nõuetekohaselt
registris?
Oma ehitiste andmeid saab igaüks
kontrollida ehitisregistri veebilehel
www.ehr.ee.
Kui inimene avastab, et tema hooned ei ole nõuetekohaselt registris,
siis milliseid samme peaks ta astuma?
Kui inimene märkab, et tema hooned ei ole ehitisregistris registreeritud,
tuleks kõigepealt kontrollida, kas tema
enda valduses või arhiivides on dokumente, mis näitavad ehitise püstitamise seaduslikkust ja mis on mingil põhjusel jäänud registrile esitamata.
Kindlasti tuleks konsulteerida ka
omavalitsuse vastava ametnikuga. Kui
on teada, et tegu on ilma maakasutusõiguse ja ehitusloata püstitatud ehitisega, tuleks alustada loamenetlustega.
Milliste arhiivide poole tuleks
pöörduda vanade majapaberite leidmiseks?
Sellist nimekirja koostatud ei ole,
aga kindlasti saate arhiivi spetsialistide käest nõu ja abi, millisesse arhiivi
pöördumine annaks tulemust.
Hooneregistri poolt arhiivi antud
toimikute nimekiri on samuti avaldatud ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee.
Mis saab siis, kui riik tuvastab ortofotode abil ebaseadusliku ehitise,
kuid omanik lammutab selle seejärel
ära? S.t kas trahvioht püsib?
Ebaseadusliku ehitise lammutamist
saab käsitleda ka kui endisaegse olukorra taastamist ehk rikkumise lõpetamist. Kuigi formaalselt on sel juhul
siiski toime pandud kaks tegu, mille
mõlema puhul on ette nähtud ka sanktsiooni rakendamise võimalus: esiteks
ebaseadusliku ehitise püstitamine ja
teiseks loata ehitamine ehk lammutamine.
Kui teie krundil on ebaseaduslik ehitis, mis on registrisse kandmata ja mida
te soovite lammutada, tuleks teil ikkagi
esitada omavalitsusele kas ehitusloa
taotlus ehitise lammutamiseks või siis
väiksemate ehitiste korral omavalitsust
ehitise lammutamisest teavitada.
Sellisel juhul saab omavalitsus kanda ehitise registrisse ehitise teatise
(andmete esitamise teatise) alusel ja
seejärel anda ehitusloa ehitise lammutamiseks.
Kas määratakse trahv ka ebaseadusliku ehitamise eest, jääb juba kohaliku
omavalitsuse otsustada.
Mida teha siis, kui hoone ise on
küll registrisse kantud, kuid selle
ümber- või juurdeehitis mitte? Kuidas toimida, kui vahepeal on omal
käel näiteks ühendatud tube, rajatud
uus eeskoda vms?
See tegevus allub tavapärasele ehitusjärelevalvele ning mingeid muudatusi siin võrreldes kehtiva seadusega
ei ole.
Muutunud on vaid asjaolu, et kui
varem pidi ümberehitusteks või juurdeehitusteks tingimata kas kirjalik nõusolek või ehitusluba olema, siis uue
seaduse kohaselt on väga paljud tegevused üksnes teavitamise nõudega.
Kuivõrd uue seadustikuga saab paljusid tegevusi n-ö seadustada väga
lihtsa protseduuri alusel, siis ei või varem tehtud ümberehitustele kohaldada
karmimat korda.
Refereeritud Maalehest

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 30. aprilli volikogu istungil
arutatust.
Istungil osales 15 volikogu liiget.
1. Detailplaneeringu koostamise
algatamine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Simuna alevikus Bensiinijaama katastriüksuse maa-alale.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on tankla teenindushoone rekonstrueerimine ja laiendamine.
2. Detailplaneeringu maa-ala suurendamine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati suurendada Väike-Maarja
Vallavolikogu 29.01.2015 otsusega nr
3 kaubanduskeskuse rajamise eesmärgil algatatud detailplaneeringu ala,

kaasates liikluskorralduse ja parkimise
tarvis parima lahendi leidmiseks detailplaneeringu alasse lisaks Pikk tn 12
katastriüksusele ka Pikk tn 8, Pikk tn 10,
Ravi tn 1, Ravi tn 1b ja 22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva tee katastriüksuste
maa-alad.
Info
Ene Preem:
- Komisjonide nädal on 11.-15. mail,
volikogu juhatuse koosolek on 20. mail,
volikogu istung toimub 28. mail.
- Majanduslike huvide deklaratsiooni esitamisest maksu- ja tolliameti ekeskkonnas
Indrek Kesküla:
- Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegiast 2014-2020
- Esmatasandi tervisekeskusest
- Haldusreformist

Vallavolikogu tegi 30.04.2015 kaks
detailplaneeringuid puudutavat
otsust
Väike-Maarja Vallavolikogu 30.04.2015
otsusega nr 11 algatati detailplaneeringu koostamine Simuna alevikus
Bensiinijaama katastriüksuse maa-alal.
Planeeringuala ligikaudne suurus on
0,4 ha. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on tankla teenindushoone rekonstrueerimine ja laiendamine.
Väike-Maarja Vallavolikogu 30.04.
2015 otsusega nr 12 otsustati suurendada Väike-Maarja Vallavolikogu
29.01.2015 otsusega nr 3 kaubanduskeskuse rajamise eesmärgil algatatud

detailplaneeringu ala, kaasates alasse
lisaks Pikk tn 12 katastriüksusele ka Pikk
tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b ja
22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva tee
katastriüksuste maa-alad Väike-Maarja
alevikus. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kaubanduskeskuse rajamine Pikk tn 12 maa-alale. Planeeringuala
ligikaudne suurus on 1,9 ha.
Otsustega on võimalik tutvuda Väike-Maarja valla veebileheküljel www.vmaarja.ee ja tööpäevadel vallakantseleis (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik).

Erametsakonsulent Aadu Raudla
vastuvõtuajad
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu VäikeMaarja vallamaja teisel korrusel (maanõuniku kabinetis, ruum nr 210)
üle nädala neljapäeviti kell 9-13.

Vastuvõtupäevad: 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.

„Helide mängu“ kontsert-õpitoad
26. mail kell 15.00 Väike-Maarja seltsimajas “Helide mäng”. Sissepääs prii.
„Helide mängu” kontsert-õpitubade
eesmärgiks on pakkuda noortele teadmisi ja ideid, kuidas väljendada end
läbi muusika. Tutvustatakse erinevaid
muusikastiile rahvamuusikast rokini ja
nende mängimisviise. Samuti näidatakse osalejatele, kuidas käepärastest
vahenditest teha ise pille ning improviseerime kõik koos.
Õpitubades löövad kaasa muusikud
erinevaid stiile mängivatest kollektiividest. Õpitoad annavad noortele võimaluse proovida erinevaid pille mängida

– paljude jaoks on see esimene kokkupuude mõne instrumendiga. Nõnda ei
pea kokkutulnud piirduma ainult kuulamisega, vaid saavad ka ise aktiivselt
kaasa lüüa muusika tegemises. Loodame, et kontsert-õpitoad avardavad
noorte silmaringi, äratades mõtteid
ehk ka tulevase eriala valiku osas. Õpitubade eesmärk on sütitada noortes
huvi muusika tegemise ja pillimängu
vastu.
Marge Loo
Väike-Maarja valla Noortekeskuse
juhataja

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15
Väike-Maarja bussijaamas
Müügil kohalike tootjate köögivili, piima- ja
teraviljatooted, hoidised, mesi, käsitöö.
Info: tel 526 0283
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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)

Malevasuvi
2015
Kohe-kohe on käes kaua oodatud
suvine koolivaheaeg. Kui juba suvi,
siis peab ju malevasse ka saama ja
saabki. Ka sel suvel korraldab Väike-Maarja Valla Noortekeskus koostöös Väike-Maarja Vallavalitsusega
60-nele 13-16-aastasele noorele
maleva.
Malev 2015 on paljuski sarnane
eelmiste malevatega – tehakse tööd
ja veedetakse aktiivselt vaba aega.
I vahetus töötab 8. – 21. juunini,
II vahetus 29. juunist – 12. juulini.
Avalduste registreerimine kestab
kuni kohtade täitumiseni!
Avalduse blankette saab valla
kodulehelt ning Väike-Maarja ja Simuna noortekeskusest.
Täpsem info Facebookis – VäikeMaarja Noortekas ja telefonil 325
5038.
Toredat kevadet ja kohtumiseni
malevas!
Noortekeskus

Valla koolide
lõpuaktused
Kiltsi Põhikool
13. juunil kell 13 Kiltsi lossis.
Simuna Kool
13. juunil kell 14 Simuna rahvamajas.
Väike-Maarja Õppekeskus
19. juunil kell 12 seltsimajas.
Väike-Maarja Gümnaasium
9. klass 19. juunil kell 18 seltsimajas.
12. klass 19. juunil kell 15 seltsimajas.

Elanike arv
Väike-Maarja
vallas 2015. aastal
1. aprillil – 4546
Aprillikuus oli saabunuid 21,
lahkunuid 15.
1. mail – 4552
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Päästjad käivad kodudes tuleohutuse teemal nõu andmas
Tänavu on Lääne- ja Ida-Virumaal plaanis külastada 2110 kodu, mille käigus
päästjad vaatavad koos korteri- või
majaomanikuga üle tuleohutuse nende
kodus ning selgitavad välja tuleohuga
seotud riskid. Peale selle vesteldakse
teemal, kuidas kaitsta majapidamist
võimaliku tulekahju korral. Vajadusel
paigaldatakse suitsuandur või vahetatakse selle patarei. Kodukülastusi
„Kodu tuleohutuks!“ teevad päästjad
tasuta.
Suitsuanduri puudumisel kedagi kodukülastuste ajal ei trahvita, vaatamata sellele, et alates 2009. aastast on
kõigis kodudes töökorras suitsuanduri olemasolu kohustuslik.
Kindlasti peavad inimesed ka ise
muret tundma, et suitsuandur nende
kodus oleks õigesti paigaldatud ja töökorras ning elektrisüsteemi ja küttekoldega ei oleks probleeme. Kui peres
on väikeseid lapsi, siis on mõistlik üle
vaadata ohutuse vaatenurgast ka oma

märkidega riietust
kodu ümbrus. Näining esitavad oma
teks, kas lähedal
töötõendi, millel
olev tiik on piiraon kirjas kodukütud või kas väikelastaja nimi ja pesed lapsed ei päärekonnanimi.
se õuealalt tiheKui tunnete, et
dasse liiklusesse.
ei ole väga kindel
Kutsuge päästoma kodu tuleojad nõustama ka
hutuses, siis on
oma vanaemadeteil võimalus hele ja -isadele ning
listada päästeala
eakatele naabriteinfotelefonil 1524,
le, sest ka nemad
kus teie soov kopeavad olema ohudukülastuseks reteadlikumad ning
gistreeritakse ning
oskama ära tunda
teile
saadetakse
ohu märke.
Väike-Maarja päästekomando päästjad Väike-Maarja alevikus Reet Soidla
külla päästetöötaja
Päästjad
kutkodus tuleohutust kontrollimas ja nõustamas. Foto: Indrek Kesküla
teile sobival ajal.
suvad üles ka korSamuti võite helistada Ida-Päästekeskasulikud.
teriühistute esimehi ja majavanemaid
kuse Väike-Maarja päästekomando
Kodukülastusi viivad läbi inimese
selgitama oma maja elanikele, miks
komandopealiku Mati Kõivu telefonil
elupaigale lähimad vabatahtlikud või
on oluline, et korterid majades oleksid
520 1321, et päästjad nõustamiseks
kutselised päästjad. Kodukülastuse lätuleohutud ning päästjate nõuanded
koju kutsuda.
biviijad kannavad Päästeameti eraldustuleohutuse tagamiseks on igal juhul

Katrin Selbak alustab peagi tegevust
vandetõlgina
Väike-Maarja vallasekretär Katrin Selbak on
edukalt sooritanud vandetõlgi eksami ingliseeesti keelesuunal, andnud vande, saanud kutsetunnistuse ning on lähiajal alustamas vandetõlgi
kutsetegevust. Justiitsministeeriumi koduleheküljel avaldatud tegutsevate vandetõlkide nimekirja andmetel tegutseb hetkel inglise-eesti
keelesuunal kokku 13 vandetõlki asukohtadega
Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Muude keelesuundade vandetõlke leidub ka Harjumaal, Tartumaal ja
Jõhvis. Rakveres tegutseb soome keele vandetõlk
Pirje Pungas. Samuti teeb vajadusel kokkuleppel
ka Rakveres ametlikke tõlkeid soome keelest eesti keelde Luisa Tõlkebüroo kaudu tegutsev vandetõlk Sander Liivak.

ga nii notarid kui ka vandetõlgid, siis alates 1.
jaanuarist 2015 ei ole notaritel õigust kinnitada
tõlkija allkirja õigsust eesti keelest võõrkeelde
tõlgitud dokumendil. Kuni 2020. aastani võivad
notarid kinnitada tõlkija allkirja õigsust võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentidel ning
siis läheb ka see pädevus ainult vandetõlkidele.
Vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning lisab
sellele oma allkirja ja pitseri. Erinevalt vandetõlgist kinnitab notar tavaliselt üksnes tõlkija allkirja õigsust. Notar ei kontrolli tõlke kvaliteeti ega
õigsust ning ei vastuta selle eest.
Vandetõlgiks saada soovijal peab olema vähemalt bakalaureusekraad ning ta peab Justiitsministeeriumis sooritama eksami, mis koosneb
kolmest osast:
õigusteadmiste
test, keeleteadmiste
kontroll
(valitud keelesuunal
teksti
tõlkimine ja tõlke toimetamine)
ning
kutsesobivusvestlus.
Eksami
eduka
sooritamise järel peab vandetõlgiks
saada
soovija esitama
justiitsministrile
taotluse kutsetegevuse alustamiseks. Seejärel
annab minister
taotlejale käsk28. aprillil andis vallasekretär Katrin Selbak (vasakult teine) justiitsminister
kirjaga
vandeUrmas Reinsalule vande koos kolme teise uue vandetõlgiga, kes hakkavad
tõlgi kutse, vanteenust pakkuma inglise ja hispaania keeles. Foto: Justiitsministeerium
detõlgiks saada
soovija annab ministri ees vande ning minister
Seega alustab Väike-Maarja Vallavalitsuses
väljastab temale vandetõlgi kutsetunnistuse. Pälähiajal tegevust Lääne-Virumaa esimene ingrast vande andmist ja kutsetunnistuse saamist
lise-eesti keelesuuna vandetõlk. Vandetõlgi
on vandetõlgi kutse saanud isikul neli kuud aega
teenuse osutamine toimub iseseisva tegevusena
endale pitsatite tellimiseks, nende Riigikantseosaühingu kaudu ning ei kuulu vallavalitsuse töö
leis registreerimiseks ning enda kontaktandmete
hulka, kuid vajadusel kokkuleppel saab dokuavaldamiseks Justiitsministeeriumi kodulehekülmente tõlkimiseks vandetõlgile üle anda ka vallajel. Kui see kõik on tehtud, siis võibki vandetõlgi
majas. Samuti on kokkuleppel võimalik tõlgitavakutsetegevusega alustada.
te dokumentide vandetõlgile üleandmine Rakkes
Vandetõlkidest ja nende kutsetegevusest saab
või Rakveres või e-posti teel ning ametliku tõlke
rohkem lugeda vandetõlgi seadusest, Justiitsmiväljastamine vandetõlgi digitaalallkirjaga. Ametnisteeriumi kodulehelt ning vandetõlkide koja
liku tõlke tellimiseks ja dokumentide üleandmikodulehelt www.vandetolgid.ee. Kõigi tegutseseks palun eelnevalt kokku leppida telefonil 5624
vate vandetõlkide kontaktandmed on tõlgitavate
2050 või e-posti aadressil inglise.eesti.vandekeelte kaupa avaldatud Justiitsministeeriumi kotolk@gmail.com.
dulehel. Vandetõlgi teenuse kasutamiseks tuleb
Ametlikest tõlgetest ja vandetõlgi teenusest
leida nimekirjast sobiv vandetõlk ning tõlkesooVandetõlk on tõlkija, kelle tõlgete kvaliteeti ja
viga pöörduda otse vandetõlgi poole. Justiitsusaldusväärsust on riik kontrollinud ning kelleministeerium ega vandetõlkide koda tõlketöid
le riik on andnud ainupädevuse teha ametlikke
ei vahenda. Vandetõlgi tasu on kokkuleppeline,
tõlkeid.
samuti ka tõlke teostamise tähtaeg.
Vandetõlgi poole tuleb pöörduda, kui Eesti või
välisriigi ametiasutusele on vaja esitada mõne
Katrin Selbak
dokumendi – nt diplomi, registri väljavõtte, kohvallasekretär
tulahendi, notariaalakti vms – ametlik tõlge. Kui
varem tegelesid ametlike tõlgete väljastamise-

Andke päästjatele võimalus nõustamisega kaasa aidata kodude tuleohutumaks muutmisele ja lubage
päästjad oma koju – nad ei tule trahvima, vaid nõustama.
Oma kodu tuleohutust saab ka igaüks ise testida veebilehel www.kodutuleohutuks.ee
Koos maikuu Väike-Maarja Valla
Infolehega saate oma postkastidesse Päästeameti teavituslehed, kus on
kirjas igakülgne ja väga vajalik info nii
hoone sisese kui välise tuleohutuse
kohta.
Teavituslehed jõuavad teie kodudesse Päästeameti ja Väike-Maarja vallavalitsuse koostöö tulemusena: teavituslehed on päästeameti poolt, nende
kojukandmise eest hoolitseb vallavalitsus.
Päästeameti
Ida-Päästekeskus

TEADAANNE
Päästeamet peab oluliseks, et üheski kodus ei
juhtuks tuleõnnetusi, et
inimesed ei kannataks
ning vara ei häviks.
Ida-Päästekeskus teatab, et kuupäevadel ………,
ajavahemikul ………. viiakse aadressil …………
läbi eluruumide tuleohutusalast nõustamist.
Palume eelnimetatud ajal võimaldada ametitõendit esitataval ning eraldusmärkidega eristatud
riietusega päästjatel sissepääs eluruumi, et koos
elanikuga vaadata üle eluhoone tuleohutusalane
seisukord, anda nõu selle parandamiseks ning juhtida tähelepanu võimalikele riskidele.

Ida-Päästekeskuse Väike-Maarja päästekomando
Komandopealik Mati Kõiv
Tel 520 1321
Päästeala infotelefon 1524

NB!
Kui leiate oma postkastist või infotahvlilt
ülal toodud sisuga teadaande, siis ärge tundke
hirmu, vaid lubage päästjad oma koju – nad ei
tule trahvima, vaid nõustama.
See teadaanne on juhuks, kui päästjatel ei
ole teie kontakte, aga on teada, et sellel aadressil elavad inimesed, kes nõustamist vajavad.
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Eipri elukeskkond sai kenamaks
Traditsiooniks on kujunenud, et Eipri
küla tuleb Teeme Ära! talgute raames
välja, et ühiselt oma elukeskkonda kenamaks muuta, kevadisi korrastustöid
teha ning külamaja toimimisele kaasa
aidata.
Nii ka sel aastal – talgulised koris-

tasid ja riisusid teepervi, raiusid võsa
ning saagisid-lõhkusid külamaja küttepuid.
Suur tänu külainimestele ja Eipri
sõpradele, kes talgutel käed külge lõid!
Heili Nõgene

Talgud Kiltsis
Järjekordsed – juba kuuendad Kiltsi
aleviku heakorratalgud on ära tehtud.
Hoolimata vihmasest ilmast oli kohale
tulnud 26 töökat talgulist.
Kõiki planeeritud töid ei õnnestunud meil teha, need ootavad ilusamat
ja soojemat aega. Aga, maanteede äärtest prügi ja praht korjatud, askeldasime rahvamajas sees. Koristasime kuuri, ladusime puid, koristasime garderoobi ruumi, korrastasime lavapealset,
vahetasime lambipirne, kraapisime ja
silerdasime seina, korjasime kokku mittevajalikud esemed, koristasime kappe,
tegime tiiru jäätmejaama, ühesõnaga
tegime 100 väikest, kuid väga vajalikku
toimetust.

Loomulikult lasime pärast hea
maitsta talgusupil, kringlil, jogurtil.
Suured tänud osalejatele: Rita Õiglane,
Margus Põllu, Riina Tali, Peep Võhandu, Helgi Siim, Riina Sbitneva, Helle
Kitsing, Sigrit Stoltsen, Marika Meesek, Kaja Osolin, Mall Võhandu, Rauno
Post, Heldi Maadvere, Tarmo Stoltsen,
Margus Arulaan, Toomas Erikson, Kristo Vares, Argo Stalberg, Väino Stoltsen,
Hillar Hiiemäe, Tarmo Vain, Tiiu Vain,
Janely Miadzielec, Janek Miadzielec ja
talgusupi valmistaja Eha Stoltsen.
Talgujuht
Siret Stoltsen
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Tule talgutele, leiad …
rekonna kahe haru
esindajad. Alar Kotli
lapsed, lapselapsed
ja
lapselapselapsed on viimasel ajal
Väike-Maarjas üsna
sageli käinud ning
olid ka 2. mail kohal. Üllatus oli aga
see, et kohal oli ka
kaks Kotlit Rakverest, kellel kuulsa Pooled postid on langetatud ja vaade taluturule vaba.
Foto: 2 x Kadri Kopso
arhitekti perega vaguleiuks osutus aga see, mis tuli välja
rem sidemeid pole
hoone eest maha võetud asbesttoruolnud. Peale tööd
dest. Kui EKE Projekti arhitekt Kalle
sugupuud uurides
Kadalipp 1989. a Väike-Maarjasse uut
selgitasid asjaosalibussijaama projekteeris, kavandas
sed ühiselt välja, et
ta nende torude otsa vahvad valged
tegu on Alar Kotli
kuppelvalgustid. Olin ikka arvanud, et
vanavanaisa venna
lampe pole seal viimastel aastatel vanjäreltulijatega.
daalide tõttu olnud. Paraku selgus, et
… juhtmed!
juhtmeid, mis torude sees peidus, pole
Väike-Maarja
kunagi kasutatudki. Arhitekti 25 aasta
Põllumeeste Selts
tagune plaan jääb ilmselt igaveseks
toimetas talgupäerealiseerimata, ent bussijaam koos taval taluturul üsna
luturuga näeb nüüd märksa puhtam ja
tavapäraseid korisvärskem välja.
tustöid – kraamiti
Mahavõetud suure võsakuhja tagant paistavad välja
ning pesti aknaid ja
Viido Kotli, Silver Kotli, Anu Kotli, Priit Kotli, Lembit
Kadri Kopso
seinu nii sees kui
Kopso, Indrek Kesküla, Kaidi Laine, Ene Preem, Juta
väljas. Põnevaks talHaasma, Liina Kotli ja Kalev Kotli.

2008. aasta maikuust alates on Teeme
ära! talgutel otsitud ja leitud armastust, raha, elurõõmu, elukaaslasi, sõpru, naabreid, noori, usku iseendasse,
teotahet, oskusi ja palju-palju muud
olulist. Tänavustel talgutel Väike-Maarjas leiti samuti üht-teist huvitavat.
… sugulased!
MTÜ Kotli Maja esimestel talgutel
arhitekt Kotli vanemate maja aias Pikal
tänaval said 12 vihmatrotsiva talgulise seas võsa, puid ja põõsaid lõigates
ning prahti koristades kokku Kotli pe-

Teeme Ära 2015! Triigi külas
Triigi külas toimusid talgud 2. mail.
Kella 11-ks külaplatsile kogunenud talgulised olid vaatamata kehvale ilmale

Talgulised Kiltsi rahvamajas. Foto: Erakogu

Talgupäev Väike-Maarja kirikus
Aitäh, head kirikuliikmed, et võtsite talgutest osa!
Talgutel ühiselt tehtud tööd ja kogetud rõõmud liidavad ning innustavad meid kõiki, olenemata vihmasest
ilmast.
Kolme kuu jooksul on koguduse
juures tegutsenud Töötukassa projekti
raames Ivar Aldi ja Ivika Abneri käe all
tööharjutuse grupp12 inimesega. Tänu
neile on välikoristustöid kiriku ümbruses tehtud jooksvalt.
Teeme Ära! talgupäeval keskendusime kiriku ja saksa kabeli sisekoristusele.
Remonditööde käigus leiti kiriku katuse võlvide sügavusest, prahi alt kolm
mälestuspärga. Talgupäeval paigutati
need Saksa kabelisse.
Heli-Liivia Komp

Triigi talgulised. Foto: 2 x Erakogu
Vihmane ilm talgulisi ei heidutanud.
täis töötahet ja tegutsemisvalmidust.
Päeva peale kogunes inimesi juurde
ning mõne aja pärast jäi ka vihmasadu järele. Kes laupäevasel talgupäeval
vihma pelgas, andis oma panuse pühapäeval.
Sellel aastal oli põhitähelepanu
pööratud Triigi kaupluse ja bussijaama

ümbrusele. Need koristati prahist ning
rämpsust ja riisuti kenasti üle. Mänguväljakuid korrastasid noored, kes seal
pidevalt ise palli mängivad. Pargis korjati kokku mahakukkunud oksad.
Talgupäeva lõpuks pani end kirja 35
inimest.
Tööpäeva lõpetas, nagu ikka, ühine
supisöömine ja mõnus teadmine, et
midagi on oma küla jaoks ära tehtud.

AS Tere varustas talgulisi kohukeste ja
jogurtiga.
Triigi külavanem ja talgujuht Tarmo
Rebane tänab kõiki talgulisi osavõtu
eest!
Aule Rebane
talguline

Teeme ära! talgud
Vaos
Kiriku katuse võlvide sügavusest tuli
välja kolm hästi säilinud mälestuspärga. Foto: Ilve Tobreluts

Pargiveere talgud Simunas
Pargiveere talgutel oli plaanis koristada
Simuna sauna
ümbrus, puukuur ning saagida ja lõhkuda
sauna
puud.
Koos talgutel
osalenud toredate inimestega said kõik
need tööd tehtud.
Pargiveere talgulised Simunas. Foto: Erakogu
Lisaks jõuti
kuuma saunaga.
veel kõrvalruumis taastada vesi ja WC.
Aitäh kõigile, kes kaasa lõid!
Talgutele registreerus 20 tegusat talgulist. Talgupäev oli igati tõhus – tööTalgujuht
dega alustati hommikul kell 10.00 ja
Kaido Metus
päev lõpetati kell 18 ühise õhtusöögi ja

Teeme Ära! talgute aegu sai ka Vao majade ümbrus värskema ilme. Palju tänu
kõigile, kes talgutöödel osalemiseks
aega leidsid!
Pargi 9 koristustöödest võtsid koos
majavanemaga osa Kristjan Matsiselts
tütrega ja juba teist aastat lõi aktiivselt
kaasa 78-aastane tegus vanahärra Lembit Aader.
Tänulikult majavanem
Ülle Midt

Väike-Maarja
gümnaasiumi
vilistlaskogu
panustas algklasside maja
juures, saagides puid ja
võsa, koristades oksi ja
prahti.
Foto: Erakogu

Kurtna talgupäevast
Kurtna küla heakorratalgud
toimusid 9. mail. Talgupäeval
sai ära tehtud hulga vajalikke töid. Külamaja ette istutati
põõsasmaranatest hekk, puhastati ja õlitati õues asuvad
lauad ja pingid, pesti puhtaks
külamaja ja bussiootepaviljoni aknad ning niideti külamaja
ümbruses asuv haljasala.
Uue ja värskema ilme sai
ka bussiootepaviljoni ümbrus,
kuhu valmistati lillekast ning

viltu vajunud viidapuu asemel paigaldati uus. Osa töid jäi veel järmistekski
päevadeks.
Tänu talgupäevast osavõtjate tublile
tegutsemisele muutus meie kodukoht
taas kaunimaks.
Aitäh kõigile talgulistele!
Ene Preem
talgujuht

Kurtna talgulised tööhoos. Foto: Erakogu

PS!
Talgupäeva fotoalbumit saab vaadata MTÜ Nelikand Facebooki lehel.
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Väike-Maarjas peeti Ferdinand Johann Wiedemanni keelepäeva
23. aprillil kogunes Väike-Maarja seltsimajja saalitäis eesti keelt ja meelt tähtsaks pidavat inimest F. J. Wiedemanni
keelepäeva konverentsile.
Haridus- ja teadusministeeriumi
keeleosakonna nõunik Kadri Sõrmus
kutsus keelepäeva avades kuulajaid lühikesele retkele läbi aja, et meenutada
keeleauhinna loomise lugu. Teejuhiks
oli tal kaks aastat tagasi välja antud
raamat „Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind 25“ (koostaja Jüri Valge).
Kadri Sõrmus ütles, et julgeb pidada
Väike-Maarja gümnaasiumi tookordset õpetajat Irma Silda keeleauhinna
emaks ja tookordset Energia kolhoosi
esimeest Jüri Silda keeleauhinna isaks.
„Mis oli nende ajendiks? Sügav armastus eesti keele vastu, aukartus või trots?
Igal juhul tuleb hinnata nende inimeste

male on meie igakevadine keelepäev
just niisugune nagu ta on: keelehuvilisi
koondav, keelt väärtustav ja keeletammikut rajav.
Indrek Kesküla andis Jüri Valgele väikemaarjalaste poolt tänutäheks tema
panuse eest Wiedemanni keelepäeva
toimimisse kohalike käsitöömeistrite
valmistatud tammepuust plaadi, millel
sepistatud tammeleht ja tekst: „Aitäh
Sulle, Jüri Valge, meie emakeele väärtustamise eest“. Jüri Valge üllatununa
ja sõnatuna öeldud: „Aitäh, VäikeMaarja!“ oli väga sügavamõtteline ning
sisaldas tänu väikemaarjalastele 12
aastat kestnud ladusa ja viljaka koostöö eest.

Noor Väike-Maarja luule
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilaste
konverentsiettekannet
sisse juhatades ütles
eesti keele õpetaja
Indrek Lillemägi, et
nende tänane ettekanne on tavapärasest
mõneti teistsugune.
Nimelt, kui ta kuulis,
et tänavuse keeleauhinna laureaat on
Leelo Tungal, tekkis
tal kohe mõte midagi
omanäolisemat ette
valmistada. Ta kutsus
kokku õpilastest luulehuvilised ja selgus,
et nii mõnedki noored
on jäädvustanud oma
mõtteid ja tunded luuleridadesse.
Konverentsi esimeses ettekandes „Noor ja värske
Väike-Maarja
luule“
esitasid omakirjutatud
luuletusi õpetaja IndF. J. Wiedemanni keeleauhinna
rek Lillemägi juhenda2015. a laureaat Leelo Tungal.
misel, julgustamisel ja
vahendamisel gümnaasiumi õpilased
julgust tallata rada sinna, kus enne jälKirke Tobreluts, Ege-Elizabeth Kaldaru,
gigi ei olnud,“ rääkis Kadri Sõrmus.
Alice Veedla ja Victoria Mitt. Esitused
Keeleahinna asutajatele Irma ja Jüri
Sillale anti üle haridus- ja teadusminisolid ladusad ja sisukad, oma mõtted
teeriumi tänukirjad eesti keelt väärtusolid hästi kirja pandud ja hästi esitatava Wiedemanni keeleauhinna idee ja
tud.
selle sihikindla elluviimise eest.
Vallavanem Indrek Kesküla alustas
Leelo Tungal on LEELO TUNGAL
oma tervitust tänavuse F. J. WiedemanVäike-Maarja valla raamatukogu dini keeleauhinna laureaadi Leelo Tungla
rektor Irma Raatma avas oma ettekanluuletusega „Las jääda ükski mets“ ning
des kuulajatele Leelo Tungla rikkaliku,
avaldas lootust, et täna õnnestub meil
tegusa ja viljaka elukäigu. Ta ütles, et
tänavune Wiedemanni
keeleauhinna laureaat
on justkui lauluga
laualatud. Nimelt on
Leelo Tungal laulupeo
ajal sündinud - küllap
on nimevalikki laulupeoga seotud ja tähenduslikul nimel on oma
osa selles, et temast
sai luuletaja, kelle laule kantakse ette juba
paljudel
laulupidudel ning ka ooperi- ja
muusikalilavadel. Irma
Raatma põimis oma
ettekande lõppu VäikeMaarja gümnaasiumi
algklasside
õpilaste
(juhendaja Egne Liivalaid) esitatud Leelo
Tungla luuletused ja
Väike-Maarja lasteaialaste laulud (klaveril
õpetaja Sirje Sõnum),
Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonn nõu- mis samuti Leelo
nik Kadri Sõrmus Wiedemanni keelepäeva avamas. Tungla sõnadele loodud.
kasvama panna järjekordne ja võimas
Keel ja meel laste loodud muinaskeeletamm.
juttudes
Rahvakalendri järgi on täna jüripäev.
Ferdinand Johann Wiedemanni keeKirikukalendris oli Jüri kunsti ja kirjanleauhinna tänavuse laureaadi Leelo
duse inspireerija. Meie seas siin on Jüri
Tungla ettekande juhatas sisse tema
Valge, keda me võime pidada Wiedesõnadele loodud laul “Oma laulu ei
manni keelepäeva Jüriks, sest tänu te-

leia ma üles” ansambli Metsatöll esituses. Leelo Tungal tänas oma ettekande
algul Väike-Maarja inimesi, kes teda

Leelo Tungla väga toredad muinasjutukogemused on kestnud üle 23 aasta. Pikemalt rääkiski ta oma ettekandes

Baturin ja Ain Kaalep.
Luulel ja keelel on alati mingi seos.
Igat asja saab öelda otse ja lihtsalt, aga

Kõlab Noor Väike-Maarja luule: Kirke Tobreluts, Ege-Elizabeth Kaldaru, Alice Veedla
ja Victoria Mitt (juhendaja õpetaja Indrek Lillemägi). Foto: 4 x Ilve Tobreluts
keeleauhinna kandidaatide sekka esitasid, selle imelise üllatuse – F. J. Wiedemanni keeleauhinna - eest ja tunnistas, et ei osanud niisugust auhinda ja
nii suurt tunnustust oodatagi. Senised
tänamised on ikka tagasihoidlikumad
olnud, raami sees või kuidagi kaunisti
kujundatud, seekord aga on nagu pidustuste periood hakanud.
Leelo Tungal pühendas oma ettekande lastele ja nende loomingule – et
klassikuid ka edaspidi loetaks, peavad
lapsed jääma lugejateks ja kirjutajateks. Tänapäeval öeldakse, et on üld-

tänavu juba 23. korda toimunud Sten
Roosi nimelisest laste muinasjutuvõistlusest. Sel aastal oli seal näiteks
386 osalejat, kokku aga on aastatega
saadetud sellele võistlusele üle 6000
muinasjutu.
Millest Eestimaa lapsed oma muinasjuttudes kirjutavad? Laste looming
on väga huvitav ja paeluv, mõned tööd
on lausa tõelised pärlid. Legenditaolisi
jutte on vähe, kõige enam on loomamuinasjutte. Meie rahvajuttudest tuntud tegelased – rebased, hundid, karud
jne – tuuakse enamasti tänastesse oludesse, mitte ei minda nendega minevikku. Loomade kaudu mängitakse välja ka ühiskonnas toimuvaid sündmusi.
Rahvajuttude loomalugudest tuntud tegelaste kõrval on ka hoopis tänapäevasemaid, näiteks on Harry Pottergi
omale muinasjutus koha leidnud ning
tegelasteks on valitud isegi pinalite ja

saab ka ümber nurga ja tunnetele mõjuvate sõnadega. Luule ulatub muusikast
kuni visuaalse kunstini, luule teemaks
on tihti ka luule ise. Keel annab endast
luulele kõik, mida sealt võtta osatakse
ja tõstab esile tundevarjundeid. Tänu
luulele muutub isiklik tundmisviis üldisemaks. Luulekeel on enamasti kollektiivne salakeel. Tänapäeval taotleb
luule lihtsust ja argikeelsust. Luule on
suurel määral tõlkimatu, sõnad saab
tõlkida, kuid tähenduse ja kõla eriomane seos läheb tõlkes enamasti kaduma.
Leelo Tungal on meie ühist tundelaadi
kujundanud, väljendanud ja teadvustanud üle poole sajandi. Paljud tema
fraasid on tuttavad ja mõjutavad ka
neid, kes luulet ise kunagi ei loe.
Pärast ettekandeid seltsimajas
suunduti keeletammikusse, kuhu tänavune laureaat Leelo Tungal istutas
oma nimipuu, saatjaks gümnaasiumi

Vallavanem Indrek Kesküla tänusõnad Jüri Valgele, tänu kellele on
Wiedemanni keelepäev igal aastal
olnud keelehuvilisi koondav, keelt
väärtustav ja keeletammikut rajav.
se hea kui laps loeb ja on ime kui laps
kirjutab. Muinasjutud pole aga surnud,
sest kommertsmaailmgi on aru saanud,
et ilma kirjanduse, muinasjuttude ja
lugemiseta hakkama ei saa. Ta tõi näiteks, et isegi kaerahelbeid on hea Pipi
jõu kaudu reklaamida.
Kui Kreutzwaldi ajal kuulasid muinasjutte nii lapsed kui täiskasvand
ja tegelasedki olid täiskasvanud, siis
meie aja muinasjutud on natuke teistsugused. Suhtumine ja arusaamad on
muutunud. Tihti väidetakse, et muinasjutud on aegunud ja lastel on neid
raske lugeda – ei mõisteta nende vana
keelt ja on palju võõraid sõnu. Oskar
Lutsu „Kevade“ näiteks oli veel hiljuti
väga populaarne, nüüd väidetakse aga,
et ei saada enam paljudest sõnadest
aru, need on aegunud ega ärata huvi.
Kreutzwaldi Eesti rahva ennemuistsete
juttude juures vanasti aga paelusidki
just huvitavad sõnad – näiteks paristaja poeg, nurganaine jne - neid kõiki
tuli õppida tundma ja kummaline kõnepruuk tundus huvitavana.

Tänavusel keelepäeval osalenud keeleauhinna laureaadid Leelo Tungal,
Mari Tarand, Haldur Õim ja Mati Hint koos keeleauhinna asutajate
Irma ja Jüri Silla ning keelepäevade senise korraldaja Jüri Valgega
vastistutatud Leelo Tungla nimipuu juures. Foto: Ly Ipsberg
ranitsate asukaid. Kirjutatakse ka õpetajatest, omaette teema on näiteks
õpetaja kui robot. Punamütsike oma
headuses suudab ka narkaritega toime
tulla, arvutialune tegutseb sama julmalt kui vanades juttudes ahjualune
jne. Kõik lood lõpevad aga õnnelikult.
Keel ja luule
Kirjandusteadlane Märt Väljataga rääkis oma ettekandes keelest ja
luulest. Sel aastal oli kolmas kord kui
Wiedemanni keelauhind anti luuletajale. Varasemalt on selle saanud Nikolai

tütarlaste tammelaul (juhendaja Ly Ipsberg). Sirgugu uus tamm keeletammikus sama võimsaks kui on Leelo Tungla
looming.
Nüüd on keeletammikus kasvamas
37 nimelist tamme – 35 neist on laureaatide nimipuud, ühe tamme istutas
president Arnold Rüütel F. J. Wiedemanni 200. sünniaastapäeva puhul
2005. aastal ja ühe president Toomas
Hendrik Ilves keeleauhinna 25. aastapäeva puhul 2013. aastal.
Ilve Tobreluts
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Väike-Maarja gümnaasium pani nimepäeval
kooli loo seinale ja pidas konverentsi
5. mail tähistas Väike-Maarja gümnaasium pidulikult gümnaasiumiks nimetamise 20. aastapäeva ajalootahvli avamise ja iga-aastase koolikonverentsiga.

Direktor Marje Eelmaa ja vilistlaskogu esimees Raimo Maasik vastavatud kooli ajalootahvli ees.
„Ja kuigi ümberringi uut näed igal
pool, kuid kostab juba läbi aastasaja
siin ikka rõõmus koolikella kaja...“ laulis hommikul kell kaheksa Väike-Maarjas koolipere ühel häälel koolihümni.
20 aastat tagasi, samal kuupäeval,
1995. aasta 5. mail nimetati VäikeMaarja Keskkool Väike-Maarja Gümnaasiumiks. Kooli vilistlaskogu tegi
gümnaasiumiks nimetamise kaheküm-

kiri Väike-Maarja Gümnaasiumi lipult,
mis ladina keeles ütleb „Nii varjud võidad“. Ajalootahvli avasid gümnaasiumi
peahoone fuajee seinal direktor Marje
Eelmaa ja vilistlaskogu esimees Raimo
Maasik pidulikul kogunemisel.
Haridus aitab võita varje
Marje Eelmaa rääkis oma tervituses,
et koolile annab väärikust pikk ajalugu,
sümboolika ja traditsioonid, mida loovad kõik põlvkonnad. Ta juhtis tähelepanu kooli lipul ja uuel nimetahvlil olevale tarkuseterale – nii varjud võidad –
ning soovitas kõikidel seda enda jaoks
lahti mõtestada.
Raimo Maasik meenutas sõnavõtus
kahekümne aasta tagust aega, mil keskkool gümnaasiumiks ümber nimetati.
Ta soovitas õpilastel oma koolimütse tihedamini kanda ja nendega sirge
seljaga ringi liikudes tunda heameelt
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilaseks
olemisest. Ka tema viitas ladinakeelsele motole, öeldes, et varje saab võita läbi õppimise ja täisväärtuslikult
elamise. „Avame täna pidulikult ajalootahvli, millel on tähtsamad etapid
kooli ajaloos, et nad oleksid meeles ja
koolis silme ees“ – nende vilistlaskogu
esimehe sõnadega sai tahvlilt kangas
kergitatud.
Vallavanem Indrek Kesküla rääkis kooliperet nimepäeval tervitades:
„Meeldiv, et meil on nii kokkuhoidev

pühendatud positiivne konkurents võib
aastatega suurt imet teha.“
Kooli õpilasesinduse president
Hannamari Soidla kasutas tähtsat päeva, et anda õpilaskodule kogu koolipere ees üle hoolivuslaadal kogutud
annetuste eest soetatud koolitarbed.
Päev jätkus seltsimajas koolikonverentsiga. Gümnaasiumiks nimetamise päeva tähistamine kooli nimepäevana ning
koolikonverentsiga on Väike-Maarjas
iga-aastane traditsioon. Tänavuse konverentsi teemaks oli „Terves kehas terve
vaim“.
Vilistlaskogu käib kooliga ühte jalga
Direktor ütles ajalootahvli eest vilistlaskonda tänades, et vilistlased on
läbi aegade kooli toetanud.
Kui seni on Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogu traditsiooniliselt
aidanud korraldada iga viie aasta tagant kooli kokkutulekuid ning teinud
juubeliaastapäevadeks kingituse, siis
järjest enam püütakse kooliga ühte
sammu käia. Olgu selleks siis üleskutse
tegemine õpilastele lugemisvara kogumiseks, endisele õpetajale pühendatud
võistlusmatkal osalemine, kooliraamatukokku uue mööbli kolimine või vilistlastest külalisesinejad koolitundides.
Ka möödunud nädalavahetusel lõid vilistlased käed külge Teeme Ära talgutel
kooli algklasside maja juures, saagides

Konverents sai piduliku alguse ühise koolihümni laulmisega,
nagu kõik tähtsad sündmused Väike-Maarja gümnaasiumis.
nenda aastapäeva puhul kingituse ning
asetas kooli seinale väärika tahvli oluliste aastaarvude ja nimetustega kooli
loos, alustades 1723. aastal avatud Väike-Maarja Kihelkonnakoolist, millele
järgnevad Väike-Maarja Kõrgem Algkool, Väike-Maarja Ühisreaalgümnaasium, Väike-Maarja Keskkool ja 1995.
aastal Väike-Maarja Gümnaasium.
Tahvli pealkiri „Noc tenebras vincet“ on

koolipere ja ka vilistlaskogu. Oma aktiivse rolliga loob gümnaasiumi vilistlaskogu meie koolile olulist lisaväärtust. Koolides võimaldatav haridus
sõltub tegelikult igast õpilasest ja
õpetajast. Kool, kus toetatakse klassikaaslasi, suudetakse arvestada erinevustega ja pööratakse piisavalt tähelepanu õpilaste tugevuste arendamisele,
on õigel teel. Teadmistele ja oskustele

puid, koristades oksi ja prahti.
Koolile ajalootahvli kinkimise idee
tekkis ühel tavapärasel vilistlaskogu
kokkusaamisel, kui mõtiskleti oma kooli arengu üle ja otsiti võimalusi, kuidas
toeks olla. Ajalootahvli tarbeks kutsuti
kõiki üles annetama. Kuigi tahvel on
juba seinal ja vilistlaskogu poolt tasutud, on endiselt igaühe panus oodatud,
sest vajalikku rahasummat seni anne-

tustest kokku saadud pole. Huvilised
on oodatud vilistlaskoguga ühendust
võtma.
Terves kehas terve vaim
Kolmeteistkümnendale koolikonverentsile pealkirjaga „Terves kehas terve
vaim“ kogunes kogu koolipere 2.-11.
klassini. 1. klassil jätkus pärast kooli
nimepäeva aktust tavaline koolipäev,
sest konverentsi sisukus oleks esimesel
õppeaastal veel ehk nende keskendumisvõime piire kombanud ja 12. klass
on juba eksamikarussellil.
Ka konverents sai piduliku alguse
ühise koolihümni laulmisega, nagu
kõik tähtsad sündmused Väike-Maarja
gümnaasiumis.
Autasustati aprillis 4.-12. klassis
läbi viidud teadmiste konkursi võitjaid
ja kõlasid seitse õpilasettekannet. Kõik
esinejad ja juhendajad said mälestuseks tänavuse aasta konverentsi kogumiku.
3. klassi õpilane Karl Kasekamp (juhendaja Tiiu Valk) tegi ettekande teemal „Terves kehas terve vaim“. Ta kirjeldas oma igapäevast päevaplaani, toitumist ja kehalist aktiivsust, läbi mille
on ta jõudnud silmapaistvate sportlike
saavutusteni.
Koolikonverentsi töö teemal „Hommikusöök“ koostasid 4. klassi õpilased
Markus Masing, Timo Tiimus ja Kuldar
Kuusemäe (juhendaja Egne Liivalaid).
Küsitluse abil uurisid nad kaasõpilaste
toitumisharjumusi ja hommikusöögi
olulisust. Ettekannet ilmestas värvikas
ja põhjalik toidupüramiid.
3. klassi õpilane Getrin Raudsepp
(juhendaja Tiiu Valk) rääkis oma ettekandes teemal „Terves kehas terve
vaim“, et tema jaoks tähendab see väljend, et ta jõuab kõike teha ega tunne
end väsinuna. Ta rääkis oma toitumisest, treeninggraafikust ja huvitegevusest. Võistlustelt on ta toonud hulgaliselt auhinnalisi kohti – medaleid 86 ja
karikaid 10.
4. klassi õpilased Mia Sandra Taur,
Marili Kiisk ja Evelin Kortin (juhendaja
Egne Liivalaid) andsid oma ettekandega ülevaate huvitegevusest algklassides. Küsitluse tulemusena olid populaarseimateks tantsimine, laulmine ja
jalgpall. Puudust tuntakse kohapealsest ujumisvõimalusest, jäähokist, balletist, tennisest, rattatrennist, vibulaskmisest. 96-st vastanust käivad huviringides koguni 87 õpilast ning enamikes
peredes tegeletakse liikumisharrastustega.
3. klassi õpilane Maria Liis Alt (juhendaja Tiiu Valk) rääkis enda näitel,
kuidas tervislik eluviis, päevaplaan,
harrastused on viinud ta heade sportlike tulemusteni. Tema ettekandest kõ-
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lasid läbi pere ühised harrastused nagu
rattasõit, karastamine, ujumine.
Keneli Pohlak ja Karin Klauks (juhendaja Tuuli Saksa) andsid ülevaate 7.
klassi tervisekäitumisest. Küsitlusega
olid nad uurinud oma klassi hommikusöögi- ja muid toitumiseelistusi, karastusjookide ja kiirtoidu tarbimist, aga ka
liikumisharjumusi ja arvutikasutust.
12. klassist Anu Limbergi ja Mariin
Talu (juhendaja Helina Lükk) uurimustöö Väike-Maarja gümnaasiumi õpetajate tervisekäitumisest äratas tähelepanu. Näiteks tõid nad välja, et küsitluse
tulemusena töötavad õpetajad keskmiselt 49 tundi nädalas, 74% õpetajatest
söövad hommikusööki, 42% on mõningal määral rahutud või masendunud,
seejuures 10,5% ei tunne end väsinuna.
Vastanutest keegi ei suitseta. 31% õpetajatest on püüdnud kaalu langetada ja
42% spordib nädalas 2-3 korda. Õpilased andsid õpetajatele ka oma soovitused edasiseks tervisekäitumiseks ja
soovitasid mõelda rohkem oma vaimse
tervise hoidmisele.
Konverents kulmineerus 81. lennu
vilistlase Maret Metsa paeluva esinemisega oma parimatest avastustest,
kus ta rääkis väljakutsetest, raskuste
ületamisest ja saavutustest. Olulist rolli mängis tema elus just Väike-Maarja
gümnaasiumis õppimine, sest spordipisiku sai ta oma sõnul tolleaegsetelt
Marje Eelmaa kergejõustiku treeningutelt. Edasises elus on ta vastu võtnud
tõelisi sportlikke väljakutseid – jooksu- ja suusamaratone, triatlone, aga ka
rahvusvahelise Raudmehe triatloni. Põnevaid ja tavapäratuid saavutusi jagus
veelgi – Maret on vallutanud kaks üle
5000 m mäge, ühe Türgis, teise Gruusias ning tulnud Eesti meistriks talisupluses. Maret lõpetas oma ettekande
kooliperele soovitusega: „Õppige tundma ennast ning saage endaga parimateks sõpradeks.“.
Heili Nõgene
Väike-Maarja gümnaasiumi avalike
suhete spetsialist

Mait Suursaar
jooksis maakonna
rekordi
Väike-Maarja gümnaasiumi 8. klassi
õpilane Mait Suursaar püstitas 7.
mail 13-14aastaste Lääne-Viru maakonna rekordi 100 meetri jooksus
ajaga 11,61.
Mait Suursaare treener on VäikeMaarja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Tauno Tihti.

Jõuludest suvehakul
Loodus seab samme suve suunas ning
paljudel meist mõlgub mõtteis jaanipäev, suvesoe, vaatemängulised päikeseloojangud ning loomulikult eesootav
suvepuhkus.
Vaatamata sellele põikan korraks
ajas tagasi möödunud jõuluaega. Küllap enamik meist teab, et juba aastatid on olnud 25. detsembril ETV eetris
heategevuslik programm Jõulutunnel,
mis 2014. aastal toimus juba 15. korda.
Annetuskõnesid oli kokku 28 977 ning
kokku koguti 144 895 eurot.
2014. aasta Jõulutunnelis koguti annetusi laste huvitegevuse toetamiseks.
MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab
2015. aastal televaatajate toetus lasteni, kellel ei ole olnud võimalust huvite-

gevuses osaleda või kes vajavad selleks
lisatoetust. Eelkõige toetatakse lapsi,
keda kasvatavad vanavanemad või kes
on pärit lasterikastest peredest või on
sattunud mingisugustesse raskustesse. Annetused aitavad tasuda huviringi
tasu või soetada huvitegevuseks vajalikke vahendeid.
Rõõm on tõdeda, et ka Väike-Maarja
gümnaasiumi ja õppekeskuse neli õpilast said MTÜ Lastekaitse Liidu vahendusel toetust kogusummas 1396 eurot.
Siinjuures suur tänu MTÜ-le Lastekaitse Liit.
Marje Eelmaa
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse direktor

Väike-Maarjast tulevad ilusad robotid
Konverentsi ettekandjad koos juhendajatega Foto: 3 x Ilve Tobreluts

2. mail osales Väike-Maarja robootikaring Vinni tehnikapäeval Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
Mark Vainomaa ja Riko Tobrelut-

su robot pälvis kõige ilusama robotina
esikoha ehk stiiliauhinna roboti välimuse eest.
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Tule õpi väärt koolis Virumaal
Kevad on õues ja hinges. Paljudel põhikoolilõpetajatel, aga ehk ka teistel teelahkmel seisjail, on ees olulised tulevikkupuudutavad valikud. Parim investeering oma tulevikku on kahtlemata
haridus. Tule õpi väärt koolis Virumaal
ehk Väike-Maarja gümnaasiumis või
õppekeskuses.
5 põhjust omandada haridus VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMIS
- Gümnaasiumis on võimalik õppida humanitaar- või reaalharus. Kool
on oma arvukate noorte õpetajate ja
hea kogemustepagasiga staažikamate
kolleegidega tänapäevase õpikäsitusega. Järjest enam lõimitakse aineid ning
seeläbi pakutakse õpilastele kaasaegset, huvipakkuvat ja kvaliteetset haridust.
- Valikainetest saab leida endale sobivaima näiteks filosoofia, majanduse,
joonestamise, meediaõppe, programmeerimise ja mitmete teiste seast. Väike-Maarja gümnaasium on üks esimesi
riigikaitset õpetavaid koole maakonnas
ning see õpe on heal tasemel ning õpilaste seas armastatud tänini. Tänu kahe
kooli integreerimisele on gümnaasiumis lisaks keskharidusele võimalus võtta kursuseid õppekeskuse poolelt ning
saada selle kohta kutsetunnistus. Valikainete raames on õpilastel võimalik 50
% soodsamalt omandada B-kategooria
juhtimisõigus.
- Koolis valitsevad kaasaegsed õppetingimused. Infotehnoloogilised võimalused (klassitäiele õpilastele mõeldud sülearvutid) on väga head ning
pidevas arengus. Spordivaldkonnas on
Väike-Maarjal põhjust oma võimaluste
üle uhkust tunda – nii kooli kehalise
kasvatuse tundides kui vabal ajal on
võimalik kasutada värske spordihoone
mitmekesiseid võimalusi ning nautida
Ebavere tervise-, suusa- ja jooksuradu.
- Mitmekülgset tegevust pakuvad
huviringid. Huvipakkuva hobi saab valida nii koolis kui Väike-Maarjas pakutava hulgast – muusikakool, robootika,
sport. Koolil on tugevad rahvatantsuja laulukoori traditsioonid. Valitseb
toetav ja algatusi soosiv õhkkond ning
gümnaasiumi ja huvitegevuse arengus
saab kaasa rääkida õpilasesinduse liikmena. Kool osaleb erinevates rahvusvahelistes projektides, mis annab omakorda põnevaid võimalusi.
- Koolil on pikk ja tugev ajalugu ning
kooli vaimu hoiavad kauaaegsed tradit-

sioonid. Viimased 20 aastat taas gümnaasiumi nime kandnud kooli eelkäija
oli juba 1723. aastal avatud kihelkonnakool. Gümnaasiumina on kool andnud 92 lendu vilistlasi.
5 põhjust omandada haridus VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSES
- Väike-Maarja õppekeskuse lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised.
Meie õpilased on saavutanud kutsevõistlustel häid kohti, on suundunud
edasi omandama kõrgharidust, leidnud
oma koha ja tööalase rakenduse elus
ning tõusnud karjääriredelil.
- Õppekeskuses on mitmekesised
õppevõimalused. Endale meelepärase
ja sobiva ala saab leida koka (võimalusega spetsialiseeruda suurköögi- või
restoranitööle), abikoka, müüja-klienditeenindaja, sõiduautotehniku, sõidukite pindadehooldaja/rehvitehniku,
puhastusteenindaja, IT süsteemide
nooremspetsialisti õppekavade seast.
- Lisaks omanäolise arhitektuuriga
koolihoonele on meil väga hea õppekeskkond – eeskujulikud praktikabaasid
eesotsas töökoja ja vastrenoveeritud
õppeköögiga, ning kaasaegsed infotehnoloogilised võimalused. Õpilastel on
võimalik 50% soodsamalt omandada Bvõi T-kategooria juhtimisõigus. Meil on
heade elamistingimustega õpilaskodu
(puhketoad, wifi) ja tänu invatõstukile
saavad meil õppida ka füüsilise puudega inimesed. Esimese õppeaasta lõpul
on õppuritel võimalik taotleda põhitoetust.
- Ettenähtud praktika sooritatakse
koolis ja ettevõtetes. Meie õpilasi usaldatakse toitlustama praktika raames nii
valla kui ka kaugemaid sündmusi. Tänu
pikaaegsetele sõprussuhetele ja osalemisele rahvusvahelistes projektides on
praktika võimalik läbida ka välisriigis.
- Koolis ja Väike-Maarja alevikus on
hea elukeskkond. Vaba aega saab sisustada raamatukogus, arvutiklassis, koolis tegutsevas robootikaringis, värskes
spordihoones, terviseradadel, aga ka
Väike-Maarja kultuuri- ja noorteasutuses.
Kõik see teeb Väike-Maarja gümnaasiumist ja õppekeskusest väärt kooli
Virumaal, kus tasub oma haridusteed jätkata.

Väike-Maarja vallas on kokkuhoidev
kogukond ning haridus on kohalike
inimeste jaoks prioriteet. Koolide
kvaliteet ning püsimine pole pelgalt
traditsiooni küsimus, sellest sõltub
ka kogukonna jätkusuutlikkus. Nõnda mõtiskleti Väike-Maarja valla Huvitava Kooli mõttekojas.
Reedel, 24. aprillil kogunes VäikeMaarja gümnaasiumi algklasside maja
saali poolsada hariduse sõpra: ettevõt-

koostööd kooli ja lastevanemate ning
ettevõtjate vahel. Lisaks arvati, et valla hariduspoliitikal puudub visioon ja
konkreetne plaan koolivõrgu tuleviku
osas. Konkreetseks murekohaks peeti
ka gümnaasiumi vastuvõtulävendi puudumist. Nõnda on kannatanud kooli
maine ja suur hulk õpilasi jätkab haridusteed väljaspool Väike-Maarjat.
Probleemide lahkamine oli konstruktiivne, ei otsitud süüdlasi, vaid

Väike-Maarja Gümnaasium ja Õppekeskus
Kadri Kopso oma töörühma mõtteid tutvustamas.

OOTAME ÕPPIMA
VÄIKE-MAARJA
GÜMNAASIUMISSE!
Dokumentide vastuvõtt 25.-30.06.2015
Esimesed vestlused õpilaskandidaatidega
toimuvad 25. ja 26. juunil kell 10-13.
www.v-maarja.ee/vmgym

Väike-Maarja Muusikakooli lõpuaktus
toimub reedel, 29. mail kell 18.
Väike-Maarja Muusikakool võtab
vastu uusi õpilasi
järgmistele erialadele: klaver, viiul,
akordion, puhkpillid, löökpillid.
Konsultatsioon sisseastujatele toimub neljapäeval, 28. mail kell 18.00
Info tel 326 1177; 503 1910
Väike-Maarjas toimuvad sisseastumiskatsed pühapäeval, 31. mail kell
15.00 muusikakoolis.
Simunas toimuvad muusikakooli
sisseastumiskatsed teisipäeval, 26.
mail kell 17.00. Õpitavad erialad: klaver, viiul, akordion.
Info tel 501 1327; 5560 1915

Hariduse sõbrad said kokku ehk jää on hakanud liikuma

Sander Hanni ja Richard-Erich Trestip esinemas muusikakooli kevadkontserdil. Foto: Silvi Aasumets

jat, koolijuhti, õpetajat, õpilast, huvikoolide ning seltside esindajat, lastevanemat ja vilistlast. Üheskoos arutleti,
mis on valla hariduse tugevused ja kasutamata ressursid, ning otsiti probleemidele konkreetseid lahendusi.
Mõttekoja korraldasid Väike-Maarja
gümnaasium ning õppekeskus koostöös kohaliku vallavalitsusega. Ürituse
läbiviimisel püüti olla koostööga eeskujuks: nii valmisid näiteks kohvipausi
hõrgutised kokanduse eriala õpilaste
praktikatundides, lauajuhtidena olid
ametis kohalikud õpetajad.
Arutelu laudkondades oli särtsakas
ning nii mõnegi küsimuse üle diskuteerides jäi ajast puudu. Mõttekoja eesmärgiks oli keskenduda lahendatavatele probleemidele ja otsida teostatavaid
lahendusi, mitte kiruda või unistada.
Ka tagasisideankeetides toodi positiivsena välja kindlat arutelustruktuuri
ning positiivset õhkkonda.
Kohaliku hariduse tugevusteks peeti
mitmekesist üld- ja huviharidust. Valla
koolid on omanäolised ning kogukond
selge identiteediga. Kohaliku omavalitsuse esindajate aktiivne arutelus osalemine kinnitas, et haridus on valla jaoks
prioriteet. Mõistetakse, et haridus on
jätkusuutliku majanduse ning julgeoleku alus.
Peamiste probleemina nähti vähest

lahendusi ja koostöövõimalusi. Kolmanda aruteluteemana pandigi kirja
huvigruppide võimalikke tegevusi murekohtade lahendamisel. Kõige konkreetsemad ideed toodi välja kooli ning

kaasamine on Huvitava Kooli algatuse
üks alusideid. Haridus pole asi iseeneses ja selle üle otsustamine ei tohi jääda õpetajate ja koolijuhtide vahele. 21.
sajandi kool peab olema avatud ning
igaühel on võimalus ja vastutus huvitava kooli heaks panustada.
Huvitav Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus, mis soovib
motiveerida koole, lastevanemaid ja
laiemat kogukonda koostööle, et muuta koolides toimiv nähtavaks. Algatuse
eesmärgiks on tõsta esile häid praktikaid ning julgustada tegutsema.
2014. aasta alguses toimusid üleriigilised mõttekojad, kus sõnastati algatuse põhialused: defineeriti huvitava
kooli mõiste, seati eesmärgid ja pandi
paika tegevuskava. Sellele on järgnenud ministeeriumi korraldatud regionaalsed arutelupäevad. Ka Väike-Maarja mõttekoja idee sai alguse eelmise
aasta lõpul Sõmeru keskusehoones toimunud Lääne-Virumaa arutelupäevast.
Mõttekoja lõpul jäi kõlama üleskutse üksteisel nööbist kinni võtta,
ideid jagada ja küsida. Usaldus ja tihe

Huvitava Kooli mõttekoda koondas hulgaliselt osalejaid
hariduse teemal kaasa mõtlema ja rääkima. Fotod: 2 x Ly Ipsberg
lastevanemate koostöö ja gümnaasiumi vastuvõtusüsteemi parandamiseks.
Mis kõige tähtsam, Huvitava Kooli
mõttekojas arutletu ei jää vaid paberile. Ürituse korraldajad kohtuvad valla
esindajatega juba 19. mail, et üheskoos
järgmised sammud paika panna. Niisiis
võib arutelupäeva lugeda õnnestunuks.
Nagu ka tagasisideankeedis mainiti:
„Jää on hakanud liikuma.“ Kogukonna

koostöö on meie valla suur võimalus.
Lähemat infot Huvitava Kooli algatuse kohta saab lugeda sotsiaalmeedia
kanalitest huvitavkool.blogspot.com ja
www.facebook.ee/huvitavkool.
Indrek Lillemägi
Väike-Maarja gümnaasiumi õpetaja
ning mõttekoja algataja
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Väike-Maarja õppekeskuse
õpilased käivad kogemusi
omandamas Saksamaal
Märtsis jagasid avalikul kaitsmisel õppekeskuses oma kogemusi õpilased,
kes viibisid aasta algul kuuajasel välispraktikal Saksamaal Schwerinis.
2014. aastal esitatud Erasmus+
programmi projekti „Koka ja autotehniku eriala kutseõppurid praktilisi oskusi omandamas Schwerinis“ raames on
võimalus 16 Väike-Maarja õppekeskuse
õpilasel ajavahemikul 2014-2016 sooritada Schwerinis ettevõttepraktika.
Projektijuhiks on Tuuli Saksa. Projektipartneriks on SALO+ Partner, kellega
koostöös on Väike-Maarja õppekeskus
ka varem projekte läbi viinud.
Aastatel 2005-2006 osalesid kaks
õpetajat SALO Baltic OÜ kaudu koolitustel Saksamaal ning aastal 2014
viibisid 4 autotehniku eriala õpilast
praktikal Schwerinis. Kõike seda said
kogeda nüüd kuus suurköögikoka ja
kaks autotehniku eriala õpilast 18.0117.02.2015 Saksamaal. Mõnele noorele

toorained tuuakse köökidesse juba eeltöödeldult ning koka ülesandeks on
need kokku segada või kuumtöödelda.
Autoremonditöökojas olid praktikantide tööülesanneteks autode hooldustööd, silla remont, õli vahetus ning
kerede osandamine ja koostamine. Võrreldes Eestiga oli töötempo aeglasem
ja kellaaegadest peeti täpselt kinni.
Elamisega seotud kulud kaeti projekti poolt. Elukohaks oli ridaelamuks
ümber ehitatud Schwerini lossi kõrvalhoone, mis asus elitaarses piirkonnas
kesklinna lähedal. Tubades oli võimalus elada paarikaupa ja köök oli ühiseks
söögivalmistamiseks. Hommiku- ja õhtusöögid valmistatigi kodus.
Selleks tuli iseseisvalt planeerida
kogu nädala menüü
kaheksale
inimesele,
mis
tundus algul päris keeruline ülesanne olevat, sest
selline kogemus
puudus
kõigil.
Tuli õppida arvestama üksteisega
ja nii, et vajalikku
jätkuks. Tellitud
toiduained
tõi
kord nädalas projekti Saksa poolne
koordinaator, kes
vajadusel abistas
ka muudes küsiVäike-Maarja õppekeskuse õpilased osalesid kuuajasel
mustes. Projekti
välispraktikal Saksamaal. Foto: Erakogu
poolt oli õpilastele määratud päevaraha ning kõik said
oli välispraktika esmakordne võimalus
tasuta ühistranspordi kaardi, mis andis
välismaal viibida ja iseseisvalt võõras
võimaluse iseseisvalt linnaga tutvuda.
ümbruses hakkama saada. VälisprakSelleks, et lennureis Saksamaale
tika väljundiks on eelkõige õppimine
kulgeks viperusteta ning kohanemine
mitmekesisuse kaudu. Põimuvad ju
sujuks veidi kergemalt, sõitsid esimeomavahel õppimine ja tööelu, rahvusseks nädalaks kaasa õpetajad Merike
kultuur, töökultuur.
Kolde ja Airi Püss. Nende ülesanneEnne praktika algust toimus ingliteks olid praktikakohtadega tutvumise keele intensiivkursus, et erialaseid
ne, praktikalepingute sõlmimine ning
termineid meelde tuletada ja keelt harigapäevasesse ellu sisseharjutamine
jutada. Nagu hiljem selgus, siis saksla– kuidas koristada kodu, kuidas teha
sed eriti inglise keelt ei räägi ja nii tuli
üheskoos süüa, kuidas sorteerida prükohapeal selgeks õppida ka olulisemad
gi ja kuidas jagada sõbraga internetti.
kehakeele mõisted.
Kõige suuremaks toeks praktikaperiooÕpilased jaotati nelja töökohta paadil oli siiski projektijuht Tuuli Saksa,
rikaupa. Suurköögikokkade praktikaekes ööpäevaringselt oli valmis õpilaste
ttevõte Möven Kantinen kuulub ühele
muresid kuulama ja rõõme jagama.
omanikule, kuid toitlustuskohad asuVälispraktikal saadud kogemusi jasid Schwerini erinevates linnaosades.
gasid õpilased kogu koolile avalikul
Klientidele pakuti peamiselt hommikupraktika kaitsmisel. Selgus, et praktika
ja lõunasöögivõimalust. Autotehnikud
teostamine välismaal on keerulisem
töötasid kesklinnas väikeses Bosch`i
võrreldes praktikaga Eestis. ÕppeprotCar Service esinduses.
sessi mõjutavad nii geograafiline kauTööga harjumine ei olnud raske.
gus (koduigatsus), võõrkeeleoskus kui
Oluline oli suhtlemisjulgus ning oskus
kultuuriline keskkond. Kokkuvõtteks
märgata ja kohaneda kohaliku töökulsaadi siiski kasulikke ja toredaid kogetuuri ja tavadega. Suurköögikoka prakmusi ning mälestusi kogu eluks.
tikantide tööülesanneteks olid peamiselt toiduainete eel- ja külmtöötlemiAiri Püss ja Merike Kolde
ne, kuumtöötlemine ja serveerimine.
Väike-Maarja õppekeskuse kutseSilma paistis see, et sakslaste menüüs
õpetajad
on rohkem erinevaid köögivilju salatite,
vormiroogade ja kotlettide näol. Paljud

23. juunil kell 20.00
Väike-Maarja JAANITULI Ebaveres
Jaanipäeva jõukatsumised suurtele
ja väiksematele.
Lastele batuut ja võistlused.
Tantsuks ansambel TAAS Süüa ja
juua saab osta kohapealt.
Sissepääs TASUTA!

Väike-Maarja seltsimaja talgukuu
Maikuu on talgukuu. Ootame kõiki

huvilisi osalema seltsimaja heakorraja mõttetalgutele.

25. mai - 28. mai kell 16:00-20:00
Info ja registreerimine:
Väike-Maarja seltsimaja
Telefonid: 326 1837, 5302 4437
e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee
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Playback 2015 pani loovalt mõtlema
vanima vanuseastme võitsid 9.b klassi
tüdrukud looga filmist Pitch Perfect.
Raskeid valikuid aitas langetada žürii koosseisus Tauno Tihti, Kätlin Kaare
ja Sirje Orro. Ürituse toimumisele aitasid kaasa Väike-Maarja gümnaasiumi noored ning lapsevanemad. Õhtut
juhtisid andekad neiud Anet Veia ja
Mari-Liis Kaskema, kes erinevate vanuseklasside vahepeal näitasid eri stiile
4. klass.
24. aprillil toimus seltsimajas VäikeMaarja gümnaasiumi õpilasesinduse
poolt korraldatav paroodiashow Playback. Tegemist on noortele suunatud
üritusega, kus igast kooli klassist esineb trupp, jäljendades ühte tuntud
artisti. Üritus aitab noortel pisut loovamalt mõelda ja annab võimaluse
kehastuda hoopis kellekski teiseks. Sel
aastal toimus üritus juba kuuendat korda ning huvi oli jätkuvalt väga suur. Lavale astus koguni 16 gruppi ja saal oli
pealtvaatajaid täis. Lisaks õpilastele
esinesid ka õpetajad väga meeleoluka kavaga. Esinejad võistlesid kolmes
vanusegrupis: 1.-4. klass, 5.-8. klass ja
9.-11. klass. Noorima vanusegrupi võitis 4. klass Curly Stringsi lauluga „Maailm heliseb“. Vanusegrupis 5.-8. klass
võidutsesid 7. klassi tüdrukud Selena
Gomezi looga „Come & Get it“ ning

9.b klass. Foto: 3 x Erakogu
sident

7. klass.
ja ajastuid. Auhindade soetamisele aitasid kaasa Väike-Maarja gümnaasium
ja Kaarli Talu. Viimane toetab antud
üritust juba teist aastat järjest.
Suur tänu osalejatele, toetajatele
ning pealtvaatajatele. Kohtumiseni
juba järgmisel aastal!

30. aprillil toimus Kundas maakondlik Playbacki konkurss, kus osalesid edukalt ka Väike-Maarja gümnaasiumi noored. Kõige nooremas vanuserühmas, 1.-4. klassini, sai võidu Väike-Maarja gümnaasiumi 2. klass Tanja
Mihhailova loo “Amazing” esitamise
eest, nemad said ühtlasi ka publiku
preemia. 7. klassi tüdrukud said Selena
Gomezi looga „Come & Get it“ esikoha
5.-8. klasside kategoorias. 9.B klass pälvis eriauhinna parima tantsu eest ning
7. klassi poistest said Lehar Madis Metsallik ja Indrek Niinemets eriauhinnad.

Hannamari Soidla
Gümnaasiumi õpilasesinduse pre-

13. LAEKVERE – SIMUNA

RAHVA JOOKS
7. juunil kell 12.00
Start Laekvere kooli staadionilt.
Lõpp Simuna kooli ees.
Distants 10 km
Vanuseklassid jooksjatele:
M1 - kuni 16; N1 - kuni 18
M2 - 17-29; N2 - 19-34
M3 - 30-44; N3 - alates 35
M4 - alates 45
Käijatel vanuseklasse pole.
Stardimaks: 5 eurot, noored - 3 eurot
Kõikide osalejate vahel loositakse
välja ratas “Trek” Rademarist.
Registreerimine lõpeb 20 minutit
enne starti kohapeal.
Info: sport.laekvere.eu või tel 511 3577
Pärast põhijooksu lastejooksud
kõige pisematele Simuna staadionil.
Vanuseklassid lastele:
3-4a, 5-6a, 7-8a, 9-10a
Buss stardipaika väljub Simunast kell 11.00
Pärast jooksu sõidab buss Simunast Laekverre.
Simuna koolimajas pakume kõigile osalejatele
suppi Lagle söögitarelt.
Kõik saavad pesta Simuna spordihoones.

Filmiõhtud Väike-Maarja seltsimajas
27. mail kell 18.00 kogupere seiklusfilm „Supilinna Salaselts“
“Supilinna Salaselts” on armastatud
lastekirjaniku Mika Keräneni raamatutel põhinev kogupere seiklus, mis leiab
aset suvises Tartus. Filmi peategelased on neli supilinna last Mari, Sadu,
Olav ja Anton, kelle rõõmus argipäev
pööratakse pea peale, kui Tartut tabab
salapärane mürgitus, mis pooled linna
täiskasvanud lasteks muudab. Peategelastel on lahenduse leidmiseks aega
vaid 48 tundi. Nii algab peadpööritav
teekond vastumürgi poole, mis viib
lapsed kõige ootamatutesse paikades-

se nii maa peal kui maa all.
100 minutit
Pilet: 2 ja 3 eurot
27. mail kell 21.00 dokumentaalfilm
“Sipelgapesa”
Dokumentaalfilm „Sipelgapesa“ on
kogum lühinovelle meestest, kes tegutsevad Lasnamäe hiiglasliku Nõukogudeaegse garaažikompleksi lõpututes boksides. Hoone, mis esialgsete
plaanide kohaselt oli loodud masinate
hoidmiseks, kasvatas aja jooksul enda
külge kõikvõimalikke asutusi ja teenuseid.
Film on valminud koostöös Eesti

Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitaliga, arendatud Nordisk Pitching foorumil ning Docu Talents From the East
programmis Karlovy Vary filmifestivali
raames.
Pilet: 2 ja 3 eurot
Väike-Maarja seltsimaja
Telefonid: 326 1837, 5302 4437
e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee
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Vesi – iga piisk loeb
tel eesmärkidel. Tondela linnapea kinkis igale grupile trikiga kannu, millest
joomine osutus väga keeruliseks kuid
siiski võimalikuks.
Mägine pinnamood ning valdavalt
päikeselised ilmad lubavad piirkonnas
kasutada erinevaid alternatiivenergia
võimalusi. Tuulegeneraatorid lausa
koolimaja taga mäeveerul, päikesepatareid iga maja katustel, mägiojade
energia vilja jahvatamiseks. Tutvusime
põhjalikult vesiveskite tööpõhimõttega
läheduses asuvas teemapargis. Küllaltki kitsukesele ojale oli järjestikku
ehitatud seitse
väikest
veskit,
mis varasematel
aegadel olid kasutusel kohalikele põllupidajatele
vilja jahvatamiseks. Praegu on
nende põhiotstarve muutunud
ja õpilastele tutvustatakse seal
endisaegseid
töövõtteid ning
inimtegevusest
põhjustatud
keskkonnaprobleeme.
Projekti koduKiltsi kooli esindus Portugalis.
tööde hulka kuuFoto: Merje Leemets
lus meil ka Rakvere veepuhasti külastamine, veereosnamood päris tasane, kohapeal selgus,
tuse kohta postrite valmistamine ning
et elame päris kõrgel mägedes (1000 m
erinevate elektrienergia tootmisvõimaüle merepinna) ja vastavalt ilmaoludelustega tutvumine. Vanemate klasside
le, pead pilvedes. 10 km majutuskohast
õpilased valmistasid õpetaja Kati jukoolini sinka-vinka mäekülge pidi üleshendamisel kodulehekülje, kuhu kõik
alla tekitas päris õõnsa tunde.
otsitud ja leitud materjalid üles laeti.
Esimesed päevad Portugalis olid
Esitlusel tekitas elevust Joosepi päiketeemakohased – ilm oli pilves ning
seauto, mille akud eelnevate katsetuste
sagedaste vihmahoogudega. Niiske ja
tõttu veidi lahjaks jäid. Parima mudeli
küllaltki jahe ilm sundis võõrustajaid
alternatiivenergiatest moodustas Categema programmi muudatusi. Esiramulo kooli õpetaja Antonio makett,
mesel päeval külastasime kohalikku
mis lihtsate vahenditega demonstreemuuseumi, mis sisaldas uskumatuid
ris päikese-, tuule- ja vee-energia kasurariteete. Pablo Picasso, Salvador Dali,
tamist elektrienergia saamiseks.
Joan Miro ning Auguste Rodini origiTöötubades valmistasime vildist konaallooming sellises väikeses mägihaliku elanikkonna hädavajalikku riiekülas! Uskumatu, aga tõsi. Lisaks unituseset kapušat, siiski mitte originaalkaalne vanaautode kollektsioon, mis
suuruses, vaid minivarianti, õppisime
ühte hoonesse ära ei mahtunud. Kõik
portugali keelt ning panime kokku vesisõidukid on pealegi töökorras ning valveski mudelit.
Viimased päikesepaistelised
päevad lubasid
meil ette võtta
põneva
matka
Garamuliho tippu. Mägi on kõrguselt Portugali
mandriosa teine
– 1097 m. Avanenud maastikud
olid võrratud ja
tasusid ära iga
pingutuse.
Läheduses asus ka
platvorm, millelt
saavad tuule tiibadesse
deltaplaanid.
Projektipartnerid Portugali võrratult kaunis looduses.
Viimasel õhtul
Foto: Erakogu
saime osa Portugalile iseloomulikust rahvalikust fadomis kohe startima. Selgus, et Caramulo
muusikast. Kitarri saatel kõlav nukker
mägiteedel korraldatakse septembris
laul muutis lahkumishetked eriti emotPortugalis tuntud võidusõitu, mis toob
sionaalseks. Seekord ei olnud pisarad
rallitajaid osalema ka välisriikidest.
silmis mitte ainult lastel. Töörohke
Teise päeva programmis oli Tondela
projekt on selleks korraks lõppenud,
muuseumi külastamine, kus saime ületoredate projektipartneritega on hüvaate kohalikust ajaloost ning kultuuvasti jäetud, kuid hästi tehtud koostöö
rist. Piirkonda on vallutanud nii vanad
motiveerib mõtlema juba uutele koosroomlased kui maurid. Tegeletud on
tööteemadele ning –kohtumistele.
lambakasvatuse ning põllupidamisega.
Tänan kõiki projektis „Vesi – iga piisk
Tänapäeval kasvavad igas aias lisaks
loeb“ osalenud õpilasi ja õpetajaid ning
viinamarjadele apelsini- ja sidrunimõistvaid ja toetavaid lapsevanemaid.
puud. Kohalikke käsitöötraditsioone
antakse edasi isalt pojale. Külastasime
Merje Leemets
üht pottsepatöökoda, kus viljeletakse
Kiltsi kooli direktor
mustpõletust. Nõusid valmistati nii
söögi valmistamiseks kui dekoratiivseRahvusvaheline projekt „Vesi – iga piisk
loeb“ on läbi kahe aasta ühendanud
sõpradeks Valladolidi (Hispaania), Caramulo (Portugal), Burgase (Bulgaaria),
Virginia (Iirimaa), Oroshaza (Ungari)
ja Kiltsi kooli õpilased ning õpetajad.
Vesi ühendab maid ja inimesi, on kõigile elutähtsaks komponendiks, seega
parim teema ühiselt tegutsemiseks.
Viimane projektikohtumine mai algul Caramulos oli töine ning emotsionaalne. Portugal on meie koduriigist
poole suurem, rahvaarv kümme korda
suurem. Kaardilt vaadates tundub pin-
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Laulupäev Lehtses
22. aprillil toimus Lehtses väikekoolide laulupäev. Üritus leidis aset juba
kolmandat aastat järjest ja selle eesmärgiks on anda väikekoolidele võimalus tunda end võrdsena, nagu
ürituse üks korraldajaid oma
sõnavõtus väljendas. Esimest
korda olid üritusele oodatud
koolimuusikud kogu Eestist,
mitte ainult Lääne-Virumaalt.
Kiltsi põhikool saatis laulupäevale oma Laululinnud,
keda oli kokku 5: Janely ja Birgit
Miadžielec, Maria Meidla, Brigitta Luik ja Eneli Mägi. Juhendajaõpetaja Rene Põllumaa oli
oma üürikese iganädalase kooritunniga suutnud palju. Mitmehäälset Anu Röömeli laulu
„Püüe parema poole“ saatsid
ka liigutused, mis ei jäänud
märkamata ka žüriile, kes märkis diplomile iseloomustuseks
„Hoogne lavaline liikumine“.
Lehtses toimuva laulupäeva eripäraks on see, et seal ei valita parimaid, ei
ole võitjaid ega kaotajaid. Kõik osalejad saavad diplomi ja kingitused. Ning
muidugi toreda päeva.
Tõik, et osavõtjaiks olid vaid väikekoolid, tekitas hea võrdse tunde. Ko-

hale oli tulnud osalejaid rohkem kui
20 koolist. Lisaks lauljatele esines hulk
pillimehi, mängiti peamiselt väikest
kannelt ja flööti, aga ka kitarri ja muidki

Kiltsi kooli Laululinnud. Foto: Erakogu
pille. Mõne väikse kooli suur pillivalik
tegi lausa kadedaks, kahe poisi mandoliinimänguoskus oli aga lähedane
professionaalsusele. Õpetaja sõnul oli
tegemist ka tõeliste fännidega, kes on
valmis suure osa vabast ajast harjutama.
Kui koolid olid oma etteasted lõpe-

tanud, kinnitasime keha. Pärast seda
esinesid meile klounid, kes suutsid
õpetajaidki muigama panna. Mõned
poisid esireas naersid aga lausa ennastunustavalt.
Seejärel jaguneti neljas rühmas
õpitubadesse. Kanneldel, mandoliinidel ja trummidel õpiti saatma
Karl-Erik Taukari laulu „Seitsme
tuule poole“. Neljas rühm harjutas
laval eesriide taga laulu. Õpitubasid külastades kõrv puhkas: ei
juhtu tihti, et korraga on koos nii
suur hulk lapsi, kes kõik on musikaalsed. Aega oli pool tundi ja
uskumatuna tundunud missioon
tõesti täideti: kui lõpuks jälle kokku koguneti, saadi laulmise ja pillimänguga kenasti hakkama.
Päeva lõpetas Trio Naturale
kontsert ja koduteele jagas sponsoreeriv jäätisefirma kaasa jäätiseid. Üritus saigi teoks tänu toetajatele, kelle hulgas oli nii ettevõtteid,
eraisikuid kui ka vallavalitsus. Ning
muidugi tuleb öelda suur tänu vabatahtlikele.
Mari-Vivian Laht
Kiltsi emakeeleõpetaja

Kiltsi õpilased esinesid maapäeva õpilaskonverentsil
21. aprillil tähistati Tartu Loodusmajas
20. korda maapäeva õpilaskonverentsiga „Meie elukeskkond“. Samal ajal toimus askeldamine meie järjekordse Comeniuse projekti lõputegevustega, siis
otsustasimegi meie kogemust teistele
õpilastele tutvustada. Nii saigi meie ettekande nimeks „Vesi – iga piisk loeb“.
Konverentsiks tegime lühikokkuvõtte
kogumikku ja ettekande, mida siis konverentsil esitlesime. Teha lühikest kokkuvõtet ja tuua välja just see kõige huvitavam osutus keeruliseks ülesandeks,
sest projekti käigus sai tehtud palju erinevaid ettevõtmisi, mis olid meie jaoks
olulised.
Ettekandes ja kokkuvõttes kirjeldasime projektipartnereid ja põhilisi
tegevusi, milles oleme ka ise kaasa
löönud. Tõime esile molekulide meisterdamise, plakatid, füüsika ja keemia
katsete filmimise. Kirjeldasime külaskäiku Tõrremäe reoveepuhastusjaama

ja oma muljeid projektikohtumistelt.
Meile on erinevate riikide külastamised
andnud väga palju kogemusi ning sõpru, kellega suhtleme siiani.
Õpetaja Kati vaatas meie töö üle ja
tegi mõned korrektuurid ning siis sai
kirjeldus saadetud korraldajatele õpilaskonverentsi kogumiku jaoks. Seejärel hakkasime tegelema konverentsi ettekandega, mida tutvustasime kas teistele koolidele. Meile õpilaskonverentsil
käimine meeldis, kohtusime teiste koolide õpilastega, kuulasime huvitavaid
ettekandeid ja saime ka väikseid kingitusi. Kindlasti soovitame ka teistel õpilastel sellistel konverentsidel osaleda.
Anu Reimann, Kevin Tobreluts
9. klassi õpilased
Kuuldes, et Tartus oodatakse õpilasi
üle Eesti õpilaskonverentsile, tekkis
idee ka meie kooli tegemisi seal veidi-

ke tutvustada. Ettekandjaid ei tulnud
kaugelt otsida. Anu ja Kevin, kes on
tihedalt projektiga seotud, olid kohe
nõus õpilaskonverentsi materjalidega
tegelema. Õpilastel oli ees keeruline
ülesanne: panna kokku kaheaastasest
ja väga mahukast projektist viie minutiline ettekanne ja ühe lehekülje pikkune kokkuvõte. Veidike tööd ja valmis
see oligi. Ettekande tegemisel oli samuti vaja natuke suunamist ja siis oli
veel kõige hullem ees – konverents ise.
Kuna ma ise ei saanud Tartusse kaasa
minna, siis ootasin terve päeva põnevusega, et kuidas neil läks ja millised
olid muljed. Nii särasilmseid ja õhinal
olevaid õpilasi pole ma tükil ajal näinud. Konverents meeldis neile väga ja
ma usun, et see ei jää neile kindlasti
viimaseks konverentsiks.
Kati Hiir
Kiltsi kooli õpetaja

Kiltsi kooli 160/95. aastapäev toimub 6. juunil 2015
Ajakava:
15.00 alustab tööd registratuur
15.30 õpilaskonverents kodu-uurimustöödest ning loovtöödest
17.00 kontsert-aktus
19.00 etendub „Kiltsi legend“
21.00 kiirviktoriin
22.30 oksjon ainulaadsetest esemetest
Osalustasu kuni 31. maini 15 eurot, alates 1. juunist ja kohapeal 20 eurot.
1955 ja varem lõpetanud – tasuta. Kohapeal võimalik maksta ainult sularahas.
Ettemaksu saab teostata A. J. von Krusensterni nim MTÜ Swedbanki a/a EE762200221035836206, märkides
ära kooliaegse ees- ja perenime ning lõpetamise aasta.
Kiltsi kooli õpilased ja õpetajad kutsuvad vilistlasi üles moodustama pentangi võistkonda ning osalema
sõbralikus jõukatsumises.
Info kooli kodulehel www.v-maarja.ee/kiltsipk või telefonil 520 2921.

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

Mai 2015.a.
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Simuna hariduselu 325. aastapäev
Simuna kandi ajaloo uurimisega
on tegelenud tuntud kodu-uurija Heino Ross, kes arhiivimaterjalide põhjal on tõestanud, et
kooliharidust anti Simuna kihelkonnakoolis (tol ajal Katkuküla
kool) juba 1690. aastal. Tema
poolt kogutud andmetel, mis on
koondatud kooli kroonikasse,
põhinebki järgnev tagasivaade
kooli ajaloole.
Kooli asutajaks oli pastor
Schvieger, esimeseks köstriks
aga tõenäoliselt Elias Reinhold.
1698. aasta visitatsioonis märgitakse ära laste head lugemisoskust. 1754. aastal mainitakse
köstrina Andreas Jecki, tema järglasena Otto Steini. 1786. aasta paiku kooli töö seiskub mõneks ajaks, kuid sel
perioodil luuakse kihelkonda mitmed
külakoolid. Esimese külakoolina asutati 1756 Lasinurme, siis 1786 Padu,
Salutaguse, Muuga, Paasvere, Salla,
Selli, Tammiku, Käru, Kissa, Rahkla,
Rakke, 1787 Koila, Sootiigi, Hirla, Kurtna koolid. Tuntud koolimehe Villem
Normanni (1812-1906) tegevus algas
1832. aastal, mil ta tuli kihelkonnakooli
köstriks. Tema ajal sai kool 1836. aastal uuesti ametliku kinnituse ja töötas
pidevalt 52 aastat. Selle ajaga andis
kool täiendava hariduse 563 õpilasele, kellest 99 sai koolmeistriks. V. Normann oli ka kirjamees ja õpikute autor,
Simuna esimese talurahva laulukoori
looja 1832. aastal. Tema eestvedamisel
luuakse veel 6 külakooli: 1837 Rohu ja
Venevere, 1838 Avanduse ja Edru, 1852
Mõisamaa, 1884 Nadalama. Seega tekkis kihelkonda 22 kooli. Normanni kool
lõpetas tegevuse 1886. aastal venestussurve tõttu.

Simuna kooliaia kuulsad gladioolid.

etapp sisaldab sõjaaega
1941-1944, mitmeid koolireforme, protsentomaaniat. 1954. aastal hakati
rajama kooliaeda, mille
hiilgeaeg oli kuuekümnendate keskel. Simuna
kooliaias kasvatatud gladioole hinnati Moskva
Rahvamajandussaavutuste Näitusel medali vääriliseks. Ka aastatel 19951997 on kooliaed võitnud
Tootsi peenra konkursil
eripreemia. 1965 valmib
kooli juurdeehitus kaheksa klassiruumiga, mis
andis võimaluse aineklasside sisseseadmiseks ja õpetajate töötingimuste
parandamiseks. Järgmine juurdeehitus
koolimajale saab valmis 1997. aastal
ja selles paiknevad viis klassiruumi,

Käimas on keskmise maja ehitustööd.

paigutatakse kooli ruumidesse lasteJärgmiseks koolielu edasiarendajaks
aed. 2005. aastal ühendatakse lasteaed
oli Noorsoo Kasvatuse Selts, kelle maja põhikool ning asutus saab nimeks
jandamisel alustas Simunas tegevust
Simuna Kool. 2004. aasta sügisel renokõrgem kool 1907. aastal Mihkel Leesveeriti poiste tööõpetuse tundide läbimanni majas Juhan Juksare juhatamiviimiseks õppetöökoda. Avansel. Selle kooli lõpetanu võis
duse ja Väike-Maarja valdade
töötada vallakooli õpetajana
ühinemisel riigi poolt eraldavõi vallakirjutajana ning valdas
tud nn liitumisrahast kasutavene ja saksa keelt. Noorsoo
ti 1,3 miljonit krooni Simuna
Kasvatuse Seltsi poolt ehitati
Kooli renoveerimiseks. Vaheka 1908. aastal koolimaja, kus
tati maja keskmise osa aknad,
toimus pidevalt õppetöö kuni
paigaldati keskküte, remonditi
1997. aastani. 1918. aastal oli
koridorid. 2007. aasta sügisest
koolis 175 õpilast, 1920 jäi
toimib e-kool.
kool Haridusseltsi alluvusse.
Tänane Simuna koolimaja
Aastatel 1913-1918 tegutses
koosneb kolmest osast, lisaks
Avanduse 2-klassiline vene
võimla. Õppetöö toimub n-ö
kool, kus õpetati ka aiandust,
keskmises ja uues osas ehk siis
laulmist, võimlemist ja käsi1965 ja 1997 valminud ehitistööd. 1938 alustas tegevust
tes. 1908. aastal ehitatud koomõisahoones Avanduse 2-aasLeesmanni maja, kus asus kool enne koolimaja valmilimaja on 1994. aastast tuntane põllutöökool. Kool tegutmist 1908. aastal. Fotod: 3 x Simuna Kooli arhiiv
nistatud
varisemisohtlikuks
ses kuni 1955. aastani, mil ta
ja seisab alates 1998. aastast kasutussöökla, õpetajate tuba, mitmed muud
viidi üle Kehtnasse. 1940. aastast algab
kõlbmatult tühjana. Koolipere suurim
ruumid. Aasta hiljem avatakse ka uus
Simuna kooli elus mitmeti keeruline
soov on näha võimalikult kiiresti seda
täismõõtmetega võimla. 2004. aastal
periood, mis kestab 1988. aastani. See

maja remondituna, teenimas hariduslikke eesmärke.
2012. aasta suvel soojustati
1965. aastal valminud koolimaja
osa ning laiendati lasteaiaruume kooli õppeklassi arvelt. 2013.
aasta suvel renoveeriti keskküttesüsteem ja viidi varem halu- ja
elektriküttel olev hoonetekompleks üle ühtsele pelletiküttele. Nüüd on ruumid ühtlaselt
soojad ja rahaline kokkuhoid
märkimisväärne. 2014. aasta remondi käigus saime õpetajate
toa poolitamisega juurde ühe
klassiruumi. 2015. aasta kevadel
soojustatakse ja remonditakse
uue maja vundament.
2015. aasta kevadel õpib Simuna
Koolis 81 õpilast, lasteaias käib 41
last. Kooli, lasteaia ja võimla personali moodustavad 32 inimest, 16 neist
on õpetajaid. Õpilased saavad osaleda
järgmiste ringide töös: muusika-, kunsti-, tantsu-ja spordiringid. Endiselt on
au sees korvpall. Valikainetena õpivad
Simuna Kooli õpilased ujumist, arvutiõpetust, kodulugu ja karjääriõpetust.
Lasteaia vanem rühm käib ujumas Väike-Maarja lasteaias. Õpilased esindavad edukalt oma kooli olümpiaadidel,
konkurssidel ja võistlustel. Põnevaks
aitavad halli argipäeva muuta külalisõpetajad, õppeekskursioonid, koostöö
kohalike ettevõtjatega, Simuna kihelkonnakoolide üritused jne .
Simunas asub Väike-Maarja Muusikakooli filiaal, kus õpib üle kümne Simuna Kooli õpilase.
Kaja Põldmaa
Simuna Kooli direktor

Tantsupäev pakkus taas rohkesti tantsulusti

HaLeMaJa laulurõõmu pakkumas.
29. aprillil kõlas viiel kontserdil sama
algus: „Tervitus ülemaailmse tantsupäeva puhul! Juba mitmendat aastat
toimuvad valla koolides sellel päeval
tantsulised kontserdid ja on vahva, et
esineda saavad nii suured, kui väikesed.
Teadmiseks, et üle Eesti kutsub
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Selts kõiki tantsima niinimetatud aasta
tantsu, milleks on sellel aastal Kolmõpuari. Seega täna saab kell 13.05 Vikerraadiost ülekantava muusika saatel
Kolmõpuari tantsu tantsida. Ega see
raske ei ole – moodustage sõpradega
kolmest paarist koosnev seltskond ja
asuge väravatest läbi pugema. Õpetust
saab Rahvatantsu keskuse kodulehelt.
Head tantsimist!“
Siis astusidki tantsijad Kiltsi põhikoolis, Simuna koolis, Väike-Maarja
õppekeskuse ja Väike-Maarja gümnaasiumi ühiskontserdil, Väike-Maarja
gümnaasiumi algklasside majas ja Väi-

ke-Maarja lasteaias publiku ette. Esinesid Simuna õpilased, Kiltsi 1.-2. klassi,
3.-4. klassi ja 5.-6. klassi õpilased, Väike-Maarja gümnaasiumi 1.-12. klasside
tantsurühmad, Ivi Lõometsa ja Anneli
Kalamäe juhendatud showgrupid.
Koolide
rühmi
juhendasid
Tiia
Lepp, Liia Alling,
Helve Noorlind ja
Egne Liivalaid.
Täname
sooja vastuvõtu eest
publikut!
30. aprillil oli
võimalus Kolmõpuari tantsida juba
kõikidel täiskasvanutel Väike-Maarja
seltsimajas. Eelnevalt said kohaletulnud kuulata

päevakajalisi teateid Kristel Kits-Lehtmelt: „Täna öösel kella 03.03 ajal juhtus Ebavere terviserajal eriskummaline
intsident, kui kodanikule tuli tee peal
röövel vastu, ta tuli vastu, ta tuli vastu.
Ja edasi ei luband astu, ei luband ainsat
sammugi. Kannatanu ütluste kohaselt
tema konflikti ei algatanud vaid suhtus
esialgu võõrasse hästi – „Pakun talle
kommikotti, kommikotti, kommikotti,
präänikuid ja moosipotti talle pakun
ma. Kuid röövel präänikuid ei taha, ta
nõuab raha, ta nõuab raha. Kuid raha
mul ei ole anda, ei ole ainsat pennigi.“
Seepeale võtsid lood ootamatu pöörde. Nimelt: röövel tupest tõmbas mõõga,
tõmbas mõõga, tõmbas mõõga. Raius
pea tal maha hooga, maha raius tal. Õnnekombel meenus kannatanule metsa
all viimses lumehanges, jah lumehanges, jah lumehanges lamades, et tema
Kuningunde teda ootab. „Tõusin maast
siis ülesse, ülesse, ülesse, haarsin pea
siis kaenlasse, kaenlasse siis ma. Ja Kuningkunde juurde tõttan, ta juurde tõttan, ta juurde tõttan, sest igavesti talle
kuulun, sest igavesti ta mu arm.“

Simuna naisrühma rütmitreening.
Rünnaku ohver haiglaravi ei vajanud. Kõiki, kes intsidenti pealt nägid
või omavad juhtumi seisukohalt olulist
infot, palutakse pöörduda politsei poole või helistada numbril 5 30 04 2015“

Seejärel saigi tants Lembit Kopso
pilli järgi ka salvestatud ning saadetud Rahvatantsu
Seltsile.
Lisaks
viktoriinile ja tantsimisele said kohaletulnud nautida
ka õhtu pealkirjast
– „Rütm. Heli. Liikumine“ lähtuvaid
etteasteid. Linetantsijad soovisid
saada
pruuniks
juba teiseks juuniks, kõhutantsijaid oli lausa kaks
koosseisu ja segakoor Helin laulis
lausa revolutsiooniliselt.
Tantsurühm Kuremarjad
Kuremarjad tantsu ootel. Foto: 3 x Erakogu

paelus publikut Rumeenia ja Kreeka
tantsudega. Väga vahvad seaded tõid
meie ette Simuna tantsurühmad, kelle „Hand clapping“, „Mozart“ ja „I like
to move it“ olid hästi lahedad ning
humoorikad. Päikeselist kevadet tõid
vaatajate ette Maarjakellukese naised
oma kolla-mustade kostüümide ja toreda „Päikese valsiga“. Et kohe-kohe on
tulemas meeste tantsupidu, said õhtu
jooksul mitu numbrit esitada C-sega,
B-sega ja E-rühma mehed. Kui kahel
esimesel rühmal oli mõnes loos võimalik ka paarilistega koos tantsida, siis Erühma meestel tuli loota ainult Kolmõpuarile ja ansamblile. Ansambli rolli
täitis õhtu esimeses pooles meeskvartett HaLeMaJa, kelle esituses saime
kuulata ka laule siit- ja sealtnurgast.
Tänud teile: Väike-Maarja seltsimaja,
Sirje Orro, Epp Kaljos, Kerli Võrno, Ilme
Sein, Valve Libene, Aino Lukman, Auli
Kadastik, Tiia Lepp, Richard Erich Trestip ja HaLeMaJa vahva ja meeleoluka
tantsupäeva eest!
Tantsuselts Tarapita
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Sündmuste kalender
23. mail Simuna kooli kokkutulek „Simuna hariduselu 325“. Info: Kaja Põldmaa, tel 5564 5414
26. mail kell 15.00 Väike-Maarja seltsimajas
“Helide mäng”. Kontsert-õpitoad. Sissepääs prii. Info
seltsimaja tel: 326 1837, 5302 4437
27. mail kell 18.00 Väike-Maarja seltsimajas
kogupere seiklusfilm „Supilinna Salaselts“, pilet: 2 ja 3
eurot; kell 21.00 dokumentaalfilm “Sipelgapesa”, pilet:
2 ja 3 eurot. Info seltsimaja tel: 326 1837, 5302 4437
2. juunil kell 18.00 Pandivere päeva külakonverents Rastla külas. Info: Ilve Tobreluts, tel 329 5759

Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
20. juunil Triigi küla jaaniõhtu. Info: Tarmo Rebane, tel 506 2039
22. juunil Eipri küla jaaniõhtu. Info: Kai Tomingas,
tel 526 0283
22. juunil Simuna jaaniõhtu. Info: Auli Kadastik,
tel 323 7217
23. juunil kell 11.00 Võidupüha tähistamine
Väike-Maarja Vabadussõja ausamba juures. Info: Aare
Treial, tel 506 5421
23. juunil kell 11.00 Simuna kalmistupüha. Info:
Ainar Ojasaar, 529 0647
23. juunil kell 18.00 Väike-Maarja jaaniõhtu Ebaveres. Info: Kalev Pärtelpoeg, tel 5302 4437

4. juunil kell 18.00 Pandivere päeva külakonverents Uuemõisa külas. Info: Ilve Tobreluts, tel 329 5759
6. juunil kell 10.00 28. Pandivere päev VäikeMaarjas. Laat, peotule süütamine kirikus, kontserdid,
huvitavad võistlused, raamatulaat, ristsõna ja palju
muud. Info: Aare Treial, tel 506 5421
6. juunil kell 16.00 maakondlik puhkpilliorkestrite päev Väike-Maarjas. Info: Aare Treial, tel 506 5421
6. juunil Kiltsi kooli 95./160. aastapäev Kiltsi lossis. Info: Merje Leemets, tel 520 2921
7. juunil kell 12.00 Laekvere-Simuna rahvajooks.

Pikka tänavat tutvustaval jalutuskäigul avaneb ka
näitus “Eesti lipp”
Pandivere päeva eelõhtul on huvilistel võimalus osaleda Väike-Maarja
peatänavat – Pikka tänavat – tutvustaval ringkäigul. Kuulda saab Pika tänava
hoonete ja tänava inimeste lugusid.
See tänav on läbi aja olnud koolitänav ja kaubatänav, tee vallamajja, seltsimajja, kõrtsi ja surnuaiale, ka sepale,

Väike-Maarja seltsimajas
saab taas kunstinäitust
külastada
20. maist alates on VäikeMaarja seltsimajas üleval
uus kunstinäitus. Kõigil on
võimalik sellega tutvust teha.
Näituse pidulik avamine toimub aga Pandivere
päeval 6. juunil kell 11.00.
Kunstiõpetaja Maie Le-

Pikk 12 maja lipp.
Jalutuskäigu alguseks koguneme
Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside
maja õuel 5. juunil kell 18.00.

veskile, fotograafile, raamatupoodi, külanõukokku….
Jalutuskäigul osalejate abiga avame
ka Väike-Maarja muuseumis näituse
“Eesti lipp”. Näitusel on teiste seas eksponeeritud kaks ajaloolist Pikal tänaval
tänaseks juba hävinud hoonetel lehvinud lippu – kunagise Böckleri maja ja

Marju Metsman

Kasutatud raamatute
laat tuleb taas!

pik ja tema juhendatava
kunstiringi liikmed tutvustavad näituse avamisel oma
üles pandud tööde sisu ja
temaatikat.
Palun külastage ja nautige kohalike kunstimeistrite
loomingut!

Pandivere päeval, 6. juunil
on Väike-Maarja seltsimajas raamatulaat.
Vaadake oma raamaturiiulid
kodudes üle. Kui mõned raamatud tunduvad Teile mittevajalike
ja liigsetena, tooge need kas
Väike-Maarja, Kiltsi, Triigi või Simuna raamatukogudesse.
Raamatukogud panevad

need Pandivere päeval seltsimajja välja – kõigile uudistamiseks ja kaasa võtmiseks.
Nii mõnedki huvitavad raamatud saavad sel moel omale jälle tänulikud lugejad.
Ootame aktiivset osavõttu!
Info: Irma Raatma, tel 325
5034 või e-maili aadressil:
irma.raatma@v-maarja.ee

28. Pandivere päeva ristsõna küsimused
1. Väike-Maarja mail sündinud tuntud
helilooja ja dirigent (ees- ja perekonnanimi).
2. Eesti rahvusliku klaverimuuseumi
rajaja, muuseumi juhatuse esimees
(perekonnanimi).
3. Üks professionaalse Eesti helikunsti
rajajaid, kes on lõpetanud Peterburi
konservatooriumi ja kelle nime kannab üks meie tuntud muusikakool
(ees- ja perekonnanimi).
4. Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine (ees- ja perekonnanimi).
5. Kunagise Eesti kõrgema kodumajanduskooli ja sõjajärgse tuntud
mehhaniseerimiskooli asukoht, kus
praegu asub klaverimuuseum.
6. Väike-Maarja gümnaasiumi õpilane,
kes 5.-6. kl vanuserühmas saavutas
kodanikupäeva viktoriinis vabariikliku II koha ja maakondliku I koha
(ees- ja perekonnanimi).
7. Valla Aasta Tegija 2014 (ees- ja perekonnanimi).

8. Üks kahest päris eesti laulust 1869.
aasta Tartu laulupeol.
9. Meie esimene omakeelne ooper.
10.Eesti ühe esimese kontserdi- ja
oratooriumilaulja (sopran) Paula
Brehmi perekonnanimi pärast abiellumist. Elas 1888. aastast Nadalama
ridakülas, kus ta isa Priidik Brehm
oli koolmeister ja koorijuht. Esines
ka välismaal, osales rahvuslikus liikumises, kuulus Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi.
11.Haridusasutus vallas, kes tähistab
tänavu maikuus oma hariduselu
325. aastapäeva.
12.Kooliõpetaja, koorijuht, kirjanik,
valla aukodanik, kelle sünnist 10.
septembril 2015 möödub 100 aastat
(ees- ja perekonnanimi).
13.Eriala, mille esindajaid oli 1869.
aasta laulupeol lauljate hulgas kõige rohkem.
14.Tänavu 75. sünnipäeva tähistanud
ajaloohuviline, kes on jätnud märkimisväärse jälje Väike-Maarja kodu-

looalasesse uurimistöösse (ees- ja
perekonnanimi).
15.Virumaalt pärit tuntud RAMi dirigent (ees- ja perkonnanimi).
16.Käesoleval aastal Eesti kõigi aegade
parimaks klassikaplaadiks valitud
Arvo Pärdi 1984. aastal salvestatud
plaat.
17. Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi idee
algataja, köster. Organiseeris 1894.
aastal Ebavere mäe jalamil suure
kontserdi – nn 75-aastase priiuse mälestuspeo (ees- ja perekonnanimi).
18.Üks kahest maailmas tuntuimast
Eesti tänapäeva heliloojast (ees- ja
perekonnanimi).
19.Mis eristab laulu „Hakkame mehed
minema“ teksti teistest tekstidest?
20.Artur Kapi loodud Eesti esimene
professionaalne soololaul.
21.Tartu Akadeemilise Meeskoori kauaaegne dirigent (ees- ja perekonnanimi).
Koostas: Irene Kaldma

XXVIII Pandivere päeva RISTSÕNA
NB! Lahendatud ristsõnalehed tagastage Pandivere päeval, 6. juunil
kella 13.00-ks raamatulaadal (seltsi4

majas)
Lahendamiseks saab abimaterjali
Väike-Maarja muuseumist ja paljude

küsimuste kohta valla infolehtedest
ja Internetist.
Head nuputamist!
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Lahendus: XXVIII Pandivere päeva moto
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Maakondlik puhkpillipäev
Väike-Maarjas
6. juunil kell 16 algab Väike-Maarjas
seltsimaja tagusel peoplatsil Pandivere päeva raames Lääne-Viru „ Puhkpillimuusika päev“. Orkestrid kogunevad
seltsimaja saalis juba kell 14 ja algab
koondorkestri proov. Osaleb 5 orkestrit
Lääne-Virumaalt ja üks Tartust.
Meile esinevad:
Rakvere Linnaorkester – dirigent Tanel Villand
Tapa Linnaorkester – dirigent Priit
Rusalepp
Kadrina Pasunakoor – dirigent Kaido Järvsoo
Uhtna Pasunakoor – dirigendid Elina Peri ja Veiko Pärnak

Väike-Maarja Pasunakoor – dirigent
Vallo Taar
Külalisena orkester „Tartu“, mis on
Eesti puhkpillimuusika üks lipulaevu,
dirigent Margus Kasemaa.
Kollektiivid esinevad nii eraldi kui
ka ühisorkestrina. Esitusele tuleb palju
kaunist ja huvitavat puhkpillimuusikat
igale eale ja maitsele.
Loodan, et kontserdist kujuneb „Orkestrite pidupäev Väike-Maarjas“.
Vihmase ilma korral toimub kontsert
seltsimajas.
Olete oodatud!
Vallo Taar

Laste kergejõustiku mitmevõistlus
Pandivere päeval, 6. juunil Väike-Maarja seltsimaja taga staadionil kell 13.00-15.00
Spordihuvilistele lastele, kes on sündinud 2005. a
ja hiljem.
Registreerimine kohapeal, alade juures. Lõpliku
tulemuse saamiseks on 2010 ja hiljem sündinutel vaja
läbida 4 ala, 2005-2009 sündinutel 5 ala.
Vanusegrupid:
- 2010 ja hiljem sündinud
- 2008-2009 sünd.
- 2005-2008 sünd.
2010 ja hiljem sündinud:
- „Vormel 1“ võidujooks
- kaugushüpe
- pehme oda vise
- süstikjooks (5 palli)
2005-2009 sündinud:
- „Vormel 1“ võidujooks
- teivashüpe liivakasti
- pehme oda vise
- ristikeks
- süstikjooks (10 palli)
Alade kirjeldus
1. „Vormel 1“ võidujooks:
- rajal tuleb läbida takistusriba tõkete ületamisega
ja slaalomi jooksmisega postide vahelt;
- kurvide läbimisel astumine seestpoolt rada annab eksimuse 1 lisasekundi näol;

- maha aetud post annab 1 lisasekundi.
2. Teivashüpe (2005-2009) liivakasti:
- 3 katset (esimene on proov, 2 võistluskatset, arvesse läheb parim).
3. Kaugushüpe
- hüpatakse liivakasti;
- mõõdetakse tõukekohast.
4. Ristikeks
- hüpatakse 15 sekundi jooksul;
- 0-1-0-2-0-3-0-4-0-1-0-2-0-3-0-4-…, oluline on
õige järjekord, valesti hüpatud hüpet ei loeta;
- tõugata kahelt jalalt, maanduda kahele jalale;
- kui vähem rahvast võib anda 2 katset, arvesse
läheb parim
5. Pehme oda vise:
- vise kolmelt sammult;
- igal võistlejal 2 katset, kirja läheb parim.
6. Süstikjooks (kõigile):
- tennispallide viimine ühekaupa stardijoonel asuvast ämbrist tähise juures olevasse ämbrisse;
- 2010 ja hiljem s - 5 palli;
- 2005-2009 s - 10 palli.
Autasustamine
Autasustatakse iga vanusegrupi kolme esimest
poissi ja tüdrukut medali ja meenega. Autasustamine
pärast võistlust staadionil.
Info: Jane Kool, tel 518 4071

Pandivere päeva huvitav mitmevõistlus
Väike-Maarja võtab mõõtu ehk (VM)2
Võistlus on eelkõige võistkondlik, võistkonna suurus
3 kuni 5 inimest, nendest üks kapten. Iga võistleja saab
kuuluda ainult ühte võistkonda. On võimalusi individuaalseks võistlemiseks.
Ajakava
10.30-10.50 - võistkondade täiendav registreerimine seltsimaja saalis (kui eelregistreerimisel on osalejad vähem kui 15 võistkonda).
11.00-11.20 - võistkondlik pildi mälumäng seltsimaja saalis, kõik võistkonnad koos.
11.00-13.00 - võistkondade võistlused laskmises,
nooleviskes, sopsuvõistluses, mudelautode võidusõidus. Samal ajal on võimalik individuaalselt võistelda
laskmises, nooleviskes, sopsuvõistluses kui võistluspaigas ei ole võistkonda. Individuaalselt saab võistelda
igal alal ühel korral.
(VM)2 võistlusalade kirjeldus
Pildi mälumäng. Võistkonnal on tarvis määratleda 15-l fotol olevate objektide asukohad valla kaardil
15 minuti jooksul. Võitjaks osutub võistkond, kellel
on enim arv objekte õiges kohas kõige lühema ajaga
määratletud.
Elektrooniline laskmine. Sportpüssi originaalile
sarnane püss, 5 meetri kauguselt 10 lasku arvuti ekraanile. Arvesse lähevad kolme parema võistleja tulemused, summeeritakse punktide arv.
Sopsuvõistlus/korvpalli vabavisked. Visatakse
5 m kauguselt, üks võistleja 10 viset. Kui 10 viset on
täpselt tabanud, siis jätkatakse esimese möödaviskeni,
mis läheb ka punktide arvuks. Arvesse lähevad kolme
parema võistleja tulemused, summeeritakse punktide
arv.
Mudelautode võidusõit. Iga võistleja sõidab ühe
ringi. Arvesse lähevad kolme lühima ringiajaga võistleja tulemused, mis summeeritakse. Võistkonna liikmed
võivad rajal julgestada.
Noolevise (klassikaline, mitte darts). Igal võistlejal on 10 viset 3 m kauguselt, väljakukkunud nool visa-

takse uuesti. Arvesse lähevad kolme parema võistleja
tulemused, summeeritakse punktide arv.
Võistluspaigad
- Pildi mälumäng seltsimaja saalis.
- Laskmine seltsimaja saali laval.
- Sopsuvõistlus võrkpalliväljaku kõrval kettaheite
ringist.
- Noolevise võrkpalli väljaku kõrval oleva hoone
põhjapoolsele seinale.
- Mudelautode võidusõit mudelhallis.
Punktiarvestus
Kui osaleb 15 või vähem võistkonda, saab parim
tulemus 20 punkti, iga järgnev tulemus ühe võrra vähem. Suurema osalejate arvu puhul parima tulemuse
„hind“ kasvab.
Paremusjärjestuse selgitamine
- Võitjaks osutub võistkondlikult enim punkte kogunud võistkond. Võrdsete punktide korral otsustab
suurem paremate kohtade arv.
- Individuaalala võitjaks osutub suurima punktisummaga võistleja. Eraldi arvestus on kuni 14-aastastele ja vanematele. Arvesse ei lähe võistkonnas saavutatud tulemus.
Autasustamine
- (MV)² kolme parima võistkonna liikmed saavad
auhinna.
- Iga ala parim võistkond saab auhinna.
- Laskmise, nooleviske, sopsuvõistluse individuaalne parim saab valla meene.
Registreerimine
Eelregistreerimine 4. juuniks kella 18-ks meilile
aare@v-maarja.ee. Registreerimisel teatada võistkonna nimi, 3 kuni 5 võistleja nimed, nendest kapteni nimi
ning tema mobiili number. Eelnev teatamine on vajalik
võistluse paremaks korraldamiseks. Registreeruda on
võimalik ka 6. juunil kell 10.30-10.50 seltsimaja saalis
(kui eelregistreerimisel on osalejad vähem kui 15 võistkonda).
Info: Jane Kool, tel 518 4071
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Liili Heinla mälestused
Kirja pandud 9. mail 2008. aastal

Nii pikk, nii pikk on võitlejal
tee kodu poole minna,
kuid musta mure taeva all
kui raske ka ei oleks tal
ta jõuab, ta jõuab sinna…
Kuulasin raadiost minu jaoks vastakaid
arvamusi tänase päeva tähenduse kohta. Saate lõpus laulis Voldemar Kuslap.
Suutsin mõned sõnad kirja panna, laulu nime ei tea. Tänane päev? Euroopa
päev? Võidupüha? Võidupüha – rahu
võit sõja üle. Minu jaoks.
Pool mu varasest lapsepõlvest möödus sõjaolukorras. Mis sest, et meie
kant oli suhteliselt rahulik, purustusi
polnud, tõsiseid koledusi saksa okupatsiooni ajal ka mitte. Nõukogude võimu olemus oli vist I klassi lapsele hoomamatu ja ega suured oma ootustestlootustest ja muredest lapse ees eriti ei
rääkinud. Ometi oli ka lapsearu mööda
sõja lõpp mu senise lühikese elu kõige
tähtsam sündmus. See oli nii oodatud,
vaatamata sellele, et lahingutegevus
toimus ammu juba väga kaugel.
Ma mäletan seda päeva, tänast 9.
maid 63 aastat tagasi, väga selgelt.
Koolis öeldi, et sõda on lõppenud. See
oli nii tähtis teade. Koolipäev ei tahtnud kuidagi otsa lõppeda. Ma kibelesin
koju selle maailma tähtsaima teatega.
Lõpuks ometi! Harilikult olin ikka kaasteelistega koduteel aega viitnud. Üksik
laps, nagu ma olin, igatsesin teiste
laste seltsi ja seepärast sai koduteed
venitatud mõne mänguga või lihtsalt
vallatusi tehes. Sellest päevast ei mäleta teekaaslasi. Ma kiirustasin. Päike
paistis. Ilm oli soe ja lõokesed laulsid.
Taevaalune oli nende rõõmsat muusikat täis. Tee oli seekord ikka hirmus
pikk. Sörkisin ja kõndisin. Üks telefoni-

postivahe sörki, teine köndi, aga kodu
oli ikka nii kaugel. Ise olin kui õhupall,
tähtsusest lõhki minemas. Mina, MINA
viin isale ja emale kõige tähtsama teate, mis üldse olla sai. Enne metsa Püssi põllu kohal juubeldasid lõokesed.
Ma ei jaksanud enam joosta. Jõuaks
ometi! Jalad ei kuulanud enam sõna,
ei suutnud kiiremini edasi minna. Hakkasin juba tee pealt karjuma: „Isa, ema,
sõda on lõppenud! Isa, ema, sõda on
lõppenud!“ Ei tea kui palju kordi ma
seda hõisata jõudsin, enne kui õuele
isa-ema juurde sain. Tundsin ennast
kohutavalt tähtsana. Ma peaaegu vaatasin mõttes neile ülalt alla, sest selle
teate tähtsus oli mind justkui suureks
paisutanud. Läks ikka mõni aeg mööda kui mu tähtsuse õhk tähtsuse pallis
järele andis.
Suurtel inimestel olid vist selleks
ajaks kõik Eesti riigigi lootused maha
maetud. Me olime okupeeritud. Paratamatusega tuli leppida ja elada edasi
nii märkamatult ja tagasihoidlikult kui
vähegi võimalik. Okupeeritud... Aga
ikkagi oli see päev tähtis, sest SÕDA
OLI LÕPPENUD! Nii see päev ongi mu
südamesse ja mällu jäänud eredana,
olulisena, soojana, lõolaululisena. Üks
väike valgepäine tirts kiirustamas koju.
Ma mõistan suurepäraselt inimesi,
kes peavad seda päeva võidupühaks.
900 päeva Leningradi blokaadi, tuhandete ruutkilomeetrite viisi mürskudest
küntud maad, Hatõn ja kümned sama
saatusega külad, Brest, Mamai kurgaan
ja Sapun Gora Krimmis, kus igal ruutmeetril oli 1,5 tonni lahingurauda. See
oli võidupüha! Nendele.
1944. aasta jõulude paiku sattus
meie majja üks ukraina noormees nimega Anatoli. Kusagil lähedal metsas
tegid sõdurid metsatööd. Ma ei tea,
kus nad ööbisid. Meil oli jõuludeks sül-

ti tehtud. Anatoli sõi ja ütles, et ta pole
eluski midagi nii head söönud. Ta oli
sõbralik ja sümpaatne noormees. Õed
Trambergid, Narva sõjapõgenikud, elasid meil ja neil kõigil oli vene keel suus.
Nii oli kerge suhelda ja Anatolistki midagi teada saada. Ta koduküla Ukrainas
oli maani maha põletatud, sakslased
tapsid ema ja poosid ta õe. Tal ei olnud
enam kodu. Tal ei olnud enam peret.
Ta hakkas ikka vahetevahel meil käima. Ühel päeval tõi ta kaasa ajalehest
lõigatud suure Stalini pildi ja ilmselt
väeosast saadud suure joonelise kantseleipaberi poogna, mis oli omaette
haruldus. Paberi puudus oli nii suur,
et mõni ametlik dokumentki kirjutati
lilla tindiga ajalehepaberile. Sellele paberipoognale maalis Anatoli kaks väga
tähtsat lauset:
Da zdrastvujet Sovetskaja vlast!
Da zdrastvujet tovarištš Stalin!
Pildi koos selle loosungiga riputas
ta meie köögi seinale ja seletas, et see
aitab meid ebameeldivustest hoida.
Kui mõni võimumees uksest sisse tuleb, siis näeb ta kohe, et selles majas
ollakse nõukogude võimu poolt. Mida
tegelikult mõeldakse, ega see seina
pealt välja paista.
Pühapäeviti, kui kõik kirikus olid,
käis Anatoli mul seltsiks ja julgestuseks. Imelik, et me rääkisime kogu aeg,
üks eesti ja teine vene keeles, saamata
sõnagi aru. Aga rääkisime. Anatoli joonistas hästi, tõeliselt hästi. Eriti uhked
olid hobused. Nii see Anatoli meil käis
kuni kevadeni. Ei mäleta, kas sõda oli
juba lõppenud kui neid ära viidi. Mõnda aega ta isegi kirjutas isale ja saatis
ühe pisikese pildigi. Temale oli 9. mai
võidupüha ja veel miljonitele inimestele.

MTÜ Nelikand
valmistub oma
külade
kokkutulekuks
Suvi on kokkusaamiste aeg. Aeg,
mil korraldatakse suvepäevi ja kokkutulekuid. Aeg, mil miski hinges
kutsub tagasi vaatama oma juurte
ja sünnikoha poole.
Möödunud on kaks aastat ja taas
kord kutsub MTÜ Nelikand kõiki
Kurtna, Nadalama, Võivere ja Kärsa külade endiseid ja praeguseid
elanikke ning nende järeltulijaid
külade kokkutulekule. Tänavusel
kokkutulekul heidetakse pilk tagasi ja meenutatakse kolhoosiaega
meie külades ning Simuna sovhoosi
Kurtna osakonna perioodi.
Täpsem info telefonil 523 9550
(Ene Preem) või e-posti aadressil
epreem@gmail.com.
Kohtumiseni 18. juulil Kurtna
külamaja juures!
Ene Preem
MTÜ Nelikand juhatuse esimees
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Simuna naisteklubi lõpetas
keskpäevakohviku hooaja
Simuna naisteklubi on
korraldanud juba mitmendat hooaega järjest
Simuna
rahvamajas
umbes kord kuus mingi tähtpäevaga seoses
pühapäeviti keskpäevakohvikuid. Kohvikud on
osutunud üsna populaarseteks nii kohaliku
rahva kui ka naabervaldade inimeste hulgas.
Lisaks kohvile ja
kohvikõrvasele pakuvad
keskpäevakohvikud ka
vaimutoitu.
Kohvikusse kutsutud
külalised on viinud meid
rändama mööda laia
maailma. Oleme kuulanud muljeid ja vaadanud pilte – filme Handi
küladest, põhjapõdrakasvatajatest tundras,
Marokost, Islandilt ja
mujalt.
Emadepäeva eelsel
laupäeval
kuulutasime välja selle hooaja
viimase keskpäevakohviku, kus astusid oma
imekaunite lauludega
üles Laekverest pärit
noored Liisa Uukkivi ja
Richard Sepajõe. Liisa
ja Richard said hiljuti
laiemalt tuntuks tänu
Superstaari saatele. Reisimuljeid oma palverännakust Hispaanias Santiago de Compostelasse
jagas Laekvere juurtega
Virumaa praost Tauno
Toompuu.
Rõõmsate ja huvitavate taaskohtumisteni
sügisel!
Simuna naisteklubi
nimel
Kaja Põldmaa

Imekaunite lauludega astusid üles
Liisa Uukkivi ja Richard Sepajõe.

Pilk Simuna naisteklubi keskpäevakohvikusse.

Tauno Toompuu jagamas oma
reisimuljeid palverännakust Hispaaniasse,
Santiago de Compostelasse
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Kevadjooks pühendati Georg
Lurichi 139. sünniaastapäevale
20. aprillil joosti Väike-Maarja tänavail
traditsioonilist Lurichi kevadjooksu.
Seekord oli osalemas 26 kaheksa-liikmelist võistkonda. Osalejate seas oli

Enne keavdjooksu starti asetati lilled ja küünlad Georg Lurichi mälestuskivi juurde.
18 Väike-Maarja gümnaasiumi õpilaste võistkonda, kaasa lõid õppekeskus
ja päästekool, üks võistkond oli Kiltsi
koolist ning osalemas oli ka mitu täiskasvanute võistkonda.
Georg Lurichi sünnikohas VäikeMaarjas korraldataval Lurichi kevadjooksul on pikk ajalugu. 4+4 teatejooksuna joostakse Lurichi kevadjooksu
1996. aastast peale. Enne seda toimus
see maastikujooksuna, mille marsruudiga püüti jäljendada Georg Lurichi
enda jooksuradu.

9.45 min. Võistkonda kuulusid Joonas
Pau, Steven Randmaa, Meelis Lindret,
Geijo Savolainen, Christijanne Manninen, Annabel Leiten, Gerttu Kuntro,
Karmel Laissar.
Võitnud võistkond sai auhinnaks sel
aastal teist korda kasutusel oleva kohalikust paekivist Lurichi kujutisega rändauhinna, millele igal aastal jäädvustatakse võitnud võistkonna nimi.
Kevadjooksu peakorraldaja Jane
Kool rõõmustas kepikõndijate osalemise üle: „Sel aastal tõime uuendusena
Georg Lurichi kevadjooksule ka distantsi kepikõndijatele. Starti kogunes kõndijaid paarikümne ringis. Kui enamasti
on kõndimise harrastajad naised, siis
suur heameel oli näha naiste hulgas ka
tugevama soo esindajaid. Käimiskeppide valikki oli muljetavaldav – udupeentest kaasaegsetest sportkeppidest kuni
arhailiste kaigasteni välja. Stardipaugu
kõlades lahkus rõõmsalt naljatlev seltskond keppide klõbinal kevadjooksul
osalevaid teatevõistkondi jälitama. Kui
põhijooksul osalejaid pärjati medalitega, siis kepikõndijate vahel läks loosi
pääse kahele AQVA veekeskusesse.“
Võistluse korraldasid tihedas koostöös Väike-Maarja spordikeskus, gümnaasium ja seltsimaja.
Aitäh osalejaile ja aitäh korraldajaile!
Ilve Tobreluts

Kohe-kohe kõlab stardipauk: suuremad ja kiiremad jooksjad stardivad
esireast, et nende järel saaksid
väiksemad rahulikumalt oma jooksu
alustada. Foto: 2 x Ilve Tobreluts
Vallavanem Indrek Kesküla tundis
jooksu avamisel rõõmu osavõtjate rohkuse üle ning soovis, et Lurichi sportlik
ja teotahteline vaim meis ikka edasi
elaks.
Pärast avamist seltsimaja ees suundusid võistlejad koos vahetusevanematega igaüks oma vahetuse algusesse,
esimene vahetus aga võttis koos vallavanemaga suuna Lurichi mälestuskivi
juurde, et enne jooksu starti asetada
sinna lilled ja küünlad.
Jooks kulges tavakohaselt marsruudil: Ehitajate tee – Lõuna tn – Tare tn
– Simuna mnt – Pikk tn – Tamsalu mnt
– Liivi tn – Tamme tn – Põhja tn – Energia tn – Aia tn ja selle pikkuseks oli ligikaudu 3,15 km.
Kõige kiiremini õnnestus sel korral
distants läbida gümnaasiumi 9.a klassi
võistkonnal. Võiduajaks kujunes tänavu

Kevadjooksu absoluutjärjestus ja
ajad:
- VMG 9.a kl, 9.45
- VMG 11. kl, 10.05
- Päästekool, 10.07
- Kiltsi PK, 10.13
- VMG 12. kl, 10.23
- VMG 8.b kl, 10.37
- VMG 8.a kl, 10.43
- Tarapita, 11.09
- VMG õpetajad, 11.19
- VMG 7. kl, I vk, 11.37
- VMG 5.a kl, 11.40
- Õppekeskus, 12.08
- Päästekool/õppekeskus, 12.09
- VMG 4. kl, I vk,12.12
- VMG 7. Kl, II vk, 12.19
- VMG 5.b kl, 12.30
- VMG 3.a kl, 12.38
- Väike-Maarja vald, 12.55
- VMG 6. kl, 13.00
- Aeroobikud, 13.07
- VMG 4. kl, II vk, 13.17
- VMG 3.b kl, 13.26
- VMG 2.a kl, 13.28
- VMG 2.b kl, 14.20
- VMG 1.a kl, 14.33
- VMG 1.b kl, 16.17

Ratsaspordipäev Vao Kevad 2015
timisparkuur, 50-60 cm puhtusele ja
Kevad saabus sel aastal varakult ning
kiirusele, 70-80 cm kahefaasiline, 90 cm
Vao Ratsaklubi rahvas alustas koplite
tõusev raskus jokkeriga ja 105 cm ümja ratsaväljakute koristamisega juba
berhüpetele.
märtsikuus. “Teeme ära” talgupäeval
Paljudele noortele võistlejatele oli
osales lastega kokku paarkümmend
Vao Kevad esimeseks stardiks võõral
inimest, kes tegid heakorratöid talli ja
väljakul. Mitmel korral juhtus, et starkaupluse vahelisel alal ning valmistadijoont ületati valelt poolt. Vaatamata
sid ette soojendusplatsi ja võistlusvälväikestele viperustele,
jaku 3. mail toimunud
oli tore jälgida, kuidas
võistluspäevaks.
väikest kasvu tüdrukud
Ratsaspordipäeva
said suurte hobuse juhVao Kevad 2015 viisid
timisega edukalt hakkaläbi Vao Ratsaklubi ja
ma.
Viru Ratsu MTÜ-d ühiRõõmu ja võistlusselt.
lusti jagus terveks päePäeva eesmärk oli
vaks.
anda võimalus võistVao Kevad 2015 toiluskogemuste omandamumist toetas ka Väikemiseks noortele ratsaMaarja vallavalitsus.
sportlastele ja noorhoSuur tänu kõigile
bustele.
abilistele, võistlejaile ja
Huvi võistluste vastu
Edukas noorvõistleja.
pealtvaatajatele!
oli üllatavalt suur. KokFoto: Erakogu
ku toimus üle 50 stardi.
Ulvi Mehiste
Kavas olid avatud võistlusklassid: juh-
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17. Georgi Kange rammumehevõistlus

17. Georgi Kangel osalenud rammumehed.
toimus sel aastal kõige osavõturohkemana. Mehi tuli võistlema 19, neist 9
kergekaalus (kuni 85 kg) ja naisi võistles 9, neist lõpetas 8. Võisteldi traditsioonilistel vastupidavust nõudvatel
aladel, mille raskused ei olnud nii suured, nagu mujal Eestis toimuvatel rammumehe võistlustel.
Naistel oli poodiumikonkurents
väga tihe, sest I koht ja III koht ning ka
5. koht olid kahe ala kokkuvõttes võrdse arvu punkidega. Otsustas see, kes
kauem kangil oli rippunud. Kokkuvõttes osutus parimaks Siret Vinkel, kes
rippus peaaegu 6 minutit, temale järgnesid Kita Kiisküla ja Eha Järvamägi.
Kergekaalu (kuni 85 kg) meeste
võistlusel oli klass omaette Tapa sõja-

väelane Alex Uuetalu, kes võitis pooled
üksikaladest. Teiseks platseerus Justus
Viljamaa. Meie valla poistest olid parimad Jaanus Kaskema, kes kokkuvõttes
tuli kolmandaks, Raigo Metsaru, Argo
Metsaru ja Priit Pohlak. Jörgen Kivila
pidi kahjuks katkestama.
Raskemate meeste võistlus oli väga
tasavägine ja võitjana väljus sealt Mattias Viljamaa, teisena lõpetas meie
köieveomeeskonna liige Argo Aonurm
ja kolmandana Janari Taar, kes oli võidumees eelmisel aastal. Neljandaks
tuli Olavi Koort, kes tuli esimest korda proovima ja jõudu paistis tal küllaga olevat. Järgnesid Jüri Kaskema, kes
kunagi ka esimene olnud, ja eelmisel
korral väga hästi võistelnud Kalev Õim
Simunast, kes seekord oli veidi külma saanud ja nohune.
Autasustamisel
said kõik osavõtjad
väärilised auhinnad ja kingitused
sponsoritelt. Põhjalikumad proto-

Naiste kotijooksu on alustamas
hilisem võitja Siret Vinkel.
Foto: 2 x Ilve Tobreluts

kollid on üleval valla kodulehel.
Lapsed, keda oli kokku 36, panid
oma sitkuse proovile kangil rippudes.
Parimad olid oma vanuseklassides Karmel Karro, Kristiina Raag, Sander Loikonen, Sander Kriel, Sten-Eric Eikkinen
ja Kardo Kruve.
Päeva
finaaliks
kujunes
meeleolukas tantsuõhtu
Georgi
söögitoas,
kus esines naiskulturist naabervallast
Õnnela Raudsepp.
Esitusele tuli alguses näidis-treeningprogramm ja siis
bikiinivoor. Pubi oli
rahvast täis ja oli
tõesti, mida vaadata!
Kohtumiseni järgmisel – Georg Lurichi
Info:
juubeliaastal!

Veo- ja tõsteteenused
Teostame erinevaid kaeve- ja planeerimistöid.
Hind 30 eurot tund
Korvtõstuki DINO 180 rent 60 eurot/päev
Käärtõstuki Skyman 100 rent 35 eurot/päev
Lisaks anda rendile veel erinevat ehitustehnikat
(generaatorid, pinnasetihendajad, piikvasar)
Asukoht: Lääne-Virumaa, Väike-Maarja
Info: tel 524 3689, 527 4455; info@cleanup.ee

tel 524 3689
info@cleanup.ee

Ants Einsalu

RC Offroad hooaja kokkuvõte Väike-Maarja mudelihallis
Talvehooaeg, kus võistlused bagi mudelitele Eesti meistrivõistluste sisesarjas toimusid kolmes mudeliklassis, on
nüüdseks läbi.
Kõige populaarsem võistlusklass oli
1/10 mõõtkavas tagarattaveolised bagid, mida kokku külastas ligi 27 osavõtjat. Selles klassis oli seekord ületamatu
Karl Kasekamp (Väike-Maarja), teise
koha hõivas juba väga tihedas konkurentsis Viljar Kask (Tallinn). Kolmandale kohale käis tuline heitlus kuni viimase etapini ning õnn naeratas seekord
Bruno Vaherile (Väike-Maarja).
Natuke vähem oli osavõtjaid 1/8
mõõtkavas neljarattaveolistel bagidel
(osavõtjaid kokku 11). Kindla võidu võttis siin klassis noor Hendrik Lainemäe
(Aravete). Tema noorem vend Rihard
Lainemäe oli teine, kolmanda koha
saavutas Margo Käki (Tallinn).
Kolmandas klassis 1/10 mõõtkavas
nelikveolised bagid, kus osalejaid oli
kokku üheksa, võtsid samuti esimesed

kaks kohta vennad Lainemäed, Hendrik esimene ja Rihard teine. Kolmanda
koha hõivas Kuldar Ilus (Viljandi).
Lisaks sellele toimus ka Klubivõistluste sari 1/10 mõõtkavas ShortCourse
mudelitele, lihtsamalt öeldes kastikad,

Foto: Raivo Saare
kus väga suurt rolli mängisid Vinni
tehnikaringi poisid. Nimelt üheksast
osalejast viis olid Vinni tehnikaringist,
konkurentsi 2wd klassis pakkusid Karl
Kasekamp (Väike-Maarja), kes võttis
võidu, teise koha saavutas Tõnis Kruusmaa (Vihula) ja kolmas koht kuulus Karl

Alaveele (Rakvere).
Suuremad ja vanemad poisid sõitsid
ka 4wd klassi ning võidu võttis seal Janek Pähn (Paide), Bruno Vaheri ja Peep
Taaleri ees.
Maikuu esimesel laupäeval toimus
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis MTÜ Vinni Punn korraldatud Tehnikapäev 2015,
kus osales teiste hulgas ka Väike-Maarja mudelihall. Hoolimata vihmast paigaldasime raja ja tehnika gümnaasiumi
taha olevale platsile. Lõunaks lubas
ilm teha kaasa tulnud seltskonnal esimesed ringid. Aitäh Tõnisele, Madisele,
Kaidole, Karlile, Vahurile, Marcus-Mattiasele, Martinile, Andrusele ja paljudele teistele, kes aitasid VMMH päeva
edukalt läbi viia, kes nõu, kes jõu või
transpordiga.
Väike-Maarja mudelihall tänab kõiki
osalejaid ja toetajaid!
Kohtumiseni uuel hooajal!
Bruno Vaher
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Südamekuu innustas rohkem liikuma
„Kui uurida inimestelt nende suuremate murede kohta, siis on vastustes
tavaliselt esikohal tervis. Kõik tahavad
olla terved ja kõik teavad, mida selleks peab tegema – tuleb elada tervislikult. Arvestades aga tänapäeva kiiret
elurütmi, siis teadmisest tegevuseni
paljud kahjuks ei jõuagi. Tihtipeale pole selleks piisavat motivaatorit.
Pole teisi inimesi, kellega koos minna
või pole ilm piisavalt sobilik – ja nii
ta läheb. Eks meile kõigile meenuvad
aeg-ajalt ka lubadused, mida oleme
andnud endale näiteks pärast jõule ja
aastavahetuse pidustusi, või siis nähes
kuskilt vaateaknalt vastu vaatavat kuju,
mis küll kangesti enda moodi on, aga
kuidagi väsinud ja vormitu välja näeb

Kergliiklusteel on pidevalt näha inimesi küll keppidega ja ilma, küll rataste
ning ka rulluiskudega. Ka Ebavere radadel käib iga päev hulgaliselt inimesi
oma südamele rõõmu ja tervist hankimas.
Südamenädala tegevused võimaldavad kõigil teha esimene vajalik
samm – tugitoolist välisukseni. Edasi
on juba lihtne.
Südamekuud alustasime väljakutsega „Väike-Maarja vald liigub“.
Eesmärk oli meelitada inimesed kodust välja ning liikuma talle sobival
viisil ja ajal. Väikese kohustusena panime kõigile südamele, märkida üles
kõik terviseminutid ja kilomeetrid kuu
aja jooksul. Märkmeid sai teha mitmel

Südamekuu matkaseltskond teel Väike-Maarjast Ebaverre.
– nüüd hakkan rohkem liigutama. Enamus inimesi istub ju suurema osa oma
päevast. Hommikul kohvilauas, siis autoroolis tööle, mitu tundi kontoritoolil,
kohvipaus, ikka istume, siis taas mitu
tundi kontoritoolis, autoroolis koju.
Hetkeks saabub helgem moment kui
külmkapi-lõikelaua ja pliidi vahel tunnike tammuda õnnestub. Õhtu lõpetab
kopsakas kõhutäis ja maandumine mugavasse sohvasse, nautimaks telekanalitel pakutavat. Üsna tavaline, eks!
Istumist loetakse „uueks suitsetamiseks“ ning peetakse varem arvatust oluliselt ohtlikumaks just seetõttu, et pika
ja liikumispausideta istumise käigus
tekib kehas rida südant ja veresooni
kahjustavaid muutusi: trombiohu tõus,
lupjumise kiirenemine, ainevahetuse
aeglustumine.
Eesti Kardioloogide Selts soovitab
südame kaitsmiseks 3 km kõndi või 30
minutit ükskõik millist mõõdukat liikumist päevas. Teadusuuringud näitavad, et südamehaiguste ennetamiseks
on kõige olulisem liikumisharrastuse
regulaarsus, mitte niivõrd selle intensiivsus.
Südamenädal aprillis paneb kõigile
nendele teemadele rohkem tähelepanu
pöörama. Meie õnneks on Väike-Maarjas ja selle ümbruses hulgaliselt võimalusi, kus oma liikumis- ja sportimisvajadust rahuldada saab – kergliiklustee,
mis lähitulevikus veelgi pikeneb, Ebavere terviserajad, Äntu matkarajad….

viisil – kas veebikeskkonnas endomondo.com, spordihoones või Ebavere
tervisespordikeskuse parklas Harjuta
terviseks! stendil. Võistlus kujunes lõbusaks ja hasartseks, seda eriti endomondo keskkonnas, kus kõigil väljakutses osalejatel oli võimalus jälgida ka
teiste tegemisi. Nii mõnigi ütles, et poleks väljakutset, siis ehk poleks nii palju viitsinudki. Väljakutses osales 108
inimest, koguti 58145 terviseminutit,
läbiti 6321 kilomeetrit, mis teeb kokku
42 tiiru ümber Väike-Maarja valla. Et
lisada üritusele ka pisike „komm“, loosisime osalejate vahel kolm kinkekaarti
AQVA veekeskusesse. Seekord naeratas
õnn Maire Õmmikule, Aljona Kortinile
ja Kert Jurtomile.
„Puhkame sportides“ tennise ABC
õpituba oli mõeldud eelkõige neile,
kel tennisereketi hoidmise kogemus
puudus või oli väheldane. Saali aga
kogunes hoopis rohkem neid, kel korralik oskustepagas juba olemas. Eks
eestlane on ju tagasihoidlik – kui ikka
üldse ei oska, siis on mõistlik pikalt
hoogu võtta, et leida endas julgust üldse proovima minna. Paraku võib siis
juhtuda, et koolitus saab enne läbi,
kui hoovõtt lõpeb. Kes seekord hoovõtutreeningut tegi, sel on järgmisel
korral lihtsam – saab kohe protsessiga
alustada, hoovõtt on ju tehtud.
Pärast paari tundi sisutihedat harjutamist olime omandanud vähemasti
teadmise, et palli tuleks lüüa reketil

selleks ettenähtud kohaga ning pall
peaks maanduma soovitavalt vastase
väljakupoolele. Oma kogemusi, tarkust
ja õpetussõnu jagas meiega tennisetreener Mari Ani Rakvere Tenniseklubist.
Võtsime südamenädalat ikka väga
tõsiselt ja et hoog ei raugeks, jätkasime juba sama nädala pühapäeval 19.
aprillil „Südamematkaga“. Matk algas ühispildistamisega Väike-Maarja
spordihoone ees ning kell 12.00 suundusime piki Aia tänavat alevikust välja. Matkata võis kas jalgsi või rattaga.
Pakkusime välja kolm erinevat distantsi

– 3 km, 5 km ja 9 km. Jõudes esimese
valiktähiseni pikem tee/lühem tee, ei
tekkinud kellelgi kiusatust kergema
vastupanu teed minna ja lühemat teed
valida. Ja miks oleks pidanudki – ilm
oli just selline nagu pühapäeva hommikud olla võiksid – päikesepaisteline
ja soe ning seltskond toredaid saatjaks
veel pealekauba. Motivaatori raske rolli
võttis oma tugevatele õlgadele vallavanem, kes jagades teadmisi kohaliku
elu iidsetest ja vähem iidsetest aegadest, seltskonna märkamatult Ebaverre
juhtis. Ebaveres ootas matkaliste tühje
kõhtusid perenaise Inna valmistatud
tervislik suupistelaud ning naeratavad
arstitädid teravate nõeltega. Üks arstitädidest õiendas arveid kolesterooliga

ja teine veresuhkru ning vererõhuga.
Arstid tegid oma tööd südamega, nagu
südamenädalal kohane, ning uuringute
tulemused olid tõestuseks, et liikumine hoiab meie tervisenäitajad korras.
Soovijad said lõõgastuda saunas.
Südamenädala tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi
„Tervislikke valikuid toetavad meetmed
2013–2014“ raames.
Nagu näete, olemegi tugitoolist
üles saanud, välisuksest mitu korda
sisse-välja käinud ja edasi ongi lihtne.
Jätkake samas vaimus ja ikka südamele
rõõmuks!
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

Korvpallipoisid tõid Eesti meistrivõistlustelt taas
hõbemedalid
Virumaa Pallimängude Kooli U16 vanuseklassi poisid said sel aastal Eesti
meistrivõistlustel jällegi hõbemedalid.
Võistkonda kuulus koguni 8 korvpallipoissi Väike-Maarjast: Marti Alt, Jaagop
Janson, Kerdo Kivivare, Henri Matikainen, Remo Murumaa, Martin Ojamaa,
Sten Saaremäel ja Ander Talu ning 5
Rakverest: Mart-Johannes Pariis, Kevin
Põldver, Kiur-Thomas Vehmanen, Kristofer Veismann ja Gregor Väli. Võistkonna treener on Vaido Rego.
Poiste finaal oli finaali vääriline.
Need sõnad kuuluvad Paavo Russakule, kes Delfile mängu kommenteeris.
Mäng, eriti mängu lõpp oli äärmiselt
põnev: Salva/Rock I Tartu võitis Virumaa PK vastu poolaja 59:39, juhtis
enne viimast veerandit 75:62 ja võitis
mängu 86:85. Nii-nii väheke jäigi Virumaa PK korvpallipoistel sel korral Eesti
meistrimedalitest puudu.
Finaalkohtumises olid Virumaa PK
võistkonna suurimad punktitoojad Ander Talu, Henri Matikainen, Sten Saare-

Foto: basket.ee galeriist
mäel ja Martin Ojamaa.
Treener Vaido Rego sõnul käis Virumaa PK võistkond enne kuuepäevast
Eesti meistrivõistluste mängude see-

riat turniiril Inglismaal. Eks sealsed
mängud olid poistel veel osaliselt jalgades.

Väike-Maarja gümnaasiumi poiste korvpallivõistkond tuli
maakonna meistriks
Lääne-Virumaa esivõistlustel korvpallis võitsid 6.-9. klasside noormeeste arvestuses esikoha VäikeMaarja gümnaasiumi poisid.
Õpetaja Tauno Tihti juhendamisel
mängisid treener Vaido Rego hoolealused Remo Murumaa, Kerdo Kivivare,
Sten Saaremäel, Marti Alt, Martin Ojamaa, Jaagop Janson, Henri Matikainen
ja Ander Talu.

Teisele kohale tuli Rakvere reaalgümnaasiumi võistkond ja kolmandale Haljala gümnaasiumi võistkond.
See hooaeg on Väike-Maarja korvpallipoistele igati edukas olnud. Hooaja algul, 29.-30. septembril toimusid
Vinnis Eesti Koolispordi Liidu korvpalli-meistrivõistlused 6.-9. klasside
noormeestele. Teist aastat järjest võitis turniiri Väike-Maarja gümnaasiumi

võistkond Kunda ühisgümnaasiumi ja
Saaremaa ühisgümnaasiumi ees. Seal
oli Väike-Maarja gümnaasiumi võistkond väljas vaid kuue mängijaga: Henri
Matikainen, Remo Murumaa, Kerdo Kivivare, Ander Talu, Sten Saaremäel ja
Marti Alt. Treener Vaido Rego.

25. aprillil toimusid Paikusel Eesti
meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses juunioritele.
2. koht – Holger Toot
2. koht – Kuldar Kangur
Meeskonnaarvestuses olime 22 klubi arvestuses viiendad.
26. aprillil toimusid Eesti Maaülikooli Spordiklubi lahtised meistrivõistlused naistemaadluses.
Jonete Visnapuu saavutas 2. koha.
3. mail toimusid J. Kalde mälestusvõistlused klassikalises ja naiste maad-

luses Märjamaal.
2. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Joel Henry Visnapuu
5. koht – Kristjan Jaago
6. koht – Rasmus Kaasik
10. mail toimusid Põltsamaal Eesti
meistrivõistlused vabamaadluses kadettidele.
3. koht – Andris Pent
5. koht – Holger Toots

Ilve Tobreluts

Maadlusuudiseid
18. aprillil osalesime võistlusel Vändra lahtine matt klassikalises
maadluses.
2. koht – Virgo Raja
3. koht – Joel Henry Visnapuu
4. koht – Rasmus Kaasik
5. koht – Kristjan Jaago
10. koht – Remo Ojaste
19. aprillil toimusid Põltsamaal
Eesti meistrivõistlused juunioritele vabamaadluses.
2. koht – Holger Toots
5. koht – Kuldar Kangur

Triatlonihooaeg on alanud

Südamekuul rahvast liikuma innustanud spordikeskuse juhataja Jane Kool
koos oma jalgratturist vennanaise Ingega. Foto: 2 x Air Kool
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Kuremaa basseinitriatlon 18. aprillil
Eesti kevadsuvise triatlonihooaja
avalöök toimus tänavu Jõgevamaal, Kuremaa alevikus, kus ligikaudu sadakond
spordihuvilist võtsid 18. aprillil „Meie
Liigume Medita“ võistlussarja raames
üksteiselt mõõtu basseinitriatlonis.
Kuremaal toimunud basseinitriatloni puhul oli tegemist võistlusformaadiga, kus esmalt ujutakse basseinis ning
hiljem toimub välitingimustes viitstardiga jalgrattasõit, millele järgneb jooks.
Väga tublilt esines Maria Liis Alt,
kes tänu väga heale jooksule saavutas

3. koha, 2. koht jäi kõigest sekundi kaugusele. 6. koht kuulus Getrin Raudsepale.
Naised-harrastajad vanuseklassis
sai Geidi Kruusmann 3. koha.
Kiili duatlon 3. mail
Maria Liis Alt – üldarvestuses 27.
koht/oma vanuseklassis 2. koht. Duatlonil osales 133 võistlejat.
Maria Liis osales ka Koeru seeriajooksude ja tervisekõnni 1. etapil, saavutades 2004 ja hiljem sündinud tütarlaste 1 km jooksus 1. koha (19 osalejat).

Lembit Kalter
maadlustreener

Väike-Maarja
Loomakliinik
asub uuel aadressil:

Tamme 2
Oleme avatud:
E-R 09.00 - 14.00
L 10.00 - 13.00
Tel: 322 5490
514 6773 - 24 h
501 7079 - 24 h
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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

RENDIN JA OSTAN

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

Küsi infot ja hinda
tel: 58 074 456
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga
võimalik kohtuda teistel aegadel.
Kalmistumeistrite kontaktandmed:
Väike-Maarjas – Ruth Palmiste, tel 516 1809
Simunas – Helvi Vahter, tel 524 7944

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

II korrusel.
Aknad ja rõduuks
vahetatud.
Info tel 528 9502.

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

Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
E-poest: www.lipuvabrik.ee

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

Juuni
95 Erich Randmets – 23. juunil
92 Helmi Toomsalu – 20. juunil
92 Elfriede Tedrekull – 29. juunil
91 Asta Laukkonen – 28. juunil
90 Erna Freienthal – 14. juunil
89 Vilma Ehastu – 30. juunil
89 Verner Lilleväli – 30. juunil
88 Alie Sikov – 14. juunil
88 Ilme Vaht – 26. juunil
87 Helgi Lippasaar – 22. juunil
85 Arno Sikkar – 14. juunil
85 Olli Kangur – 21. juunil
84 Õnnela Pärn – 2. juunil
84 Vaike Altermann – 20. juunil
83 Helgi- Regina Janson – 13. juunil

83 Hannes Lango – 14. juunil
82 Evi Hiiemäe – 14. juunil
82 Elvi Kurm – 25. juunil
81 Ella Uuspõld – 18. juunil
80 Silvia Kullas – 6. juunil
80 Maie Lutvei – 15. juunil
80 Vera Kask – 19. juunil
80 Rein Saarepere – 25. juunil
75 Helgi Tealane – 14. juunil
75 Lembit Kattel – 15. juunil
75 Tiiu Kartna – 24. juunil
70 Karli Laanemägi – 6. juunil
70 Enno Talur – 9. juunil
70 Maie Talver – 14. juunil

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

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

Hart Ero Vilkes – 1. mail
Kaspar Pohlak – 4. mail
Melissa Merila – 5. mail
Helerin Heidel – 5. mail
Nele-Lii Jaago – 7. mail

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Mälestame

korter Triigis

Telli

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

Adeele Viiksaar – 10. aprillil
Fred Kümnik – 16. aprillil
Marleen Meidla – 16. aprillil
Johanna Viikberg – 18. aprillil
Silina Laks – 23. aprillil
Elis Birnbaum – 30. aprillil

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

Müüa või anda üürile
Kahetoaline,
korras, rõduga

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

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

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

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

Endla Liivoja
Kaljo Raunet
Aime Mustasaar
Salme Kalgi
Leida Kuusma

24.10.1939 – 13.04.2015
13.04.1947 – 16.04.2015
08.07.1932 – 25.04.2015
31.01.1938 – 24.04.2015
02.09.1929 – 14.05.2015

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

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, 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 11. juunil kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Simuna osavalla ruumides

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

