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gümnaasiumi õpetaMeisterdamise töötoas valmisid koomiksid.
jate juhendamijad Egne ja Ele-Riin.
sel: füüsika-bioloogia töötuba viis läbi
Isadepäevaüritust korraldas Väikeõpetaja Ivi, muusika töötoas juhendas
Maarja gümnaasium koos hoolekoguõpetaja Ly, digi töötoas õpetaja Liina
ga.
ning meisterdamisel olid abiks õpeta-

6.-8. novembrini toimusid Rakvere
spordihallis noorte Euroopa meistrivõistlused sumos.
Väike-Maarja maadlusklubi oli esindatud 6 noormaadlejaga. 5 neist tulid
medalile! Tubli saavutus. Palju õnne!
Neli kuuest võistlustel osalenust
olid Simuna kooli õpilased. Jonete
Visnapuu naasis koguni kahe medaliga: 2. koht tuli oma vanuseklassis ja 2.
koht ka vanemas vanuseklassis; Holger
Toots tuli teisele kohale, Andris Pent ja
Kristjan Jaago 3. kohale. Seega kandsid
Simuna õpilased igati auga oma õlul
Eesti lippu.
Väike-Maarja maadlusklubi tulemused:
- Jonete Visnapuu – 2. koht ja 2. koht
vanemas vanuserühmas
- Holger Toots 2. koht
- Romel Seeman - 2. koht
- Kristjan Jaago - 3. koht
- Andris Pent - 3. koht
- Käroly Seeman - 5. koht
Väga hästi õnnestunud ja igati sujunud võistlusel oli 323 osalejat kahek-

Kuidas esitada
elukohateadet
Väike-Maarja
vallavalitsusele?
Väike-Maarja valda sissekirjutamiseks on vaja esitada elukohateade.
Elukohateadet saate esitada:
· kantseleisse kohale tulles;
· saates posti teel;
· saates digitaalse allkirjaga eposti teel;
· kasutades rahvastikuregistri eteenust teabeväravas Eesti.ee.

Füüsika-bioloogia töötoas uuriti muu hulgas samanimeliste
laengute tõukumist. Foto: 2 x Helina Lükk

Vallavolikogu ootab ettepanekuid
valla Aasta tegija 2015 selgitamiseks
Ettepanekuid valla Aasta tegija 2015
väljaselgitamiseks ootab Väike-Maarja
vallavolikogu 31. detsembriks.
Valla Aasta tegija nimetus antakse
tunnustusena üksikisikule, kelle töö,
tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-,
kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaalvõi mõnes muus valdkonnas on aasta
jooksul eriliselt silma paistnud ja aidanud kaasa valla arengule.
Ettepanekud koos põhjendusega
esitatakse kirjalikult valla kantseleisse
vallavolikogu esimehe nimele märgusõna all “Aasta tegija auhind” hiljemalt
31. detsembriks. Ettepanekuid võivad
teha kõik: iga vallas elav isik, iga vallas
tegutsev asutus, ettevõte, mittetulun-

dusühing jne.
Valla Aasta tegija auhinda antakse välja 2003. aastast alates. Seni
on selle tunnustuse osaliseks saanud
Lembit Keerus, Avo Part, Endel Mäesepp, Egne Liivalaid, Jaanus Kull,
Ene Preem, Vallo Taar, Lembit Kalter, Paavo Kivine, Marju Metsman,
Vaido Rego ja Kadri Kopso.
Kes pälvib tunnustuse tänavu? Vaadakem endi ümber, mõelgem aasta
jooksul toimunule ja tehtule, märgakem tegusamaid ja andkem nendest
märku!
Aasta tegija tunnistus ja auhind antakse üle veebruarikuus vabariigi aastapäeva aktusel.

Elukohateate esitamisel on vajalikud järgmised dokumendid:
· täidetud elukohateate blankett;
· koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui
dokumendid saadetakse paberkandjal postiga;
· koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või
ruumi omaniku nõusolek eraldi dokumendina või allkirjana elukohateatel, kui teate esitaja ei ole ruumi
omanik;
· kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel on vajalik kõigi
kaasomanike või nende esindajate
nõusolek elukoha andmete esitamiseks;
· teise hooldusõigusliku vanema
allkirjastatud nõusolek kas eraldi
dokumendina või elukohateatele
märgituna alaealise lapse elukoha
registreerimisel.
Väike-Maarja
vallavalitsuse
kantselei on avatud: E 8.00-17.00,
T-N 8.00-16.30 ja R 8.00-16.00,
lõunapaus iga päev kell 13.0013.30.
Lisainfot elukoha registreerimise kohta saab kantseleist telefonil 329 5750 ning e-posti aadressil
valitsus@v-maarja.ee

sast riigist.
Treener Lembit Kalter
rõõmustas oma kasvandike heade tulemuste üle.
Samas tõdes ta, et tema
sügavamad emotsioonid
on ikka seotud maadlusega. Elu on näidanud, et
kes on tubli maadleja, see
suudab suuresti läbi lüüa
ka sumos. Sumo loob
noortele
lisavõimaluse
oma maadlustreeningutel
omandatud oskuste realiseerimiseks.
“Maadluse juures on
jalgadel püsimise oskus
väga oluline, kui tunned
end kindlalt maadlusmatil, siis on jalad tugevad
ka sumoringis,” rääkis
Lembit Kalter.
Jonete Visnapuu Eesti lipu ja kahe EM-ilt
Jõudu treenerile ja püvõidetud medaliga. Foto: Facebook
sivust noortele maadlejatele jätkuvalt heade tulemusteni jõudmiseks!
Ilve Tobreluts

Registreeri ennast Väike-Maarja
valla elanikuks!
Täname kõiki, kes on oma kodukohaks valinud Väike-Maarja valla!
Omavalitsusse sissekirjutatud elanike arv on otseses seoses valla käekäiguga, sest oluline osa valla eelarve
tuludest moodustub just elanike tulumaksu laekumisest. Iga Väike-Maarja
valda sissekirjutatud elaniku tulumaksust laekub 2016. aastal 11,6% omavalitsuse eelarvesse.
Väike-Maarja vald soovib elanikele pakkuda kõiki kogukonna ootustele
vastavaid avalikke teenuseid ning just
elanike maksutulu eest on võimalik
arendada üldist heaolu – luua juurde
lasteaiakohti, võimaldada kooliharidust kodulähedases koolis, tagada abivajajaid arvestav sotsiaalhoolekanne,
parandada ning ehitada uusi sõidu- ja

kergliiklusteid, ehitada tervisekeskus,
toetada muusikakooli ja noortekeskusi,
väärtustada kultuuri, pakkuda sportimisvõimalusi ning hooldada haljasalasid ja terviseradu.
Kui Sa elad Väike-Maarja vallas ja
ei ole ennast veel mingil põhjusel vallakodanikuks registreerinud, siis kutsume Sind seda tegema. Vormistades
elukohateate enne 31. detsembrit
2015, annad oma panuse koduvalla
arengusse juba järgmisel aastal!
Ene Preem
volikogu esimees
Indrek Kesküla
vallavanem
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Vallavanema
kuu
Lehesahisevat Ebavere mäge palistab
pehme valgus, mida enamasti saab kogeda vaid renessansiaegsetel maalidel
või kaasajal digitaalselt töödeldud fotodel. Käesoleva aasta sügis on olnud
soe ning näidanud end oma parimal
moel. Jätkuks meil aega ja oskust looduse „maale“ näha ning nautida.
Maailm on väiksem kui kunagi varem
ning sündmused, mis leiavad aset tuhandete kilomeetrite taga, mõjutavad
ka meie elutegevust. Tervet maailma raputasid reedel ja 13. kuupäeva kandval
novembril ohvriterohked sündmused.
Solidaarsusest ja kaastundest värvusid
kogu maailmas mitmete hoonete välisfassaadid ja ka sotsiaalmeedias olevad
tausta-ja profiilipildid Prantsusmaa trikoloori: sini-valge-punasesse. Pariisis
toimunud valusad sündmused puudutasid kõiki ning kaastundevaldused
saadeti hukkunutele kõikidest maailmanurkadest. Terve Euroopa pidas esmaspäeval leinaseisakut. Pariislased
ise kogunesid pikkadesse järjekordadesse ja loovutasid doonoritena oma
verd, et aidata sadu haiglates viibivaid
haavatuid.
Satiiriajakirja Charlie Hebdo rünnakust on möödas ligikaudu 11 kuud.
Ka pärast seda rünnakut suurendati turvameetmeid ja räägiti ühistest
väärtustest. Tõsi, siis küll veidi rohkem
sõnavabaduse olulisusest, sest viimaste sündmuste taustal on suurem rõhk
riiklikul julgeolekul. 11 kuud pärast karikatuuride avaldamisega seotud tulistamist, mida ka siis saatsid sõnad „Allahu akbar“, on elu edasi läinud. Võib
eeldada, et on korrigeeritud erinevate
asutuste turvaplaane ning koostatud
selleks erinevate ohtude kaardistamist ja teostatud turvaanalüüse. Seni
veel ametliku versioonita, kuid suure
tõenäosusega plahvatas 31. oktoobril
Egiptuse õhuruumis Vene reisilennukis Airbus A321 pomm. Kas ka terrorirünnak Süüria kodusõtta sekkunud
Venemaa vastu? Hukkunute arv veelgi
valusam Pariisi tragöödiast. Segadust
külvasid esialgsed versioonid lennukiõnnetuse põhjustest.
N-ö „uus või muutunud Euroopa“
paneb tõsiselt küsima, kuidas oma kodanike turvalisus tagada? Tundub, et
lähitulevikus saab jälle oluliseks piirikontroll nii Euroopa Liidu sees, kui ka
selle välispiiril. On selge, et mida avatumad oleme, seda suuremaks muutub
risk, et üle riigipiiri tuleb ka inimesi,
kelle eesmärgiks ei ole rahulik töö- ja

Väike-Maarja gümnaasiumi isadepäeval musitseerisid lapsed koos vanematega
muusikatundides kasutatavatel djembe-trummidel. Foto: Helina Lükk
elukoht, vaid oma „tõe“ teostamine.
Siseministeeriumi poolt sellel suvel
koostatud analüüs pagulaste ümberpaigutamise- ja asustamise protsessi
kohta pidas kõige suuremaks väljakutseks isikute tuvastamist ehk kuidas
teha vahet sõja- ja majanduspõgenikul.
Konflikti- ja kriisikoldest põgenenul ei
ole tihti dokumente, et tõendada oma
isikut ning võib juhtuda, et ta üritab
sihilikult varjata oma identiteeti. Nii
EL-i saabuvate isikute eelkontrolli kui
vastuvõtva riigi ametite jaoks on raske
välja selgitada isikute minevik. Samuti
on keeruline hinnata inimese lõimumistahet meie kultuuriruumiga ja motivatsiooni panustada Eesti arengusse
– ehk millised on isiku sotsiaalsed ja
erialased oskused.
Läbi Vao varjupaigakeskuse oleme
ka meie seotud erineva kultuuritaustaga inimestega. Igaühel on võimalus
vaadata Vao majutuskeskuse kodulehelt, kui palju Vao varjupaigakeskuses
inimesi elab. Näiteks 9. novembril elas
seal 72 inimest, kellest 64 on varjupaigataotlejad ja 8 elamisloa saanud
pagulased. 72 inimest on pärit 23-st
erinevast riigist. Peresid elab keskuses
10. Elanikest 23 on lapsed, 15 naised
ja 34 mehed. Kõige rohkem on varjupaigakeskuses elanikke Ukrainast,
Sudaanist, Albaaniast, Dagestanist,
Afganistanist, Iraanist ja Gruusiast.
Väike-Maarja valla jaoks on kõige olulisem, mis saab nendest inimestest, kes
on saanud pagulasstaatuste ning kuhu
nad seejärel liiguvad. Kõige mõistlikum
oleks, et nad leiaksid elamispinna seal,

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 29. oktoobri volikogu istungil arutatust.
Istungil osales 16 volikogu liiget.
Puudusid: Mall Lepiksoo, Raili Sirgmets, Avo Part.
1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse tingimused ja kord ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise
kord.
Ette kandis sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks.
Kord reguleerib raske või sügava
puudega lastele riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimusi ja
korda ning rahaliste vahendite ülejäägi
kasutamist Väike-Maarja vallas. Lapsehoiuteenust võib osutada isik, kellel on
tegevusluba, ta on läbinud sotsiaalministeeriumi koolituse ja tal on olemas
tervisekaitsenõuetele vastavad ruumid.
Lapsehoiuteenuse raha ülejääki saavad
kasutada samuti raske või sügava puudega lapsed erinevate teenuste saamiseks (nt erinevad teraapiad). Lapse-

hoiuteenus peab olema märgitud lapse
rehabilitatsiooniplaani.
Otsustati kehtestada riigi rahastatava lapsehoiuteenuse tingimused ja
kord ning rahaliste vahendite ülejäägi
kasutamise kord.
2. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine Triigi külas
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Väike-Maarja vald omandas Triigi
külas ehitised, korterelamu ja kõrvalhoone, läbi vara peremehetuks tunnistamise menetluse.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Triigi külas asuvate VäikeMaarja vallale kuuluvate ehitiste (elamu, kuurid) alune ja teenindamiseks
vajalik maa (1700 m2).
3. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine Aburi külas

kus on võimalus tööl käima hakata ning
ise oma elukorraldusega hakkama saada. Kui on tegemist peredega, siis tuleb
lahendada ka lastega seotud teemad:
kool, lasteaed. Ka see võib olla küllalt
keeruline nii perele endale kui ka koolile või lasteaiale. Küllalt erinevad probleemid võivad kuhjuda: probleem ülesannetest arusaamisega, kuna lapse/
õpilase jaoks on tegemist võõrkeelega,
probleem igapäevaste käitumistavadega. Oluline on, kui palju tahab ja suudab õpilase pere aru saada meile nii
tavalistest käitumistavadest koolis või
lasteaias. Üldistada on siin raske, igasse olukorda tuleb suhtuda individuaalselt ning kõikidele osapooltele sobiva
lahenduse leidmine on keeruline.
3. novembril toimus Lääne-Viru
Maavalitsuse saalis teabepäev, kus
tutvustati Eesti riigi tegevusplaani
ümberasustamise ja paigutamise protsessides osalemiseks ning anti ülevaade sisserände trendidest ja olukorrast
Eestis ning EL-is tervikuna. Pigem oli
tegemist üldise info jagamisega ning
räägiti ka veidi sellest, mida tähendab
ühele omavalitsusele pagulaspere vastuvõtmine. Sellised teemad, kas liikumine multikultuurse ja kõigile avatud
EL-i suunas on õige ja kas Eesti riik
teab oma suutlikkust ümberasutavate
pagulaste arvu suhtes, jäid sellel kohtumisel arutamata.
Kui vaadata vallavalitsuse viimase
kuu tegevusi, siis kõige olulisemal kohal oli sellest omavalitsuse 2016. aasta
eelarve eelnõu koostamine. Valdkondlikuks prioriteediks on kindlasti haridus.

Arvestades ka planeeritavaid investeeringuid eelarvevaldkondade lõikes, siis
on hariduskuludeks prognoositud 46%
kogu eelarvest ehk 2,95 miljonit eurot.
Sellest omakorda 1,95 miljonit haridusvaldkonna personalikuludeks. Kui me
Eestis pidevalt kuuleme, et kohalikud
omavalitsused peavad sulgema väikseid maakoole, siis meil on nii Simuna
kui ka Kiltsi kooliõpilaste arv võrreldes
möödunud õppeaastaga kasvanud.
Simuna kool koondab endas lasteaia
ja põhikooli ning käesoleval hetkel on
tekkinud Simuna kooli lasteaia osas
järjekord. Sellele lahenduse leidmine
ei ole lihtne, sest Simuna koolimajas on kõik ruumid pidevas kasutuses.
Plaanis on detsembrikuu jooksul erinevate variantide analüüs ning leida ka
võimalused sobivaima lahenduse teostuse rahastamiseks. Iga omavalitsuse
eelarve on tihedalt seotud riigieelarvega. Näiteks on olulise mõjuga vaidlus
era- ja munitsipaalomandis üldhariduskoolide rahastamise ümberkorraldamises. Kes on seda debatti kaugelt
jälginud, on tõenäoliselt kuulnud erakoolide omanike häält, et riik teeb neile
liiga. Oluline on aru saada, et keskvalitsus maksab kinni kõikide koolide (nii
era-, munitsipaal- ja riigi) õpetajate
tasud, õppevahendid. Lisaks on vaja
ka koole pidada (majanduskulud: küte,
elekter, vesi, koristus jms), need tasub
munitsipaalkoolis kohalik omavalitsus.
Erakool aga saab raha nende katteks
ka keskvalitsuselt läbi KOV-de. Vaidlus
käibki selle üle, et kas tegevuskulud
peaksid erakoolid ise kandma ning li-

saks on võimalus, et lepitakse erakooli
elukohajärgse kohaliku omavalitsusega
kokku nende vabatahtlikus tasumises.
Ehk näiteks kui on põhjendatud, et
meie valla lapsevanemad valivad mõne
erakooli, siis tasub omavalitsus iga kuu
91 eurot sellele koolile ühe õpilase
tegevuskulude eest. Erakoolide omanikud kardavadki, et neid põhjendusi
ei leita ning kohalikud omavalitsused
ei tasu vabatahtlikult iga-kuulisi tegevuskulusid. Kuna meie lapsevanemad
kasutavad täna võrreldes linnaliste
asulatega suhteliselt vähem erakoolide
teenuseid, siis võiksime proportsionaalselt isegi võita, kui tegevuskulude
eest tasumine omavalitsustele vabatahtlikuks muudetakse.
Viimase kuu sündmustesse pilku
heites saab välja tuua meie tublid noored sumomaadlejad, kes saavutasid
Euroopa meistrivõistlustel väga häid
kohti. Võib ju olla superlahe kanda
nii noorena enda õlgadel oma sportliku saavutuse alusel Eesti rahvuslippu. Simuna kooli 4 õpilast said sellest
pjedestaalil kindlasti rõõmu tunda.
Tõenäoliselt Georg Lurich muheleb ja
tänab mõtetes treener Lembit Kalterit,
kes on meie noored maadluse ja sumo
juurde toonud. Kõigil on võimalus külastada ka meie muuseumis avatud
näitust „Juured“, et ka ise seda näitust
täiendada.
Kordaminekuid kõigile!

Ette kandis maanõunik Diana Seepter.

valla arengukaval 2016-2019, Kiltsi Põhikooli põhimäärusel, Kiltsi Põhikooli sisehindamise aruandel 2010-2015
ning teistel kooli tegevust reguleerivatel dokumentidel.
Otsustati kinnitada Kiltsi Põhikooli
arengukava aastateks 2016-2020.

- Simuna kogukonna koosolekust.
Simuna lasteaias on 41 last, lasteaiakohta vajaks veel 10 last. Mõned kohad on Väike-Maarja lasteaial pakkuda. Järgmisel aastal läheb kooli 8 last,
2 jääb ootama endiselt lasteaiakohta
ning lisaks need lapsed, kes juba uute
avaldustega tahavad lasteaeda tulla.
Ootame lahendusi.
Indrek Kesküla:
- rahaline prognoos Simuna lasteaia
rühma avamise kohta;
- 2016. aasta eelarvest;
- Pikk 12 detailplaneeringust. Hetkel
on planeering maavanema järelevalves.
16.10 toimus maavanema juures kohtumine. Planeerime eskiisprojekti avalikku arutelu.

Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Aburi külas asuva, kasutuses oleva, omandiõigust tõendavate
dokumentideta, enne ehitusseaduse
jõustumist rajatud garaaži alune ja teenindamiseks vajalik maa (0,05 ha).
4. Peremehetu ehitise arvelevõtmine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Otsustati võtta peremehetu ehitisena arvele Pikevere külas asuvad laut ja
saun.
5. Kiltsi Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine
Ette kandis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial.
Kiltsi Põhikooli arengukava koostamise eesmärk on määratleda aastateks
2016-2020 kooli strateegilised eesmärgid, tulemusvaldkonnad, tegevused ja
oodatavad tulemused. Kooli arengukava koostamine põhineb Väike-Maarja

Info:
Ene Preem:
- komisjonide nädal on 9.-13. novembril. Toimub 2016 . aasta vallaeelarve arutelu.
- volikogu juhatuse koosolek on 18.
novembril
- volikogu istung toimub 26. novembril.
Anu Loorits:

Indrek Kesküla

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2015. aastal
1. oktoobril – 4550
Oktoobrikuus oli saabunuid 14 ja lahkunuid 16.
1. novembril – 4548
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Alkohol alaealise käes on
täisealise otsus!

(14.10, 21.10, 28.10, 05.11, 11.11 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Määrati MTÜ-le Skamja Aavere
külas kuuluvate hoonete juurde maa
ostueesõigusega erastamiseks katastriüksuse moodustamise toimikute VäikeMaarja Vallavalitsusele esitamise tähtpäevaks 30.12.2015.
- Otsustati moodustada Kurtna külas Metsanurga katastriüksuse jagamise tulemusena uued katastriüksused
järgmiselt: 14,64 ha suurune Metsanurga katastriüksus, sihtotstarbega
maatulundusmaa ja 12,56 ha suurune
Ärni katastriüksus, sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Otsustati moodustada Kurtna külas
Mihkli katastriüksuse jagamise tulemusena uued katastriüksused järgmiselt:
36,79 ha suurune Mihkli katastriüksus,
sihtotstarbega maatulundusmaa ja
7,95 ha suurune Krissi katastriüksus,
sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Otsustati moodustada Kärsa külas
Reinumetsa katastriüksuse jagamise
tulemusena uued katastriüksused järgmiselt: 5,56 ha suurune Reinumetsa
katastriüksus, sihtotstarbega maatulundusmaa ja 11,08 ha suurune Metsatriibu katastriüksus, sihtotstarbega:
maatulundusmaa.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Pikk tn 12 asuva kinnistuga piirneva 80
m2 suuruse maa (sihtotstarve: elamumaa) ostueesõigusega erastamisega
vastavalt katastriüksuse plaanile Järva
Tarbijate Ühistule, määrati koha-aadress ja kinnitati maa maksustamishind.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Simuna mnt 6a asuva kinnistuga piirneva 78 m2 suuruse maa (sihtotstarve:
ärimaa) ostueesõigusega erastamisega
vastavalt katastriüksuse plaanile AS-le
OG Elektra, määrati koha-aadress ja
kinnitati maa maksustamishind.
- Nõustuti tasuma riigi omandis
olevale Kiltsi alevikus Turu tn 1 kinnisasjale Väike-Maarja valla kasuks seatava reaalservituudi eest (kinnisasi koormatakse 353 m2 ulatuses kergliiklustee
rajamiseks) aastatasuna 18 eurot.
- Nõustuti tasuma riigi omandis olevale Kiltsi alevikus Pikk tn 4 kinnisasjale Väike-Maarja valla kasuks seatava
reaalservituudi eest (kinnisasi koormatakse 381 m2 ulatuses kergliiklustee rajamiseks) aastatasuna 20 eurot.
- Otsustati moodustada Imukvere
külas maa munitsipaalomandisse taotlemiseks katastriüksused järgmiselt:
1,31 ha suurune Käruveski – Luusika
tee katastriüksus, sihtotstarbega transpordimaa; 1,27 ha suurune Käruveski
– Luusika tee katastriüksus, sihtotstarbega transpordimaa; 0,70 ha suurune
Käruveski – Luusika tee katastriüksus,
sihtotstarbega transpordimaa; 0,06 ha
suurune Käruveski – Luusika tee katastriüksus, sihtotstarbega transpordimaa
ning kinnitati maa maksustamishind.
- Otsustati moodustada Koonu külas maa munitsipaalomandisse taotlemiseks katastriüksused järgmiselt: 813
m2 suurune Vana-Koonu tee katastriüksus, sihtotstarbega transpordimaa ja
686 m2 suurune Vana-Koonu tee katastriüksus, sihtotstarbega transpordimaa
ning kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Väike-Maarja valla territooriumil asuvate riiklikus teeregistris
registreeritud tervikteede teeosade nimekiri.
- Kinnitati Triigi külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava
Tihase katastriüksuse pindalaks 1700
m2, määrati sihtotstarbeks elamumaa
ja kinnitati maa maksustamishind.
- Määrati Kiltsi alevikus Uus tn 13
asuva elamu teenindamiseks vajaliku
maa piir ja moodustati maa riigi omandisse jätmiseks hoonestusõiguse seadmise eesmärgil katastriüksus sihtotstarbega elamumaa.

- Määrati Aavere külas asuva tuuleveski juurde maa ostueesõigusega
erastamiseks katastriüksuse moodustamise toimiku vallavalitsusele esitamise tähtpäevaks 31.01.2016.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
teraviljakuivati-laohoone projekteerimiseks Avispea külas, Rohukopli kinnistul.
Hanked
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja valla soojamajanduse
arengukava aastateks 2016-2026 koostamine“ edukaks pakkujaks Aare Vabamägi.
- Kinnitati lumetõrjetööde teostajateks Väike-Maarja valla kohalikel teedel
ja tänavatel 2015/2016 talvel: AS Vao
Agro – Vao-Kiltsi-Risu piirkonnas; OÜ
Reinpaul Agro – Kiltsi-Liivaküla-Nõmme piirkonnas; OÜ Pikevere – AaverePikevere-Varangu-Raigu
piirkonnas;
OÜ Müüriku Farmer – Pandivere-Raeküla-Müüriku ja Väike-Maarja aleviku
piirkonnas; OÜ Triigi Farmer – Triigi,
Eipri-Pandivere, Rastla ja Pudivere piirkonnas; OÜ Avispeamees – Määri, Avispea, Avanduse ja Orguse piirkonnas;
OÜ Sepatalu – Kurtna, Võivere-Hirla
ja Simuna piirkonnas; OÜ Äntu Mõis
– Äntu-Kaarma ja Nadalama-Kärsa piirkonnas; OÜ Kerro Farmer – Käru-Imukvere-Karaski piirkonnas.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Lauaarvutid Väike-Maarja valla asutustele 2015” edukaks pakkujaks AS
Ordi.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest 17 taotlejale summas 1064 eurot.
Korteri üürile andmine
- Nõustuti vallale Väike-Maarja alevikus kuuluva korteri isikule üürile andmisega, tähtaeg kuni 30.04.2016.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa VäikeMaarja alevikus asuv korteriomand isikule hinnaga
6200 eurot.
Hoonestusõiguse
seadmise eellepingu sõlmimine
- Otsustati sõlmida
seoses maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemisega OÜ-ga Pandivere Vesi hoonestusõiguse
seadmise eelleping VäikeMaarja alevikus Põllu 1b ja
Aburi külas Kaevu kinnistu
suhtes.
Vee erikasutusluba
- Nõustuti vee erikasutusloa andmisega OÜle
Elkarin.
Hajaasustuse
programm
- Kiideti heaks Kiltsi
alevikus Liiduri 15 puurkaevu rajamise projekti
aruanne. Kinnitati projekti
kogumaksumuseks 1530
eurot, millest 1020 eurot
on toetus ja 510 eurot projekti omafinantseering.
Raieloa andmine
- Nõustuti Väike-Maarja
alevikus Uus tn 1 kinnistul
ühe jalaka ja kahe saare
mahavõtmisega.
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- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Kesk tn 1 kinnistul ühe vahtra ja ühe
pärna mahavõtmisega.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Tamsalu mnt ja Pikk tn 23 maaüksuste
vaheliselt maa-alalt ühe saare mahavõtmisega.
Puurkaevu asukoht
- Kooskõlastati Käru külas Kõrvelaane kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
Jäätmeload
- Nõustuti osaühingu PORTLIF
GRUPP jäätmeloa muutmisega.
- Nõustuti jäätmeloa andmisega ASle Epler & Lorenz.
Raha eraldamine reservfondist
- Otsustati eraldada reservfondist
3442.80 eurot Vao katlamaja tsirkulatsioonipumba vahetamiseks.
Avaliku ürituse luba
- Anti luba OÜ-le Reinpaul XIII
maastikujooksu korraldamiseks Ebavere tervisespordikeskuses matka- ja suusaradadel 1. novembril.
Kaunis Kodu konkurss
- Kinnitati Väike-Maarja valla 2015.
a Kaunis Kodu konkursi tulemused ja
jagati auhinnafond 500 eurot alljärgnevalt:
- perekond Rand – tootmistalu
Avanduse külas – kinkekaart väärtuses
150 eurot;
- perekond Komp – kodu Avanduse
külas – kinkekaart väärtuses 150 eurot;
- perekond Kasemets – kodu Nadalama külas – kinkekaart väärtuses 100
eurot;
- Kurtna külamaja (MTÜ Nelikand) –
kinkekaart väärtuses 100 eurot.
Lasteaia hoolekogu
- Kinnitati Väike-Maarja lasteaia
hoolekogu koosseis.

„Alkohol alaealise käes on täiskasvanu
otsus“ oli Rakvere politseijaoskonna
ennetuskampaania, mis viidi läbi 2014.
aastal ja mille raames paigaldati Lääne-Virumaa kõikide kaupluste kassade
juurde selleteemalised kleebised. Kleebise mõte oli meenutada müüjale dokumendi küsimist alkoholi ostjalt ning
meenutada täisealisele, et alkoholi ostmine alaealisele on keelatud.
Lääne-Virumaal on 2015. aastal
oktoobrikuu seisuga politsei poolt tabatud alkoholijoobes alaealiste hulk
väga suur. Kui 2014. aastal oli politsei
oktoobri seisuga tabanud 216 joobes
alaealist, siis sel aastal on sama ajaga
selgitatud välja 298 alkoholijoobes alaealist.
Alaealisele alkoholi müümine kui ka
ostmine on väärteo korras karistatavad
teod. Samas kui täisealine pakub või
veenab alaealist alkoholi tarbima, siis
sellisel juhul on tegemist kuriteoga.
Selline eristamine on ennekõike põhjendatud sellega, et alkoholi müümise
või ostmise puhul on initsiaator alaealise ise. Samas kui alaealisele alkoholi pakutakse, siis siin on kallutajaks
täiskasvanud. Kui varasemalt võis noor
keelduda alkoholi tarvitamisest, siis
pärast alkoholi tarvitamisele kallutamist võib laps oma varasemaid hoiakuid ja harjumusi muuta. Selline tegu

võib omada palju kaugeleulatuvamaid
tagajärgesid.
Selleks, et ennetada alaealiste poolt
alkoholi ning muude sõltuvusainete
tarbimist, viivad noorsoopolitseinikud
pidevalt koolides läbi ennetusteemalisi
loenguid ja üritusi, millega näidatakse
alkoholi ning sõltuvusainete kahjulikkust ning püütakse selgitada, et alkoholi joomine ja suitsetamine ei ole
midagi sellist, mida peaks proovima.
Samuti viib politsei pidevalt läbi politseilisi tegevusi, mille käigus täiendavate jõududega kontrollitakse õhtusel
ajal väljas viibivaid alaealisi.
Alkoholi müümine, pakkumine ja
ostmine alaealisele on karistatavad
teod, kuid tegelikult peaks iga täisealine mõtlema hoopiski selle peale, et kui
nooruk on purjus, siis võib ta langeda
kergemini mõne väär- või kuriteo ohvriks. Kes küll tahaks panna oma tegevusega teisi ohtu? Politsei soov on pigem
leida inimesi, kes aitaksid alaealistele
selgitada alkoholi ja suitsetamise halbasid mõjusid ning aitaksid sellega
kaasa noorte tervislike eluviiside kinnistamisse.
Kristi Fuchs
piirkonnavanem
Rakvere politseijaoskond

Taliteenistuse korraldamine
Väike-Maarja vallas
2015/2016. talveperioodil Väike-Maarja
vallas taliteenistust korraldavate ettevõtete ja tööde eest vastutajate loetelu.
VALLATEED:
Väike-Maarja aleviku tänavad
OÜ Müüriku Farmer, Endel Mäesepp, tel 505 3750
Väike-Maarja aleviku kõnni- ja
jalgrattateed, platsid
Väike-Maarja valla majandusosakond, Heigo Masing, tel 521 1262
Ärina, Koonu, Aburi, Kännuküla,
Mõisamaa
Väike-Maarja valla majandusosakond, Kaarel Moisa, tel 505 3558
Vesioru, Pandivere, Raeküla,
Müüriku
OÜ Müüriku Farmer, Endel Mäesepp, tel 505 3750
Triigi, osa Avispeast, Pudivere, Eipri, osa Pandiverest, Rastla
OÜ Triigi Farmer, Arvo Kaare, tel 505
0807
Osa Avispeast, Määri, Avanduse,
Orguse,
OÜ Avispeamees, Jaak Läänemets,
tel 5660 6357
Äntu, Sandimetsa, Kaarma, Kaarma tagaküla, Nadalama, Kärsa
OÜ Äntu Mõis, Jüri Sild, tel 5664
3112
Simuna aleviku tänavad, Kurtna,
Võivere, Hirla
OÜ Sepatalu, Jaan Sepp, tel 513 7239

Vao, Uuemõisa, Risu, Mätliku, Ilmandu
AS Vao Agro, Meelis Robam, tel 517
2214
Kiltsi, Liivaküla, Nõmme, Vorsti
OÜ Reinpaul Agro, Rein Möldre, tel
505 3093
Pikevere, Aavere, Varangu, Raigu
OÜ Pikevere, Tanel Vaarma, tel 5919
1212
Käru
OÜ Kerro Farmer, Raimo Birnbaum,
tel 506 0173
Üldine vastutus vallateede osas:
Kaarel Moisa, tel 505 3558
RIIGITEED:
AS Eesti Teed Virumaa, infotelefon
511 8187
Rakvere – Vägeva
Väike-Maarja – Tamsalu piirkond
Ebavere – Järva-Jaani
Pikevere – Puhmu
Raigu – Vajangu
Koonu – Pandivere – Kadila
Väike-Maarja – Simuna
Ebavere – Simuna
Äntu – Määri
Simuna – Laekvere
Simuna – Käru
Simuna – Rakke
Avanduse – Rahkla
Käru – Salla

Muudatustest jõulupidude
korraldamisel
Sellel aastal ei toimu vallas eraldi
jõulupidu suurtele peredele ja puuetega lastele. Soovime suuri peresid
(alates kolmest lapsest, kuni 17a
lapsed k.a) ja puuetega laste peresid
toetada kinkekaardiga.
Kinkekaarte väljastab sotsiaalosakond kuni 18. detsembrini.

Lastele toimub 16. detsembril
kell 18 Väike-Maarja seltsimajas
lasteteater “Reky” tasuta etendus
“Mašake ja kolm karu”.
Ene Kinks
sotsiaalosakonna juhataja
329 5761
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Väike-Maarjas langes soojuse hind Kõrghaljastusest – puud on ohus
Maagaasi sisseostuhinna odavnemise
tõttu langetas Adven soojuse hinda
Väike-Maarja võrgupiirkonnas. Soojuse
hind langes nii era- kui äriklientidele
16%.
Novembrist kehtima hakanud soojuse hind Väike-Maarja piirkonnas on
52,35 eurot/MWh.
Adven Eesti juhatuse esimees Urmo
Heinam sõnas, et kuna Adveni kaugküttepiirkondades on valdavalt kasutusel
maagaas, mängib soojuse hinnakujunduses olulist rolli maagaasi sisseostu
hind. “Lähiaastatel näeme ette jätkuvat
soojuse hinna langust nii era- kui ka
äriklientidele. Oleme seadnud sihiks
viia 2020. aastaks 14 võrgupiirkonda
üle puiduhakkele. Biomassi kasutamine on maagaasist veelgi soodsam ning
lisaks ka keskkonnasõbralikum. Adveni
üle kümne miljoni euro suurune investeering annab klientidele võrreldes
maagaasiga orienteeruvalt 20% säästu,” lisas Heinam.
Heinami sõnul ei ole lähikuudel
soojusenergia hinnatõusu ette näha ja
sel talvel saavad nii era- kui ärikliendid
tunduvalt väiksemaid soojuse arveid.

Soojuse hinda mõjutavad lisaks kütuse hinnale ka kaugküttevõrgu seisukord piirkonnas ja võrku tehtud investeeringute suurus ning sellest tulenevad soojuse kaod, samuti sõltub soojuse hind seadmetest, nende vanusest
ja efektiivsusest. Olulist rolli mängib ka
soojustarbijate arv ehk kui suure kaugkütte piirkonnaga on tegemist.
Jooksvat infot soojuse hindade kohta avaldab Adven oma kodulehel www.
adven.ee rubriigis “kaugküte ja maagaas” alajaotuses “kaugkütte hinnad”.
Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis
tegutsev energiaettevõte. Adven pakub
tööstuslikke soojuse-, külma- ja jahutuslahendusi, varustades energiaga nii
tööstus-, kaubandus-, avalik- ja teenindussektorit, kohalikke omavalitsusi
ning elanikkonda. Lisaks tegeleb Adven
ka maagaasi jaotamise ja müügiga.
Adven Eesti fotoalbum: https://goo.
gl/JJOFla

Vallavalitsuses alustas tööd uus
rahandusosakonna juhataja
21. oktoobrist alates töötab VäikeMaarja vallavalitsuses rahandusosakonna juhatajana
Maie Tiits.
Maie Tiits on
Tartu Ülikooli haridusega
majandusanalüütik, kes
omab töökogemusi
nii avalikust kui erasektorist.
Avalikus sektoris on ta töötanud
Viru-Nigula vallavalitsuses,
Püssi
linnavalitsuses ja
Politseiprefektuuris pearaamatupidajana, kokku kümmekond aastat. Viimane
töökoht oli Ida-Virumaal, neli aastat
Viru Keemia Grupp AS-i tütarettevõtte
finantsjuhina.
Kohe esimesest tööpäevast pea-

le sukeldus Maie
Tiits Väike-Maarja
valla 2016. aasta
eelarve koostamise protsessi, olles
just eelmisel päeval lõpetanud Viru
Keemia Grupp AS-i
uue aasta eelarve
koostamise.
Juunikuu vallavolikogu
istungil
muudeti vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade
koosseisu, millega
korraldati
ümber
rahandusosakonna
senine tööjaotus – ühendati rahandusosakonna juhataja ja vanemökonomisti
tööülesanded ning moodustati pearaamatupidaja ametikoht. Senine rahandusosakonna juhataja Lea Matusorg
asus pearaamatupidaja ametikohale.

Triigi külas taastati
kahepaiksete elupaiku
Keskkonnaameti tellimisel viiakse üle
Eesti läbi kahepaiksete (sh mudakonna) elupaikade taastamistöid. Mudakonna elutingimuste parandamiseks
puhastati Triigi pargi tiike setetest ja
taimestikust ning tiikide kaldad tehti
laugeteks.
Mudakonlaste sugukonda kuuluva
hariliku mudakonna levila ulatub Keskja Ida-Euroopast Venemaa lääne- ja
edelaosani. Rahvusvahelise punase
nimestiku alusel kuulub mudakonn
soodsas seisundis olevate liikide hulka,
kuid liigi populatsiooni trend on hinnatud langevaks.
Eriti drastiline on liigi langustrend
levila põhja- ja lääneosas – Eestis,
Rootsis, Taanis, Hollandis, Belgias ja
Prantsusmaal. Eestis on mudakonn II

kaitsekategooria liik ning kuulub ka EL
Loodusdirektiivi IV lisasse.
Liigi arvukuse languse peamiseks
põhjuseks võib pidada elupaikades toimunud muutusi – põllumajanduse olulist intensiivistumist (põllumajanduskemikaalide ja -mürkide kasutamine).
Olulist negatiivset mõju on avaldanud
ka sigimisveekogude kinnikasvamine,
nende kaladega asustamine, kinniajamine, reostamine ja kuivendamine.
Eestis on mudakonna kriitiliselt
ohustavaks teguriks sigimisveekogude
hävimine (nende kinnikasvamine ja kaladega asustamine).
Keskkonnaministeeriumi kodulehelt
vahendas infot
Leie Nõmmiste

Riigimaa enampakkumise teade
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku
elektroonilise enampakkumise Aavere
külas asuva Viisijupi kinnistu (katastritunnus 92701:003:0139) müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on
6.01.2016.

Täpsemat informatsiooni saab Maaameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee ja www.maaamet.ee/maaoksjon.

Kui 1980. aastate alguses tolleaegse
Väike-Maarja kolhoosi eestvedamisel
ja toel alustati Väike-Maarja alevikus
haljasalade ja kõrghaljastuse planeerimisega, siis telliti projekt eriala spetsialistidelt Luua Puukoolist.
Täna on raske ette kujutada praeguse Lõuna tänava (1980. aastal sai valmis esimene maja, nr 9) ja Ravi tänava
vahelise haljasala asemel raudbetoondetailide polügooni. Lasteaia ehituse
alguses alustati polügooni likvideerimisega ja haljastustöödega, kõrghaljastusega.
Vanasõna kohaselt: inimene, kes on
istutanud ühegi puu, pole elanud kasu-

tult.
Aga mida arvata sellest kui puu võetakse jalalt maha ainult seepärast, et
pääseda sügisel lehtede riisumisest.
Nii on nüüd juhtunud Lõuna tn maja
nr 11 ees kasvanud kastanitega. Möödunud aastal juhtusin nägema, kui üks
majaelanik lõikas maha kastanipuude
võrad. Minu küsimuse peale, miks elujõus puid nii inetult pügatakse, sain
vastuseks, et kasvavad uuesti.
Tänaseks on aga üheksa kastanipuud maha võetud lihtsalt seepärast,
et need kellelegi ei meeldinud ja sügisene lehtede koristamine tülikas.
Mis saab edasi? Vähemalt peaks

Erametsakonsulent
Aadu Raudla vastuvõtuajad
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Väike-Maarjas vallamaja teisel korrusel (maanõuniku kabinetis) üle
nädala neljapäeviti kl 9-13.
Vastuvõtupäevad:

3. ja 17. detsember.
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate
probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav.
Tel 524 8963, e-post: aadukas931@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Väike-Maarja vallavalitsus nõudma
maha võetud puude asemele uute puude istutamist. Muidu võib kunagi istutatud tervete puude meelevaldset raiet
veel edaspidigi juhtuda.
Olgem hoolivamad meid ümbritseva suhtes. Hoidkem tehtut! Ohtlike
ja vanade puude langetamise vajadus
jäägu spetsialistide otsustada.
Jään lootma, et Lõuna tänava maha
saetud kastanite asemel varsti uued
puud kasvavad
Juta Haasma

Täpsustus
Oktoobrikuu infolehes oli külavanemate kontaktide juures Kiltsi
eksikombel kirjas külana. Haldusterritoriaalse jaotuse järgi on Kiltsi alevik.
Väike-Maarja vallas on 3 alevikku: Väike-Maarja, Simuna ja
Kiltsi ning 34 küla: Aavere, Aburi,
Avanduse, Avispea, Ebavere, Eipri, Hirla, Imukvere, Koonu, Kurtna,
Kännuküla, Kärsa, Käru, Liivaküla,
Määri, Müüriku, Nadalama, Nõmme, Orguse, Pandivere, Pikevere,
Pudivere, Raeküla, Raigu, Rastla, Sandimetsa, Triigi, Uuemõisa,
Vao, Varangu, Vorsti, Võivere, Äntu
ja Ärina.

Muuseumist leiab paikkonnaga seotud
raamatuid ja meeneid
Väike-Maarja muuseumist on võimalus
soetada paikkonnaga seotud raamatuid, postkaarte ja meeneid. Kindlasti
leidub sobivad kingitusi sõpradele-tuttavatele ka jõuludeks. Väike-Maarja
muuseum on talvisel hooajal avatud
E, T, N, R kell 10-17, K kell 10-19.
Tere tulemast!
Raamatuid:
“Virumaa vanad vaimujutud”, Mall
Hiiemäe koostatud Viru Instituudi väljaanne, 2015; 300 lk, hind 16 eurot
Kurt Eiskopi sõduripäevikud 19411944 “Mõtle minule siin vaenuväljal”,
2015; 410 lk, hind 12 eurot
“Juhan Kukk – iseseisvusmõtte sõnastaja”, 2015; 400 lk, hind 16.50 eurot
“Simuna kiriku kroonika”, 2013, hind
10 eurot
“Koeru” Indrek Ilometsa koostatud,
2011; 314 lk, hind 30 eurot
Väike-Maarja seltsimaja juubeliraamat “Sajand seltsielu südames” 2012;
200 lk, hind 20 eurot
“Väike-Maarja luuleraamat”, 1997;
128 lk, hind 1.30 eurot
“Teed ja saatused”, 2001; 480 lk
Märts-Aprill 1944. Narva, Tallinn,
Tartu, 2015; 95 lk, hind 14 eurot
“M. F. W. Zoege von Manteuffel”, Tartu Ülikooli väljaanne, 2007; 59 lk, hind
2.30 eurot
Hinge Kaljund “Minu vend Tõnis”,
2010; 158 lk, hind 9.60 eurot
Aime Kinnep “Eduard Wiiralti noorusradadel” 2009; 32 lk, hind 7 eurot
Ann Lehtmets. Douglas Hoile “Sentence: Siberia”, 2003; 415 lk, 20 eurot
Eduard Leppik “Väike-Maarja Põllumeeste Selts” 1995; 98 lk, hind 2 eurot
Eduard Leppik “275 aastat üldhariduskooli Väike-Maarjas”, 1998; 126 lk,
hind 1 euro
Eduard Leppik “Väike-Maarja lood”,
1995; 78 lk, hind 1 euro
Eduard Leppik “Kultuurilooline Väike-Maarja”, 1999; 150 lk, hind 3 eurot

Eduard Leppik “Krimmi eestlastest”,
2006; 132 lk, hind 4.80 eurot
Eduard Leppik “Assamalla”, 1996; 24
lk, hind 1 euro
Eduard Leppik “Mis on kodu inimesele”, 2005; 32 lk, hind 1 euro
Eduard Leppik “Kolm venda I”, 1999;
44 lk, hind 1 euro
Eduard Leppik “Kolm venda II”,
2002; 36 lk, hind 1 euro
Eduard Leppik “Vanaisaga jalutamas”, 1996; 40 lk, hind 1 euro
Eduard Leppik “Jälle vanisaga jalutamas”, 2000; 100 lk, hind 1.40 eurot
Eduard Leppik “Vanaisa tootsid”,
2000; 110 lk, hind 1.30 eurot
Eduard Leppik “Marta”, 2004; 144 lk,
hind 2.30 eurot
Eduard Leppik “Neeruti mõis”, 1997;
28 lk, hind 1 euro
Eduard Leppik “Stabat mater”, 1998;
23 lk, hind 1 euro
Eduard Leppik “Kaks armastust”,
2005; 60 lk, hind 1.60 eurot
Eduard Leppik “Männiku Johanirahva talu kisendav tragöödia”, 2004; 12 lk,
hind 1 euro
Eduard Leppik “Lõhnad”, 2006; 29 lk,
hind 1 euro
Eduard Leppik “Mäo Otri Sutterid”,
2004; 36 lk, hind 2 eurot
Eduard Leppik “Valter Vebornn koduuurijana”, 2003; 152 lk, hind 2 eurot
Eduard Leppik “35 meeliskelu”,
2005; 110 lk, hind 2.30 eurot
Aino Lukman “Meie Aino”, 2008; 152
lk, hind 9.20 eurot
Voldemar Madisso “Nii nagu see oli”
2. osa. Ohvitseri märkmikust, 2002; 352
lk, hind 9 eurot
Arved Ojamaa “Võõras kodus”, 2004;
458 lk, hind 15 eurot
Heino Ross “Viina põletamine”,
2014; 256 lk, 14 eurot
Heino Ross “Mis oli, aga enam ei
ole”, 2013; 223 lk, hind 16 eurot
Heino Ross “Simuna kihelkonna
mõisad I” (Avanduse, Emumäe, Lam-

masküla, Lasinurme, Koila, Kärsa,
Käru), 2013; 280 lk, hind 10 eurot
Heino Ross “Simuna kihelkonna
mõisad II” (Laekvere, Lõusa, Moora,
Mõisamaa, Määri, Rahkla), 2011; 248 lk,
hind 10 eurot
Heino Ross “Simuna kihelkonna
mõisad III” (Rakke, Rohu, Selli, Tammiku, Võivere), 2011; 318 lk, hind 10 eurot
Heino Ross “Simuna kihelkonna
mõisad IV” (Paasvere), 2012; 272 lk,
hind 10 eurot
Heino Ross “Simuna kihelkonna
mõisad V” (Muuga), 2012; 200 lk, hind
10 eurot
Heino Ross “Simuna kihelkonna
mõisad VI” (Salla), 2012; 200 lk, hind 10
eurot
Heino Ross “Simuna kihelkonna
mõisad VII” (Täiendused), 2013; 240 lk,
hind 10 eurot
Heino Ross “Simuna kihelkonna
mõisad VIII” (Täiendused), 2013; 240 lk,
hind 10 eurot
Heino Ross “Pudivere mõis”, 2010;
216 lk, hind: 8.31 eurot
Heino Ross “Simuna”, 2010; 462 lk,
hind 11 eurot
Heino Ross “Olaf Tammarki lugu”,
2010; 263 lk, hind 10 eurot
Heino Ross “Orguse küla”, 2009; 71
lk, hind 5 eurot
Heino Ross “Kirurg Werner Zoege
von Manteuffel”, 2007; 32 lk, hind 2 eurot
“Salla Külmojad”, 2006; 31 lk Hind:
1 euro
Heino Ross “Simuna Laenu-Hoiu
Ühisus 100. Simuna post 90”, 2005, 88
lk, hind 3 eurot
Heino Ross “Carl Timoleon Neff 200”
I osa, 2004; 320 lk, hind 16 eurot
Heino Ross “Carl Timoleon Neff 200”
II osa, 2007; 199 lk, hind 10 eurot
Heino Ross “Eesti kodurahad”, 1994;
183 lk, hind 5 eurot
Heino Ross “Eesti kodurahad”
(Täiendused), 2006; 60 lk, hind 2 eurot
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Huvitegevusvõimalusi vallas 2015/2016
Väike-Maarja seltsimajas
Ringi nimi/tegevus

Juhendaja

Kontakt

Tantsurühm Kuremarjad

T 13.00

Ilme Sein

326 1837, 5302 4437, seltsimaja@v-maarja.ee

Segakoor Helin

E 19.00

Ahti Bachblum

326 1837, 5302 4437, seltsimaja@v-maarja.ee

Härmalõnga naisansambel

T 12.00

Valve Libene

326 1837, 5302 4437, seltsimaja@v-maarja.ee

Näitering

K 18.30

Tiit Alte

326 1837, 5302 4437, seltsimaja@v-maarja.ee

Kord nädalas
kokkuleppel

Kerli Võrno

326 1837, 5302 4437, seltsimaja@v-maarja.ee

T 18.00

Maie Lepik

326 1837, 5302 4437, seltsimaja@v-maarja.ee

N 18.00

Maie Lepik

326 1837, 5302 4437, seltsimaja@v-maarja.ee

Idamaise tantsu ring

N 17.30

Epp Kaljos

5563 8128, epp.kaljos@mail.ee

Peredega pusimise ring

N 17.30

Paberpunutiste meisterdamise ring
(raamatukogus)

E 15.00

Aili Keps

Kord nädalas
kokkuleppel

Merike Hövelson

Noorte idamaine tants
Kunstiring edasijõudnutele (gümnaasiumis)
Kunstiring algajatele
(gümnaasiumis)

Laulu- ja tantsuring Kiltsi rahvamajas

Väike-Maarja gümnaasiumis
Ringi nimi/tegevus

Aeg

Kristel Lehtme-Kits 326 1837, 5302 4437, seltsimaja@v-maarja.ee

Egne Liivalaid

3.-4. klassi rahvatants

E 6. tund

Egne Liivalaid

7.-8. klassi rahvatants

K 7. tund

Egne Liivalaid

5.-6. klassi rahvatants

N 7. tund

Egne Liivalaid

T 7.-8. tund

Egne Liivalaid

T 6.-7. tund

Ele-Riin Vend

kokkuleppel

Liina Kungla

K 14.00-15.30

Helve Noorlind

C-sega rahvatantsurühm
Arvutiring
(1.-4. klass)
Arvutiring
3. klassidele
Lauamängud
(1.-4. klass)
Mudilaskoor
(1.-4. klass)

Laskmine

326 1837, 5302 4437, seltsimaja@v-maarja.ee

Lastekoor
5.-12. klass
Meisterdamine
5.-12. klass

Kontakt

Kergejõustik

Laulusolistid (koolieelikud ja põhikooli õpilased)

T 12.45
N 16.45

Angela Raik

5560 1915, angela.raik@mail.ee

Robootika

Naisrahvatantsurühm

E 19.00

Auli Kadastik 5558 3566, aulikadastik@gmail.com

Naisrahvatantsurühm Tüdrukud

K 12.00

Auli Kadastik 5558 3566, aulikadastik@gmail.com

Simuna Kapell

T 18.30

Eve Sarnet

501 1327

Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi näitering VesiPeale

T 18.30
N 18.30

Maie Rand

5647 1100, maierand@hot.ee

Segarahvatantsurühm Simuna Segased

N 20.00

Mudilasring (3-7aastastele)

E 11.00

Angela Raik

5560 1915, angela.raik@mail.ee

Laste lauluansambel (1.-4. kl õpilastele)

E 13.40

Angela Raik

5560 1915, angela.raik@mail.ee

Line-tantsurühm LustiLine

K 18.30

Tiia Lepp

Laste lauluansambel (5.-9. klassi õpilastele)

K 14.30

Angela Raik

5598 1651, tiia.lepp@mail.ee
5560 1915, angela.raik@mail.ee

Jüri Kalvet

323 7362, jyrka1936@hot.ee

Väike-Maarja lasteaias

N 12.55
T 7.-8. tund

Karin Kaju

Tantsuring,
2.-3. kl õpilastele

E 12.55

Liia Alling

Lauluring

E 13.50;
N 14.45

Karin Kaju

Robootika,
3.-5. kl

T 12.55

Tanel Kümnik

E 12.55

Karin Kaju

T 13.50

Kati Hiir

K 13.50

Helis Manninen

T 12.55

Kristiine Adamson

T 12.00

Kristiine Adamson

Loovkirjutamine

T 12.55

Mari-Vivian Laht

Inglise keel

T 13.50

Reeva Johanson

Sirje Sõnum 5648 0612, lasteaed@v-maarja.ee

Lauluring

R 10.30

Sirje Sõnum 5648 0612, lasteaed@v-maarja.ee

Jalgpall (5-7a lapsed)

E 15.30

Jüris Sahkur

N 15.30-16.15

Kristiine
Adamson

5552 5929, kristiine.adamson@gmail.com

Sirje Sõnum 5648 0612
Sirje Orro

5663 8851, sirjeor@gmail.com,
koduleht www.taffos.pri.ee

Simuna koolis

Väike-Maarja spordihoones
Aeg

Juhendaja

Kontakt

Ringi nimi/tegevus

E, K, R 12.00-13.00

Vaido Rego

529 4106

Kunstiring

Vaido Rego

529 4106

Spordiring/korvpall

TKN 14.45

Vaido Rego

529 4106

Spordiring/korvpall
1.-4. klass

R 12.55

Jüris Sahkur

5333 4351

Spordiring lasteaialapsed

Lembit Kalter

5344 6074

E 15.00 Ebaveres
K 17.00 Ebaveres
R 17.15 spordihoones

Maris Kaarjärv

528 1769
Ebavere Suusaklubi
Facebook

Tantsuring, 6.-2 klass, tüdrukud

K 17.00-18.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Aerofatburn

T 18.45-20.00

Ivi Lõomets

528 6641

Step-aeroobika

N 18.45-20.00

Ivi Lõomets

528 6641

Vinyasa yoga

P 16.15-17.45

Ivi Lõomets

528 6641

E, K 18.00-19.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Latino

E 19.00-20.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Step-aeroobika

K 19.00-20.00

Anneli Kalamäe

Vinjasa flow yoga

R 18.30-19.30

Anneli Kalamäe

Korvpall, tüdrukud
Jalgpall
Maadlus
Suusaklubi treeningud

Tantsuring Tantsu-trupp Maarjake

E, K, R 17.30-20.15

Juhendaja

E 12.00

T 12.45

5333 4351, jyris@virumaasport.ee

Aeg

Mudilaskoor

Muusikaring (6-7a lapsed)

E, T, K, N, 16.00-17.30
R 18.00-19.30
K 17.30-19.00
R 13.40-15.10
E 16.30
R 15.30

Ivi Vainjärv

Andero Põllu

Näitering,
5.-9. kl õpilastele
Spordiring
2.-4. kl
Jooga
1.-2.klass
Jooga
3.-4.klass

Korvpall, 7.- 9. kl poisid (või kuni 12. kl)

Edgar Tammus

R 13.40

520 0387 ja 325 5037, lasteaed@v-maarja.ee

Korvpall, 1.-2. kl poisid ja tüdrukud

Velle Taraste

Noorkotkad

Aet Aksel

Ringi nimi/ tegevus

Tauno Tihti

Egon Leemets

K 12.30

N 19.00

Eda Erras

R 13.40

Beebide ujumine (kodused lapsed)

Linetants, tantsude tase - edasijõudnud

N 13.45

Puutööring

Pilliõpe

E 13.00

Ly Ipsberg

Ringi nimi/tegevus

Kontakt

Kapell Sirili

Toomas Puust

Kiltsi koolis

Juhendaja

Lastejooga (5-7a lapsed)

Kaia Klaan

T 16.00

N 16.00
T, R kell 14.00
K 15.30
(klassis 302)

Õpioskused
5. klass
Loodusring
5.-12. klass

Aeg

Ringi nimi/tegevus

kokkuleppel
1.-4. klass
esmaspäeval 18.30
õppekeskuse lasketiirus

Kaia Klaan

Auli Kadastik 5558 3566, aulikadastik@gmail.com

Reet Maadla 523 5544, reet.maadla@gmail.com

Eakate klubi Elurõõm

reedel 5.-6. tund

Ansambel ja solistid

Juhendaja

Naisteklubi

Juhendaja

K 5. tund

Aeg

Ringi nimi/tegevus

Aeg

1.-2. klassi rahvatants

5681 2879

Simuna rahvamajas

5

Aeg

Juhendaja

T 12.55

Elle Alber

N 16.00-16.30

Kaitse end ja aita teisi

kokkuleppel
K 12.55
N 12.55
E 12.55 (lapsed)
13.50 (neiud)

Muusikaring
Tantsuring

Anna-Liisa Sammel ja
Hillar Kasu
Anna-Liisa Sammel ja
Hillar Kasu
Anna-Liisa Sammel
Siiri Kanarbik
Eve Põldmaa
Tiia Lepp

Triigi spordihoones
Ringi nimi/tegevus

Aeg

Juhendaja

Kontakt

Line-tants,
jätkajad

E 17.30–18.30

Sirje Orro

5663 8851
sirjeor@gmail.com
www.taffos.pri.ee

5196 2668

Line-tants,
kordamistund

E 18.00–19.00

Aule Rebane 5666 0404

5196 2668

Võrkpall, mehed

E, K 19.00–21.00

6
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Pärimuspäev pajatas Pandivere lugudest
saelamisest.
Pajatamisel hinnatakse esinemise
loomulikkust, oma
hääle valitsemise
oskust ning kõne
selgust,
võimet
kuulajatega sidet
luua ja jutustatud
loo terviklikkust.
Vähetähtis ei ole
ka etteantud ajalimiidist kinnipidamine.
Lugude jutustamine on ennekõike
suhtlemine, mitte
Pärimuspäev tõi Väike-Maarja seltsimajja Virumaa kultuurihoidjad.
pelgalt esinemine.
Esiplaanil Viru Instituudi tegevuse korraldaja Marge Lepik.
See on üks eneseväljenduse viise. Pajatajal tuleb osata
Ingrid Rüütel tutvustas pärimus12. novembril kogunesid huvilised Väileida just see lugu, mis temaga sobib,
päevale kogunenutele enda koostatud
ke-Maarja seltsimajja pärimuspäevale
millist on rõõm jutustada, tuleb osaja 1997. aastal ilmunud Väike-Maarja
„Virumaa on virulaste hoida. Pandivere
ta oma mõtteid ja tundeid sõnadesse
kihelkonna vanemate ja uuemate rahlood“. Viru Instituudi ja Väike-Maarpanna.
valaulude ning rahvalike laulude koguja valla ühine pärimuspäev pühendus
Pajatamisega alustati gümnaasiumikku. Selles raamatus on avaldatud
Pandivere piirkonna - Väike-Maarja ja
mis tasa-targu põhimõttel 1999. aastal
kõik Väike-Maarja kihelkonnast koguSimuna kihelkonna - rikkalikule kultuuhõimunädala aegu.
tud viisidega regilaulud. Laulud on koriloole ja siinsetele pärimustele.
Esimesel aastal oli võistlus ainult
gutud kolmekümnelt Väike-Maarja kiPärimuspäevale olid oodatud Virugümnaasiumi õpilastele, siis liituhelkonna inimeselt sajandivahetusest
maa rahvakultuuriga tegelejad, kodusid Kiltsi ja Simuna koolide õpilased,
kuni 1979. aastani. Laulude ülaskirjutaloouurijad, kogukondade kultuurihoidmõne aasta pärast tuli osalejaid juba
mise ajal olid laulikud 50-99-aastased.
jad ja kõik teised huvilised.
maakonna teisteski koolidest. VahePäeva avas Viru Instituudi juhatuse
peal oli pajatamises ka paariaastane
Pärimusteemalised
ettekanded
liige Aivar Surva. 2008. aastal loodud
paus, aga nüüd tundub, et ollakse jälle
juhatas sisse Marju Metsmani üles
Viru Instituudi põhieesmärk on väärtõusulainel. Pärast emakeeleõpetajaid
võetud rahvalaul “Kust laulud?” Ingrid
tustada ühtse Virumaa kultuuri ning
Anneliis Liblikut ja Ülle Läänet on paRüütli kogumikust “Ühte käivad meie
aidata kaasa Virumaa vaimse ja ainejatamise eestvedajaks Karin Kiik.
hääled. Väike-Maarja”.
lise pärimuskultuuri kogumisele ja
Teemasid on olnud erinevaid, olesäilitamisele. Valmistutakse Virumaa
nevalt sellest, mis ühel või teisel aastal
Õpetaja Eve Põldmaa rääkis kodukoguteose väljaandmiseks, millest päoluline on. Lurichi 130. sünniaastapäekohaloo õpetamisest Simuna koolis.
ris mitu peatükki on juba kirja saanud.
va aastal räägiti vägilasmuistendeid,
Alguse sai see tollase valla haridus- ja
Küllap aitab ka Pandivere pärimuspäev
on räägitud tarkusest ja rumalusest
kultuuriosakonna juhataja Olga Metsa
omalt poolt kaasa Virumaa vaimurikjne, teemakohaseid jutte valitakse eriettepanekul 2007. aastal. 2007-2010
kuste tundmisele ja säilimisele.
nevate autorite loomingust.
õpetas kodukohalugu Krista Ustav,
Väike-Maarja poolt tervitas päKarin Kiigel on edaspidiseks unis2010. aastast edasi Eve Põldmaa.
rimuspäevalisi vallavanem Indrek
tus, et ühel aastal pajataksid õpilased
Õppeaine kaudu saab õpilane teadKesküla. Et osalejate seas oli ka Viru
oma pere pärimuslugusid – oma vamisi kohalikust kultuuripärandist ja
Instituudi asutajaliige, folklorist Ingnaemade-vanaisade, tädide-onude või
oskusi selle sidumiseks tänapäeva võirid Rüütel, meenutas Indrek Kesküla
emade-isade poolt jutustatud lugusid.
malustega.
kolme olulisemat mälupilti, mis väikeElla Viki koostatud ettekande PanÕppe eesmärgid: õpilane tunneb ja
maarjalastel esmajoones Ingrid Rüütlidivere paeriik pajatab esitas Porkuni paeväärtustab ajalugu; looduslikke vaaga seonduvad. 2006. aasta 22. aprillil,
muuseumi töötaja Triin Yerlikaya.
tamisväärsusi ja matkaradu; teab koGeorg Lurichi 130. sünniaastapäeval,
Pandivere Paeriik Allikate Allikal
dukohast pärit kirjanikke, kunstnikke,
osales Ingrid Rüütel koos president Aron omanäoline piirkonda tutvustav
muusikuid ja nende loomingut; teab
nold Rüütliga Väike-Maarjas toimunud
tunnuslause ja turisti liikumise tee.
sportlasi, maadeavastajaid jt kuulsaid
Lurichi sünniaastapäeva pidustustel ja
See hõlmab Lääne-Virumaa lõunaosa
inimesi; on teadlik kohalikest kultuurinurgakivi panekul Väike-Maarja uuele
- Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väiketraditsioonidest (käsitöö, rahvariided,
spordihoonele. 2005. aasta septembris,
Maarja vallad.
külakultuur), oskab hankida kodulooEuroopa keelte päeval kui president ArPandivere kõrgustiku aluspõhja lõlist teavet eri allikatest, et kujuneks
nold Rüütel istutas Väike-Maarja keelehelisus on soodustanud tugevat karsoma paikkonnast terviklik ja mitmetammikusse keeleteadlase Ferdinand
tumust ning eriti kõrgustiku nõlval ja
külgne ülevaade. 7. klass õpib kodukoJohann Wiedemanni auks tammepuu,
jalamil rohkete allikate olemasolu.
halugu 35 tundi õppeaasta vältel.
oli ka Ingrid Rüütel Väike-Maarjas.
Pandiveres on kõige levinumaks karstiEve Põldmaa tõi välja ka õpilase ta1998. aasta märtsis esitles ta aga Väivormiks karstilehtrid ja -lohud.
gasiside - Keiri, Simuna kooli lõpetaja
ke-Maarja rahvamajas enda koostatud
Kõige mitmekesisema pinnamoe2010. a: „Õppisin kodulugu 2007. aasfolkloorikogumikku ”Ühte käivad meie
ga üllatab Pandivere meid Ebavere ja
tal, õpetajaks oli Krista Ustav. Ilmselt
hääled. Väike-Maarja” ning tutvustas
Emumäe vahel. Lõuna-Eestilikult maatundus algul see aine igav, mis sellest
raamatu sisu ja saamislugu.
lilisi pilte pakuvad Nõmme, Rakke ja
kodukohast ikka uurida?!? Tegelikult
Lasinurme mäed.
kui asjasse süüvida, on tegemist väga
Rahvalaulude kogumiku sissejuhaAllikad, karstilehtrid ja -lohud on
põneva õppeainega. Eriti Simunas on
tavad mõtted:
andnud looduslikku ainest rohkete lenii palju vaatamisväärsusi, ajaloolisi
- Ühte käivad meie hääled
gendide ja pärimusjuttude tekkeks. On
kohti, ehitisi, millele me igapäevaselt
meie hääled, meie meeled
palju pärimuslugusid, aga mõned lood
ei oskagi tähelepanu pöörata, kuna
ühte sünnivad südamed,
alles tekivad ja saavad legendideks.
ei tea nende lugu. Tänu sellele ainele
ühte laulud langenevad,
On ikka teatud, et Kiltsi lossist olla
avardasin oma silmaringi ja sain suuühte jutud jooksenevad –
viinud maaalune ühendustee Vao tornrel hulgal uusi teadmisi, mis on siiani
ühtivad väga sügavalt Pandivere pälinnusesse ja sealt edasi ka Porkunisse.
meeles ja tean ka edasi rääkida. Ei ole
rimuspäeva sisu ja olemusega.
Palju legende on Porkuni järvest vahet kui suur või väike on kodukoht,
miks on järvel ujuvad saared ja miks
põnevat avastamist on igal pool.“
vesi järvest ära tõmmatakse.
Karin Kiik Väike-Maarja gümnaaValgejõgi ja Põltsamaa jõgi on nagu
siumi raamatukogust rääkis pajatuste
kaks tülli pööranud venda - mõlemad
pajatamisest. Kõik sai alguse 16 aassaavad alguse ühest allikast, aga lähetat tagasi, kui tolleaegsel gümnaasiuvad eri suundadesse.
mi emakeeleõpetajal Inga Reinumägil
Paljud legendid on Kalevipojaga
tuli mõte hakata korraldama õpilastele
seotud. Assamallas, kus hundid Kalerahvajuttude jutustamise võistlusi. Ikka
vipoja hobuse ära söönud, on umbes
selleks, et püüda elavdada, pigem küll
ruutversta suurune tükk heinamaad,
ellu äratada aastakümnetega üha enam
Assamalla luht, seal on punane rohi.
hääbuma kippuvat jutustamise oskust.
See olla Kalevipoja hobuse verest puJutustamine on raske, aga kes selles
Ingrid Rüütel on koondanud
naseks muutunud, kui hundid selle ära
kunstis
meisterlikkuse
on
saavutanud,
kogumikku „Ühte käivad meie
murdnud.
saab kogeda imelist tunnet – harrast
hääled“ kõik Väike-Maarja kihelkonEbavere mägi on see koht, kus Henrõõmu kuulajate tähelepanust ja kaanast kogutud viisidega regilaulud.

riku “Liivimaa Kroonika” teatel sündis
saarlaste suur jumal Tarapita. Tarapita
lennanud Ebaverelt tulihännana Saaremaale.
Teatakse legendi Porkuni preilist,
kelle kohta Marie Under on kirjutanud:
Mis valgus seal Porkuni tiigi pääl
käib heitlevalt üles ja alla,
veeroosest suvel ja talvel jääl
kui põlev süda lööb valla?
Mall Hiiemäe Eesti Rahvaluule Arhiivist rääkis Virumaa rahvapärimusest
ja rahvajuttude kogujaist. Kogumise
eesmärk on kanda vaimuvara tulevastele põlvedele edasi. Jakob Hurt kutsus
juba 19. sajandi lõpul üles folkloori koguma. Kogumise juures on ikka olnud
vaja, et keegi hoiaks kogumise käigul

Mall Hiiemäe rääkimas
rahvapärimusest ja kogujatest.
silma peal, et kogutud pärimus koonduks ja talletuks. Teoloogi haridusega
Jakob Hurt oli folkloori kogumise eestvedajaks pikka aega. Eesti Üliõpilaste
Selts organiseeris üliõpilasi folkloori
kogumisele Eesti erinevaisse paigusse.
Väike-Maarja ja Simuna kihelkonnas
tuleks kogujaist kindlasti ära märkida Voldemar Karl Rosenstrauch. Oma
42 eluaastaga suutis ta üllatavalt palju koguda, tegelikult ta alustas juba
13-aastaselt. Tema üleskirjutisi on ka
Ingrid Rüütli koostatud kogumikus
„Ühte käivad meie hääled“. Et regilaulu
traditsioon päriselt ei hääbuks, võttiski
Ingrid Rüütel Väike-Maarja ja ka Kadrina kogumike koostamise ette.
Helilooja Veljo Tormis näiteks on
kogutud ainestikku oma loomingus
palju kasutanud. Kui poleks kogutud,
oleks Tormisel ka vähe ainest olnud.
Mall Hiiemäe sõnul on eri aegadel
erinevaid teemasid kogutud. 1932. a
näiteks koguti lastehirmutisi - miks lapsed ei tohi vette minna, kaevu vaadata
jne. Näkk oli kaevus just laste pärast.
Mall Hiiemäe kutsus ka praegu kõiki
koguma, kuni on elavat mälu, tuleb pärimused talletada. Hoidkem oma vana
pärandit! Mall Hiiemäe koostatud Virumaa vanade lastemängude ja vaimujuttude raamatud on hästi vastu võetud,
lastemängud eriti soojalt lasteaiatöötajate poolt.
Siitkandi kogujatest loetles Mall
Hiiemäe: Richard Viidalepp, Rudolf
Põldmäe, Johan Elken, Helmut Joonuks, Eduard Leppik. Joonuks oli üks
väheseid, kes tegeles ka fotograafiaga.
Ka Georg Lurich olla kogunud lugusid:
Ebavere mäe linnast, Ebavere rahaaugust jne. Mall Hiiemäe elas 1978. a
ise ajutiselt Ebaveres ja kogus samuti
siitkandi ainestikku. Paljud siitkandist
kogutud lood on jõudnud Eesti Rahva
Muuseumi.
Mall Hiiemäe andis Viru Instituudi
tegevuse korraldajale Marge Lepikule
üle küsitluslehed üleskutsega koguda
Virumaa rahvakalendri ainestikku. Ta
soovitas kaasata kogumisele võimalikult palju huvilisi, et kõik vana ei ununeks vaid püsiks ikka alles.
Annika Michelson (MTÜ Maadjas)
rääkis teemal „Vanad sordid ja koduloomad Väike-Maarjas“. Soome-rootsi
päritolu Annikal on siitkandi sortidest
ja tõugudest kogutud väga hea ülevaade. Vanades taluaedades ja mõisaparkides on säilinud väga vanu ja siin-

Annika Michelson tutvustamas
Väike-Maarja kandi vanu sorte ja
koduloomi. Foto: 4 x Ilve Tobreluts
ses looduses vastupidavaid ning pika
elueaga sorte. Näiteks harilik aspar,
mädarõigas, murulauk, piparmünt, taliküüslauk. Lilledest tulbid, nartsissid,
kukekannused ja eriti pojengid, neid
on väga-väga palju erinevaid sorte ja ka
harilik lilla sirel.
Äntu mõisa pargis vohab mesiputk,
seal on ka Eesti suurim metstulpide
populatsioon. Annika on leidnud pikliku lehega rabarberi. On see hübriid või
on tegu mõne vana sordiga? Ta on kohanud ka näiteks n-ö albiino-vaarikat.
Annika Michelson soovitas neid
vanu ja vastupidavaid sorte kui väärtuslikku minevikupärandit oma koduaedades hoida ja säilitada.
Vanadest rehetubadest võib leida ka
vanu seemneid, ikka leidub kohti, kuhu
hiired pole neile jaole saanud.
Lambakasvatajana näitas ka enda
tehtud videofilmi mustast maalamba
karjast. Kannatlikult oli filmitud nende käitumist erinevates olukordades
ja nende harjumusi, juhtute rolli karjas
jne.
Väike-Maarja ja Simuna kihelkonna
kultuuripärandist Eesti Rahva Muuseumi kogudes rääkis Virve Tuubel. Kihelkond on meie identiteedi alus. Kogu
meie vanem kultuurikiht: keelemurded,
rahvaluule, materiaalne kultuur, rahvariided, surnuaiad jne jaguneb kihelkondade järgi.
Kihelkonnapiiride ehk ajalooliste
kultuuripiiride märgistamine oli ülemaaline ühiskondliku algatuse korras
sündinud projekt, millega Eesti Rahva
Muuseum tähistas 2009. aastal oma
100. aastapäeva.
Väike-Maarja kihelkonnast on ERMi
kogudes ligi pooltuhat eset: rahvarõivaste osi, ehteid, käsitööesemeid, töövahendeid, põllutööriistu jne.
Simuna kihelkonnast on kogutud
ligi kolmsada eset. Muude esemete
kõrval on Simuna kandist suurim tervikkogu lauanõudest, üle saja eseme:
taldrikud, viinapitsid, magustoidukausid, noad-kahvlid jne.
Fotokogus on jäädvustatud ehitisi,
rõivastust, käsitööesemeid, erinevaid
sündmusi ja tegevusi (sõnnikuvedu,
kartulivõtmine jne), inimesi. Näiteks:
Väike-Maarja pritsimaja avamine, lennukiga väetisekülv Simuna sovhoosis,
Sepa talu hoonestu pilt 1927. aastast
jne.
Väike-Maarja kandi inimesed on olnud väga usinad Eesti Rahva Muuseumiga koostööd tegema. Rohkesti pärimusmaterjali on kogunud aukorrespondendid Asael Truupõld ja Eduard
Leppik, Simuna kandist Rauni Kents.
Pandivere kohapärimusest, kombestikust ja tavadest Eduard Leppiku kohapärimuse põhjal rääkis Väike-Maarja
muuseumi juhataja Marju Metsman.
Ettekanne selgitas kombeid ja uskumusi unustusehõlmast ning rääkis
lahti väga paljude mõistete sisu: pajaauk, kuulupudel, lähetaja, saajarahvas,
kontidega ennustamine, ristteel toimetamine.
Mida näiteks kuulupudel õieti tähendab? Meheleminek ehk naisevõtt
oli vanasti tähtsam sündmus külas. Harilikult käidi kosjas kevadel. Poisid olid
arad, ei julgenud hästi kosja minna, siis
mindi küla mõne jutukama eide juurde
ja kästi tal rääkida tüdrukule, et kas ta
tuleb naiseks. Kui tüdruk oli nõus, tea-
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tas eit poisile, et võib “kuulupudeliga”
minna.
Marju Metsmani ettekandele järgnes osalusnäituse „Juured“ külastamine Väike-Maarja muuseumis.
Aitäh Marge Lepikule, Aare Treialile
ja Marju Metsmanile huvitava ja sisuka
pärimuspäeva eest!
Ilve Tobreluts

Taaskasutuskeskus teavitab
Väike-Maarja taaskasutuskeskuse
pea üheksa tegutsemisaasta jooksul on abivajajad harjunud keskuses käima ja kasutavad aktiivselt
head võimalust endale vajalikke
riideid või muid tarbeesemeid
hankida. Samuti on olnud palju
häid annetajaid, kes piirkonna inimeste abistamiseks vajaminevaid
esemeid on kohale toonud. Taaskasutuskeskuse tööd korraldavad
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi
maanaised vabatahtlikkuse alusel.
Väike-Maarja vald on aidanud keskuse ideed ellu viia, võimaldades
Tamsalu mnt 1 II korruse ruumide
kasutamist.
Möödunud kuul panid aga maanaised pead kokku ja mõtisklesid,
kuidas kogukonnale pakutavat teenust edasi arendada ja selle kvaliteeti tõsta. Plaanis on värskendada
ruumide ilmet ning suur soov on
paigutada kõik riided riidepuudele
ja riputada stangedele. Kutsume
kohalikke elanikke andma oma panus taaskasutuskeskuse heaks ning
võimalusel tooma erinevas suuruses kasutamiskõlblikke riidepuid
kas taluturule või taaskasutuskeskusesse. Kuna taaskasutuskeskuse
valvegraafikus osalevate vabatahtlike arv on ajapikku vähenenud, siis
alates 2016. a on taaskasutuskeskus
avatud ainult üks kord nädalas, laupäeviti kell 10-13.
Ootame kõikidelt külastajatelt
mõistvat suhtumist taaskasutuskeskuse kodukorda ning palume
kõikidel annetajatel tuua meile esemeid, mis oleksid terved, puhtad
ja abivajajate jaoks kasutatavad.
Taaskasutamiseks
mittesobivad
esemeid võtab vastu Väike-Maarja
jäätmejaam.
Ülle Metsman
taaskasutuskeskuse vabatahtlik
ja Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsi liige
Taaskasutuskeskuse info: tel
5656 4959 (Tiia Uutsalu)

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
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi

TAASKASUTUSKESKUS
L 10-13
Väike-Maarjas, Tamsalu mnt 1
II korrusel
Info: tel 5656 4959
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Valla Kaunid Kodud 2015
Räpina Aianduskooli armastatud õpetaja ja sordiaretaja Adolf Vaigla on
öelnud: “Kõik aiandusega tegelevad
inimesed on õnnelikud.“ Ka selle suve
lõpus tegi komisjon, koosseisus Meeli
Veia, Maila Vink, Reet Maadla ja Kalev
Nõmmiste, ringreisi valla kaunitesse
koduaedadesse. Kuigi neid eriti palju ei
olnud, tajusime me perede entusiasmi
ja rõõmu. Väike-Maarja valla 2015 aasta kaunimad kodud on:
Perekond RAND Kalle talust
Tootmistalus tegeldakse teraviljakasvatusega. Vanavanemate kodumaja
on uhkelt renoveeritud. Säilitades ja
hoides vana, on rajatud uus aed, kus
arvestatud mitme põlve soove, vajadusi ja huve. Aeda ehivad liigirikkad
lillepeenrad ja hästi hooldatud suured
murupinnad. Hubane ja maalähedane,
kus väärtustatakse vanu traditsioone
ja osatakse neid siduda kaasajaga. Igal
asjal on oma lugu, täpselt on teada iga
liigi nimi ja istutamisaeg. Aed areneb
ja muutub ning laieneb nagu iga elusorganism.
Perekond KOMP Avanduselt
Metsaserval väike maja imeilusas
liigirikkas aias, nagu muinasjutus –
asukoht annab rahu ja tasakaalu, mis
väljendub ka haljastuses. Oskuslikult
on seotud uus ja vana. Kuuriseina kaunistavad vanad tööriistad. Siin kodu ei
lõpe aiapiirdega. Aia taga püüab pilku liigirikas kiviktaimla koos kiviaia ja
-postidega.
Perekond KASEMETS Nadalamast

väärib tunnustust selle tohutu töö
eest, kus lühikese ajaga on vanast saanud uus. Elumaja on renoveeritud ja
kõrvalhoonetele on leitud oma funktsioon. Endise võpsiku asemele on rajatud maitsekas iluaed, noor viljapuuaed
ning hästi hooldatud tarbeaed. Kõrvalhoone lõunaküljel olid valmimas viinamarjakobarad.
Kõik kodud on omanäolised ja rajatud selleks, et perel oleks seal hea
elada.
Tänavu võtsime vaatluse alla külamajad ja tahame esile tõsta
KURTNA külamaja (MTÜ Nelikand).
Maja ümbritsev territoorium on kenasti hooldatud, on alustatud pargiala
loomist. Haljastus kasvab ja areneb
kindlasti koos külarahva võimaluste ja
soovidega. Ise tehtud, hästi tehtud!
Oma panuse valla kaunimaks muutumisele on andnud ka vallavalitsus.
Silmarõõmu pakkus hooldekodu hoone värvilahendus ja maitsekas puhkeala maja ees.
Oma kodukoha väljanägemise parandamiseks saab midagi ära teha
meist igaüks. Taastades maastikus ühe
kauni vaate, istutades pikaealise puuliigi istiku või korrastades oma koduõue.
Häid mõtteid ja viljakaid tegusid
oma kodude kaunistamisel!
Komisjoni liikmete mõtted pani kirja
Reet Maadla

Perekond Ranna kodu Avanduse külas.

Perekond Kasemetsa kodu Nadalama külas.

Perekond Kombi kodu Avanduse külas.

Kurtna külamaja. Foto: 4 x Reet Maadla

Klassikalisest massaažist Tiibeti meditsiinini
Peagi, (2016. a) täitub mul 20 tööaastat
massöörina Väike-Maarjas. Minu esimene õpetaja oli Eesti esimese massaažikooli rajaja Martin Ilves, esimeseks massaažilauaks sai neli kokkulöödud hööveldamata lauda, millel näoauk
sisse saetud ning esimene klient leidis
mind üles minu enda kodust, kus sai ka
töö tehtud. Nii kõik algas…
Neid aastaid on rikastanud katkematud õpingud ning massaažiliike olen
omandanud mitmeid, kuid vastuvõtule
tulles leian kliendile vajaliku meetodi.
Valikuteks on: klassikaline massaaž,
schindo massaaž, jaapani yumeiho
massaaž, india peamassaaž, kupumassaaž, meemassaaž, hiina akupunktuur,
mokša ehk põletusravi, lümfimassaaž.
Kergeim ja meeldivam viis stressi
ja pingete maandamiseks on massaaž.
Stress tähendab keha jaoks tihti lihaspinget, mille vabastamiseks on vaja
füüsilist mõjutamist – nt massaaži,
võimlemist, venitusi, tervislikku liikumist – sportimist.
Soov aidata ja olla ise terve on mind
ajendanud pidevalt õppima. 2012. aastal koolitas MTÜ „Terve Maailm“ tervisenõustajaid ja lisaks massaažile tegelen nüüd ka tervisenõustamisega. 2014.
aastal alustasin õpinguid Rahvusvahelises Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini
Akadeemias, kus õpin siiani ja paral-

leelselt praktiseerin lisaks massaažile
Tiibeti KuNye teraapiat.
Tiibeti meditsiinist kõneleb Tema
Pühadus Tiibeti 14. Dalai Lama tabavalt: „Tiibeti meditsiin on integreeritud tervishoiusüsteem, mis on hästi
teeninud Tiibeti rahvast läbi paljude
sajandite ja ma usun, et see süsteem
võib tänapäevalgi kogu inimkonnale
palju kasu tuua.“
Tiibeti KuNye teraapia
KuNye teraapia moodustab ühe osa

Tiibeti meditsiini rikkalikust välipidistest teraapiate varasalvest. Pidev pinge, nii vaimne kui füüsiline, häirib tasakaalu kogu kehas. KuNyed rakendatakse organismi tasakaalu taastamiseks ja
säilitamiseks.
KuNye suurendab vitaalsust, soodustab kehasse kogunenud toksiinide
eemaldumist organismist, leevendab
pingest tekkinud valusid, rahustab ja
tasakaalustab närvisüsteemi. Teraapiat
tehakse spetsiaalsete õlidega vastavalt
kehatüübile. Õlide valmistamise osku-

se saab terapeut otse õpetajalt. Enne
teraapiat määratakse kindlaks kliendi
kehatüüp. Põhi kehatüüpe on kolm:
rLung, mKrispa, badkan, neile lisanduvad kaksik- ja kolmikkehatüübid ehk
segatüübid ja kokku saab kehatüüpe
seitse.
Õppeprogrammis on veel mitmeid
väliseid teraapiaid nagu nõelravi, kuumad nõelad, hor-me, lum-teraapia kiviteraapia, kuumad ja külmad kompressid, tiibeti jooga jpm. Kõiki neid teraapiaid on varsti võimalus nautida.
Kõige auväärsem ravimeetod Tiibeti
meditsiinis on kaastunne. Kaastunne
on võti sowa rigpa“na tuntud praktika
avamisel ja mõistetavaks tegemisel,
see ei ole üksnes teadus, vaid kunst,
filosoofia ja vaimsetest printsiipidest
kantud eluviis.
KuNye teraapia ja massaaži info:
mob 5666 7459
Olete oodatud!
Lugupidamisega
Kaja Liilia Fridolin

Kaja Fridolin stressile ja pingetele leevendust pakkumas.
Foto: Erakogu

NB!
2016. aasta aprillis toimub rahvusvaheline Tiibeti meditsiini kongress
Eestis. Osalema on kutsutud üle 40 erineva riigi.
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Nooruke sporditüdruk Maria Liis Alt pürgib triatloniradadele
1. novembril Ebaveres toimunud Reinpauli sügisjooksu 2,5 km distantsilt tuli
Maria Liis Alt finišisse seitsmendana,
naiste arvestuses aga esimesena. Tuli

ratta- ja jooksurajal võitis Maria Liis
päris palju ujumises kaotatud sekunditest konkurentidelt tagasi. Aga kohe
esimesel triatlonivõistlusel tunnetati

Maria Liis Alt oma võidetud karikate ja medalitega, kaelas duatloni Eesti
noorte meistrivõistluste hõbemedal. Foto: Ilve Tobreluts
õhetava ja rõõmsana, tõmbas paar
korda sügavamalt hinge ja näole ilmus
naeratus – veerandtunnise kibekiire
jooksu järgseid väsimuse tundemärke
polnud enam eriti nagu märgatagi.
Väike-Maarja gümnaasiumi 4. klassis õppiv, äsja 10-aastaseks saanud
Maria Liis on tubli ja hakkaja sporditüdruk, kelle meelisalaks paistab kujunevat koguni triatlon. Triatlon sellepärast, et selle spordiala juures väga
olulised omadused – püsivus ja vastupidavus – on ka Maria Liisi iseloomulikumaid omadusi.
Kuidas Maria Liis spordi juurde
sattus? Ema Helge sõnul avastasid
nad tema jooksu-soone üle-eelmisel
kevadel. Ja seda üsna pool-juhuslikult.
Nimelt kutsus 2. klassi kevadel õpetaja Maria Liisi kaasa Rakvere Vallimäe
jooksule, kus võistlesid kuni 4. klasside
õpilased. Kuna Maria Liis on teistest
aasta varem kooli läinud, oli ta siis õigupoolest paras konkurent alles 1. klassi õpilastele. Maria Liisil läks võistlusel
väga hästi, üllatuslikult sai ta seal, oma
esimesel suuremal jooksul, 11. koha,
omavanuste seas oli aga koguni kiireim. Vallimäe jooksule järgnes peagi
Lurichi kevadjooks, kus Maria Liis taas
starti asus.
Maria Liisile jooksurajal meeldis ja
ema Helge pani tähele, et võhma paistab tüdrukul jätkuvat ning et Maria Liis
tunneb end jooksurajal hästi. Tal oli
koguni nii hea minek, et juba 2. klassi
lõpus ei jõudnud Helge enam tütrele
järele. Tema meelisalaks paistis olevat
pikamaajooks, 400 m näiteks jäi ema
sõnul Maria Liisi jaoks liialt „lühikeseks“. Siit saigi alguse mõte hakata
erinevatel jooksudel osalemas käima.
Huvi püsis ja jooksudel käigud muutusid aina sagedasemaks.
Maria Liisi klassikaaslane Getrin
Raudsepp on ka väga osav sporditüdruk ning Getrini emalt, kehalise kasvatuse õpetajalt Geidi Kruusmannilt tuli
idee, et tüdrukud võiksid hakata lisaks
jooksule ka triatloni proovima. See lõi
võimaluse ka duatlonitel, kus aladeks
jooks ja rattasõit, kaasategemiseks.
Soetatigi ratas ja Maria Liis hakkas
kodu juures meelsasti rattatiire tegema.
Maria Liis on tõeliselt tubli olnud
Eesti erinevais paigus toimuvatel pikamaajooksu ja duatloni võistlustel. Kuigi spetsiaalset trenni neil aladel pole
ta teinud, on võistlusel saavutatud tulemused igati tunnustussõnu väärivad.
Esimene triatlonivõistlus tehti kaasa 2014. aasta augustis. Ujumise kogemus oli Maria Liisil väga kasin ja esimesel triatlonil oli ema tõsiselt mures,
et tüdruk ikka distantsi lõpuni vee peal
püsiks. Kõik läks siiski õnneks ning

vajadust ujumisoskust jooksule ja rattasõidule järele aidata.
Nii käibki Maria Liis kaks korda nädalas Rakveres treener Gunnar Tõnningu juures ujumist harjutamas. Triatlonis on ujumine praegu tal veel jätkuvalt

ajal on olnud päris palju võistlusi, kus
Altide perest asuvad võistlusrajale nii
Marti kui Maria Liis ja ema Helgel on
tihti raja kõrval nende „teenindamisega“ niipalju tegemist, et see on tal päris
korraliku treeningu eest.
Jooksuhooaeg on tänavuseks aastaks ühele poole saamas ja spordirahvas vahetab jooksurajad peagi suusaradade vastu. Kolm korda nädalas käib
Maria Liis Tamsalus AO suusaklubi
treeningutel. Treeneri, varasema Eesti
ühe tublima suusaneiu Kaili Otsa (Sirge) juhendamisel on treeningud alati
väga lastepärased ja mängulised. Tihti
treenitakse ka looduses ja looduslike vahenditega. Suvel on klubis kolm
laagrit, nii et tegevust jätkub aastaringselt. Nüüd lähiajal võetakse ette
sõit treeninglaagrisse Lapimaale, kus
tõenäoliselt saab juba lumetreeningutki teha. See aitab Maria Liisil suvistelt
jooksuradadelt suusasõitudele ümber
häälestuda.
Maria Liis on jõudnud ka jalgpalli
harjutada ning tantsib rahvatantsurühmas õpetaja Egne Liivalaidi juhendamisel.
Treeninguid, milles Maria Liis kaasa
teeb, on palju ja need toimuvad erinevais paigus. Ema-isa on suutnud oma
toimingud ja elurütmi nii seada, et

Helge näitab paksu kausta, kuhu
on kokku kogutud Maria Liisi võistlustel osalemise tulemused. Iga võistluse
kohta on seal tehtud ka korralik analüüs
– on näha, kuidas läks, mida sellest
võistlusest edaspidigi meeles pidada,
kuidas samal võistlusel või etapil eelmisel korral läks jne. Analüüsilehtedel
on ka konkurentide kohad-ajad-tulemused. See loob hea võrdlusmomendi
ja annab ülevaate, kes, millisel võistlusel on temast eespool olnud ja kellest
temal on õnnestunud mööda saada.
See on väga tänuväärne infokogum ja
aitab tihtipeale õigeid valikuid teha
ning annab nii mõnelegi küsimusele
kiire vastuse. Pärast eelmist suusatalve
avatud kaustas on andmeid kokku 41
võistlusel osalemise kohta. Pea igal nädalavahetusel ollakse kusagil stardis,
sarjade puhul püütakse osaleda vähemalt nii mitmel osavõistlusel, kui mitu
läheb kokkuvõtete tegemisel arvesse.
„Edu on parim motivaator,“ ütleb
Helge Alt ja Maria Liis on ema ütlemisega igati päri. Seda on senine pooleteiseaastane võistluskogemus selgesti
tõestanud. Mida paremini läheb, seda
rohkem võrdled oma saavutusi eelmiste kordade ja konkurentidega ning seda
selgemalt tunnetad, millist ala tuleb
järele aidata ja millele rohkem tähelepanu pöörata.
Küsimusele, et kuidas koolis läheb,
vastab Maria Liis naerusuiselt, et hästi
läheb. Ema selgitas juurde, et ega treeningud ja õppimine teineteist ei sega.
Vahel harva mõned tegevused küll kattuvad, aga siis saab alati kõik varakult
kokku lepitud ja lahendused leitud.
Aega jääb ka mängimiseks. Kodus,
Maria Liisi toas, viitab tema mängulustile nii mõnigi ese. Näiteks väga ilus-armas-uhke ja suur nukk, mis kohe lausa
kutsub mängumaale...
„Kuulates linnades elavate lapsevanemate kogemusi, kuidas lapsed veedavad põhiaja arvutis, olen tõeliselt
õnnelik sellise vaba aja veetmise üle“
tunneb Helge Alt rõõmu tütre pühendumusest ja spordilembelisusest. Ta
soovitab lapsevanematel jälgida oma
lapsi ning püüda märgata nende eelistusi ja kehalisi eeldusi, et saaks neid
suunata just neile kõige enam sobivate
vaba aja tegevuste juurde.
Lühiülevaade Maria Liis Aldi viimase paari kuu spordialastest tegevustest:
25. oktoober – Elva jooksusari, võitis sarja 8-10-aastaste hulgas, võites
ülekaalukalt kõik 3 etappi (teise koha
saanud tüdruk jäi kõikidel jooksudel u
20 sek kaugusele), lisaks sellele jooksis
Maria Liis kahel viimasel etapil 11-13
aastaste tüdrukute arvestuses 3 km ja
sai mõlemal korral 2. koha. Viimasel

võit 2004 ja hiljem sündinud tüdrukute
arvestuses. Maria Liis võitis ülekaalukalt oma vanuseklassis kõik 4 etappi.
Ainuke, kes suutis neljas etapis Maria
Liisile ajaga konkurentsi pakkuda, oli
Patrik Ruotsalainen, sünd 2002, kes ka
on päris headel kohtadel duatlonis ja
triatlonis – aga Patrik on 3 aastat vanem poiss!
4. oktoober – Paide lastejooksu
võit 1 km 9-aastased tüdrukud. Aeg
3:54,77, teine koht jäi 18 sek kaugusele. 10 aasta sama distantsi tulemusi
võrreldes, vaid korra on ühed kaksikud
tüdrukud seda kiiremini jooksund, seega 10-aasta tulemuste kolmas aeg.
26.
september
–
Paikuse
krossduatloni võit tüdrukute D-klassis, kusjuures sel võistlusel võitis ta
näiteks Ivan Bondartsuki, kes on poiste
D-klassi duatlonis Eesti meister ning
mitmeid teisi konkurente.
20. september – Saaremaa duatlonil III koht tüdrukute D-klassis.
Sellega pandi paika Eesti karikasarja
paremusjärjestus ja Maria Liis sai III
koha.
Üldkokkuvõttes oli rebimine kolme
parema: Hanna, Maria Liisi, Mari Mai
vahel väga pingeline ja paremusjärjestus selgus Saaremaal, neljas koht jäi
juba kaugemale. Mari Mai ja Hanna on
Maria Liisist vanemad ning järgmisel
aastal juba C-klassis, Maria Liis endiselt D-klassis.
29. august – Eesti meistrivõistlused duatlonis II koht. Kaotus Mari Mai
Ruusile oli vaid 1 sekund. See II koht
ilmselgelt troonib tänavuste saavutuste seas ning Maria Liis ise on selle
tulemuse üle väga õnnelik.
16. august – võit tüdrukute D-kassi
Meie Liigume sarja triatlonis. See võit
tuli tänu sellele, et käisime kõik etapid. Paraku parimad ei osalenud kõigil
etappidel. Tavapäraselt oli Maria Liis II
või III kohal.
Eesti karikavõistlustel triatlonis jäi
Maria Liis sel aastal D-klassis 12.kohale, kusjuures 8. koht oli vaid 9 punkti
kaugusel. Saatuslikuks said heitlused
finišisirgel ja ujumise nõrk tulemus.
Uus hooaeg on ees, töö käib ujumistulemuse parandamise nimel ning Maria
Liis jätkab järgmisel hooajal D-klassis,
mitmed tänavused konkurendid liiguvad aga C-klassi.
Suurematele võistlustele lisandub
koolispordis saavutatu – Väike-Maarja
gümnaasiumi arvestuses mitmed esikohad ja maakonnas, näiteks 400 m
jooksus 4-5. klassi arvestuses 5. koht
(ja seda endast ligi poolteist aastat
vanemate õpilastega võisteldes, sest
sügisel sündinu ja aasta varem kooliläinuna on ta klassikaaslastest tunduvalt
noorem).
Edu ja püsivust Maria Liisile ning

Maria Liis Alt maikuus toimunud Jüri triatloni rattarajal…
kõige nõrgem ala, aga usinad treeningud aitavad kindlasti järgmiseks hooajaks paremas vormis olla.
Maria Liisi tugevus ilmneb just vastupidavusaladel – pikamaajooksus,
duatlonis, triatlonis.
Kohtusin Maria Liisiga Väike-Maarja seltsimajas, kui ta tuli muusikakooli
trompetitunnist. Nõuab trompetipuhuminegi ju head võhma ja vastupidavust
ning parajat kopsumahtu. Seega käivad
sporditegemine ja pillipuhumine Maria
Liisil käsikäes ning küllap üks ala toetab teist. Lisaks tormpetile harjutab ta
muusikakoolis ka klaverimängu. Kodus
võttis Maria Liis kapist välja trompeti
ja rääkis, et trompetimängijaid on neil
peres teisigi – vennad on samuti trompetimänguga sina-peal.
Vend Marti, kes varasemalt oli tõsiselt korvpallitreeningutele pühendunud, on nüüd korvpalli jooksude ja
triatloni vastu vahetamas. Sellel hoo-

sugulaste-sõpradega koostöös saavad
kõik vajalikud sõidud alati õigeaegselt
tehtud.
Treeningud on Maria Liisi juures
saanud nii harjumuspäraseks, et ta
teeb sportlikke tegevusi igal võimalikul
juhul. Näiteks ka siis, kui treener on
talle planeerinud treeninguvaba päeva
või arst on keelanud treeningutel osalemise. Neil harvadel puhkudel teeb ta
näiteks kodus, nagu muu seas, kätekõverdusi vms. Ta on vabadele päevadele
välja mõelnud mitmevõistluse, mida ta
iseendaga võistlemiseks teeb. Sõidab
näiteks jalgrattaga, tõukerattaga, rulluiskudega, rullsuuskadega, jookseb.
Maria Liis seadis kodus oma toas
lauale ritta võistlustelt võidetud karikad ja medalid. Ainuüksi võistlustelt
saadud kohamedaleid oli laual juba
mitukümmend, rääkimata osaleja-medalitest – neid on tõesti lausa sahtlitäis.

… ja Jüri triatloni jooksudistantsi lõpumeetreil. Foto: 2 x Helge Alt
mäejooksul sai ta naiste arvestuses 5.
koha ja aeg oli muljetavaldav 15.01,
tegemist oli mäejooksuga ja keerulise
rajaga.
7. oktoober – Koeru seeriajooksu

jätkuvalt häid tulemusi spordiradadelt!
Maria Liis ja Helge Aldiga ajas juttu
Ilve Tobreluts
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Õppekeskus tähistas sünnipäeva
9.–13. novembrini pidas Väike-Maarja
õppekeskus sünnipäevanädalat. Väike-Maarja õppekeskus avati 53 aastat
tagasi nime all Maakutsekool nr 27.
Alates 1995. aastast töötab kool Väike-Maarja Õppekeskusena ning 2007.
aastast on selle juhtimine ühendatud
gümnaasiumi juhtimisega.
Tänavust aastapäeva tähistati sportlike ja kooli mõtestavate sündmustega.
Teisipäeval võisteldi neljaliikmelistes
võistkondades esmakordsel õppehoonete vahelisel jooksul. Neljapäeval
leidis spordihoones aset õpilaste ja

õpetajate tasavägine sõpruskohtumine
korvpallis, mille võitsid õpetajad tulemusega 12:11.
Innukalt tegid õppegrupid koolielust videoid, mis koondusid teema
alla „Väärt kool Virumaal“. Valminud
klippe esitleti ja vaadati koos reedel,
13. novembril, aastapäevaaktusel õppekeskuse saalis – just enne ühist sünnipäevamaiustamist puuvilja- ja sefiirikorvikestega.
Heili Nõgene
avalike suhete spetsialist

Õppehoonete
vahelisel jooksul osalenud.

Sõpruskohtumine korvpallis.
Foto:2 x VäikeMaarja õppekeskus

Lahtiste uste päevad koolis
2.-6. novembril olid Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside majas lahtiste
uste päevad. 1.-4. klasside lapsevanemad olid oodatud tunde külastama, et
lisaks paremale ülevaatele õppetööst
näha oma last ja koolitööd uuest vaatenurgast.

Kutse oma lapse koolitundi võtsid
vastu 15 lapsevanemat, kes külastasid
kokku 16 tundi.
Heili Nõgene
avalike suhete spetsialist

Gümnaasiumi õpilased olid edukad
maakondlikul võistujoonistamisel
30. oktoobril toimus Tapa gümnaasiumis 2. maakondlik võistujoonistamine.
Kolmes vanuserühmas oli esindatud 14
kooli 43 õpilasega.
Koolidevahelise võistujoonistamise
osalejate ülesandeks oli joonistada pilt
Aleksis Kivi „Seitsmest vennast” inspireerituna. Kõik muu pildil kujutatu jäi

võistlejate fantaasia hooleks.
7.-9. klassi arvestuses sai III koha
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilane
Kirke Tobreluts. Ära märgiti Kristel
Kortini töö.
Mõlema juhendaja on gümnaasiumi
kunstiõpetuse õpetaja Eda Erras.

Kooliraamatukogu korraldas tänavuse muusika-aasta puhul 10. novembril
Väike-Maarja gümnaasiumi 5.–7. klassi õpilastele kohtumise muusikute Hillar Vimbergi ja Ervin Lemberiga. Karismaatilised Viru-Nigula rahvamuusikud
tutvustasid erinevaid pille, lasid neid oma käega proovidagi, luues õpilastest
kolm improviseeritud orkestrikoosseisu, ning lõpetuseks õpetasid roopille
meisterdama. Foto: Heili Nõgene

Matemaatikanädal

Väike-Maarja
gümnaasiumis

ja õppekeskuses
9.-13. novembrini oli VäikeMaarja gümnaasiumi peamajas ja õppekeskuses fookuses matemaatika. Tervet
nädalat täitsid matemaatikapädevust arendavad ja
proovile panevad ettevõtmised 5.–12. klassile ja õppekeskuse õpilastele.
Koolimaja koridoridesse
olid üles seatud matemaatikaga seotud päevaküsimused silmaringi- ja nuputamisülesannetega. Õigesti
vastanute vahel loositi iga
päeva kohta välja väiksed
praktilised auhinnad.
Teisipäeval panid 5.–9.
klassi esindajad end proovile kooliolümpiaadil. Kõik
klassid läbisid matemaatikatundides
eelvoorud
pranglimises ehk aja peale
peastarvutamises Miksikese
keskkonnas ning kolmapäeval kohtusid vanusegruppide 5.–6. klass, 7.–9. klass ja
10.–12. klass tublimad juba
pranglimise
koolifinaalis.
Eraldi kategoorias võtsid
pranglimises mõõtu ka õpetajad.
Meie enda abiturientidelt
tuli idee korraldada matemaatiline teatevõistlus,
mis saigi teoks neljapäeval.
Klassid panid välja kaheksaliikmelised võistkonnad,
kes liikusid matemaatilisest
ülesandest järgmiseni korv-

palli põrgatades või hokikepiga palli taga ajades.
Hasarti ja nuputamist jagus
võimlasse rohkelt.
Nädalaküsimusele kooli
kodulehel ja Facebooki lehel
laekus pea poolsada õiget
vastust. Üleskutse võtsid
vastu ning panid enda loogika ja arvutamisoskuse proovile nii õpilased, lapsevanemad, vilistlased, õpetajad
kui ka teised Väike-Maarja
gümnaasiumi sõbrad. Võitjatega võtame ühendust.
Ka õppekeskuses täitsid
nädalat matemaatikateemalised tegevused. Iga päev
nuputati vastuseid päevaküsimustele, matemaatika
tundides selgitati välja parimad peastarvutajad ja parimad ülesannete lahendajad.
Matemaatikanädalal silmapaistnuid tunnustatakse
koolikogunemisel 20. novembril ja tulemustega saab
alates samast päevast tutvuda Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse kodulehtedel.
Algklasside maja ootab
matemaatikanädal ees 30.
novembril kuni 4. detsembril.
Matemaatikaõpetajad
Heli Reinart, Kadri Paberits ja Heili Nõgene tänavad
osalejaid ja kaasamõtlejaid!

Õpilasesinduses saan
kaasa rääkida koolielu
puudutavatel teemadel
Astusin sel aastal VäikeMaarja gümnaasiumi 10.
klassi. Eelnevalt õppisin Simuna koolis. Koheselt soovisin liituda gümnaasiumi
õpilasesindusega, sest mulle on olulisel kohal see, et
saaksin kaasa rääkida koolielu puudutavatel teemadel.
Siiani pole ma oma valikut
kordagi kahetsenud. Minu
üllatuseks valiti mind ka
õpilasesinduse sekretäriks.
Igal esmaspäeval on siiras
rõõm näha tublisid õpilasi
aktiivselt osa võtmas koosolekust.
Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilasesindus erineb
teistest omasugustest selle
poolest, et põhirõhk on suunatud ürituste korraldamisele. Arvan, et see on väga
tore, sest üritused muudavad koolielu lõbusamaks ja

huvitavamaks. Samuti algatame kampaaniaid erinevate ideede elluviimiseks.
Näiteks praegu on käimas
õpilasesindusele
mööbli
soetamise ning taaskasutuskeskusele riidepuude kogumise kampaaniad.
Meie
õpilasesinduse
tugevuseks on see, et oleme lühikese ajaga saanud
ühtseks, hästi toimivaks
meeskonnaks ning suudame üksmeelselt võtta vastu
otsuseid. Teiseks plussiks
on kindlasti ka see, et meil
on väga tore ning aktiivne president. Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilasesindus
on jätnud mulle igati positiivse mulje ning soovin õpilasesinduse nimekirjas ka
järgmistel aastatel jätkata.
Mona Seppern
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Piraadid vallutasid seltsimaja
18. oktoobri keskpäev tõi Väike-Maarja
seltsimajja perepeolised, kes lustisid
piraatide radadel. Hakatuseks saadi
teadmisi mereröövlite akadeemiast,
mille eksamiks oli juba suur ühine aardejaht.
Kas sina tead, kui palju on 1+1?
Vähemalt iga endast lugupidav piraat
saab aru, et see on kokku 1 silm ja 1 silmaklapp. Teab sedagi, et pearätt kaitseb päikese eest ja külmal ajal hoiab
sooja.
Füüsikatunnis tagusime rauda, et
saaks ikka vastupidavad mõõgad. Tegelikult tegime need küll paksust paberist, aga laste fantaasia on mõnikord ka
füüsikaseadusi eirav. Polnud mõõgad
veel päris valmiski kui juba leiti haid,
kelle eest end kaitsta. Vahepeal oli aga
väikestel kätel vaja puhkust ja seepärast pusisime köisi keerutada, et mõõgad kindlalt puusal püsiks. Ja üleüldse
– parem köis käes kui niit pardal.
Nüüd oli varustus koos ja mindi
vaimu kallale. Ei, mitte seltsimaja ma-

javaimu ründama, vaid ikka hoolega piraadi poeesiat õppima. Jälle tulid appi
ka suured piraadid, et leida, mis sõnad
luuletustest puudu ja mis üle on. Meie
väikesed meeskonna liikmed olid sedapuhku vanematele mõõku täristades
toeks, sest täiskasvanud lihtsalt olid
hoos tekstimõistatusega.
Piltmõistatusena tuli aga joonistada
aardejahi kaart. Näpuosavus tuli käiku
lasta, sest muidu võis juhtuda, et jääb
veel mõni tähtis punkt vahele. Nimelt
enne aardeni jõudmist koguti piraadielu tähelepanekuid Arabellalt, mereröövli tütrelt. Kõik kaasa seilanud sooritasid eksami edukalt ja ... magusalt.
Kui alustada tuligi kolme julge väikese röövliga, kõlas lõpuparool juba
röövlikoorilt verdtarretavalt valjult.
Suur südamest tulev „Karrambaa!” abilistele, kes aitasid perepeo laeva õigel
kursil hoida!
Kalev Pärtelpoeg
seltsimja juhataja

PPAFF tõi filmid maale
Priit Pärna Animafilmifestival sai alguse 2012. aastal ja sedapuhku Tapal.
Kogu üritus on austusavaldus rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti animafilmirežissöör Priit Pärnale.
Tänavu toimus PPAFF juba neljandat korda. PPAFF pööras seekord erilist
tähelepanu animatsioonile just linnast
väljas ja alafestival Kino Maale viiski
kuni 25 PPAFFI programmi erinevatesse
Eesti kultuurimajadesse, raamatukogudesse ja noortekeskustesse. Ka VäikeMaarja seltsimajal oli võimalus PPAFFI
programme suurel kinolinal näidata.
PPAFF 2015 ehk Priit Pärna 4. Animafilmifestival toimus Väike-Maarja seltsimajas 16.-18. oktoobril.

Sellel aastal oli PPAFFi kavas kaheksa animatsiooniprogrammi. Rao
Heidmetsa eriprogramm lastele, Rao
Heidmetsa retrospektiiv (2 programmi), ANIMATEKA International Animation Film Festivali alafestivali “Elephant” lasteanimatsioon (2 programmi),
MONSTRA – Lisbon Animated Film
Festival esitleb – “Eripalgelise Portugali uusanimatsioon (2 programmi) ja
Eesti Kunstiakadeemia tudengite
uusanimatsioon.
Huvilisi käis, kuid ootame järgmise
aasta PPAFFIle veel rohkem vaatajaid!
Kalev Pärtelpoeg
Väike-Maarja seltsimaja juhataja

Väike-Maarja seltsimajas
16. detsembril kell 18.00 jõuluetendus Väike-Maarja valla lastele – talvemuinasjutt „Mašake ja kolm karu“
Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY
esituses.
See on armas ja südamlik talvemuinasjutt kolmest karust ning nende jõulueelsetest toimetustest.
Lavastaja: Kadri Paldra
Osades: Triinu Paabut, Krete Paldra,
Kadri Paldra, Tauno Paulus, Ulrika Tolberg.
Kestvus: 50 minutit
Soovituslik alates 3. eluaastast.
TASUTA
***
19. detsembril kell 19.00 VäikeMaarja seltsimaja 103. aastapäeva
pidu.

Pilet sisaldab tervitusjooki ja üllatusi! Tantsuks ansambel.
Kohvik. Uksed avatakse kell 18.00.
Eelmüügis pilet 8 eurot, sooduspilet
6 eurot;
Peoõhtul pilet 10 eurot, sooduspilet
8 eurot.
Info:
seltsimaja
tel: 326 1837; 5302 4437
e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee
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Sündmuste kalender
20. novembril kell 17.00 VäikeMaarja seltsimajas lastefilm „Sipelgapoiss 2 ehk Punase Tigediku kättemaks“, kell 19.00 seiklusfilm „Suur
mäng“. Pilet 2 eurot. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
21. novembril kell 19.00 Simuna
naisrühma 25. sünnipäeva tähistamine
kostüümipeoga „Naised, naps ja muusika“ Simuna rahvamajas. Jalakeerutust
pakub Toits Bänd Jõgevalt. Pääse 5 eurot. Info: Auli Kadastik, tel 323 7217
22. novembril kell 12.00 perepiduVäike-Maarja seltsimajas. Pilet 1 euro.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
23. novembril kell 18.00 valla
meistrivõistlused mälumängus, I etapp
Georgi söögitoa II korrusel. Info: Ivar
Lass, tel 5396 1167
24. novembril kell 19.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna Artiston ja
Tamsalu. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
25. novembril kell 14-17 Kiltsi rahvamajas Kiltsi põhikooli KADRILAAT.
Õpilased esinevad parimate Playback
etteastetega! Kõik on oodatud laadale
müüma, ostma ja vahetama. Info: tel
5552 5929
26.-29. novembril VII Väike-Maarja Muusikafestival. 26. novembril kell
19.00 avab seltsimajas festivali Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio. Info: Marju Metsman, tel 526
3831
28. novembril kell 19.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna IVAX ja BC
Tarvas/Rakvere SK/Kadapiku Agro. Info:
Hillar Kasu, tel 524 8658
29. novembril kell 12.00 keskpäevakohvik Simuna rahvamajas, advendimuusika. Kell 14.30 advendiküünla
süütamine Simunas. Esineb VäikeMaarja pasunakoor. Info: Auli Kadastik,
tel 323 7217
29. novembril kell 16.00 advendiküünla süütamine Väike-Maarjas.
Esineb Väike-Maarja pasunakoor. Info:
Aare Treial, tel 506 5421
1. detsembril kell 18.00-19.30 Väike-Maarja seltsimajas Tupperware koduesitlus. Info: 5646 5320 või 5693 1182
1. detsembril kell 18.00 valla meistrivõistlused lauatennises, 1.

etapp Triigi spordihoones. Info: Väino
Stoltsen, tel 5698 2661
3. detsembril kell 12.00-13.30 jõulukohvik Väike-Maarja õppekeskuses.
8. detsembril kell 17.00 Simuna
rahvamajas jõuluootuse kontsert „Imetore aeg“. Esinevad rahvamaja laululapsed ja muusikakooli õpilased. Info:
Auli Kadastik, tel 323 7217
8. detsembril kell 19.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna Artiston ja
SK Rakke. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
9. detsembril kell 18.00 VäikeMaarja gümnaasiumi 5.-12. klassi tüdrukute tantsupidu seltsimajas. Ettekandmisele tulevad erinevate rahvaste
tantsud. Pilet 1 euro.
9. detsembril kell 18.00 valla lahtised meistrivõistlused sulgpallis VäikeMaarja spordihoones. Info: Väino Stoltsen, tel 5698 2661
10. detsembril kell 12.00-13.30
jõulukohvik Väike-Maarja õppekeskuses.
10. detsembril kell 19.00 kohtuvad
Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas VäikeMaarja Päästekool ja Simuna Spordiklubi. Info: Jane Kool, tel 518 4071
11. detsembril kell 19.00 tähistatakse Kurtna külamajas Väike-Maarja
valla 24. aastapäeva. Teeme aastast
kokkuvõtte, tunnustame kauni Kodu
konkursi võitjaid, muusikaline eeskava.
Info: Aare Treial, tel 506 5421
12. detsembril kell 10.00 Eesti
meistrivõistluste II etapp Väike-Maarja
mudelihallis. Info: Bruno Vaher, tel 501
1508
12. detsembril kell 17.00 kohtuvad Simuna spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Simuna
Spordiklubi ja RLV Massive. Info: Hillar
Kasu, tel 524 8658
13. detsembril kell 11–14 jõululaat
Eipri külamajas. Avatud on jõulukohvik küpsetiste ja kuumade jookidega.
Meisterdamistuba. Info: Heili Nõgene,
tel 5340 5718
14. detsembril kell 18.00 VäikeMaarja gümnaasiumi jõulukontsert
Väike-Maarja seltsimajas. Avatud õppekeskuse kohvik, kust on võimalik
osta erinevaid küpsetisi.

Noortekeskuses on detsembris
avatud jõuluteemalised
meisterdamise töötoad
Väike-Maarjas kell 15.00-17.00
2. detsembril – jõulukaardid
3. detsembril – jõulukaardid
9. detsembril – jõulukaunistused
käbidest
10. detsembril – jõulukaunistused
käbidest
11. detsembril – piparkoogitaigna
valmistamine
16. detsembril – piparkookide küpsetamine
17. detsembril – piparkookide kaunistamine
18. detsembril kell 16.00-18.00
juhendab jõulumeisterdamist Kaja
Teder.
Oodatud on kõik, vanusest olenemata!

Simunas kell 14.00-18.00
11. detsembril – jõulukaunistused
18. detsembril – jõulukaunistused
Detsembris alustab noortekeskus seikluslike matkadega:
- looduses liikumine
- seiklusmängud
- otsimine ja päästmine, nii maal
kui vees!
Lisainfo:
Marge Loo
valla noortekeskuse juhataja
telefon 558 0213
https://www.facebook.com/VMNoortekas
noortekas@v-maarja.ee

15.-16. detsembril kell 10.0014.00 jõulukohvik Väike-Maarja õppekeskuses. Müügil piparkoogitainas.
15. detsembril kell 12.00 VäikeMaarja, Kiltsi ja Triigi piirkonna koduste laste jõulupidu Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja, tel 326 1837,
5302 4437
15. detsembril kell 15.00-19.00
Maarjakellukese jõulukohvik VäikeMaarja muuseumis. Info: Merike Tammus, tel 327 0910
16. detsembril kell 18.00 lasteteater “Reky” etendus “Mašake ja kolm
karu” Väike-Maarja seltsimajas. Tasuta.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
17. detsembril kell 13.00 valla eakate jõulupidu Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302
4437
17. detsembril kell 11.00 Simuna
rahvamajas koduste laste jõulupuu.
Info: Auli Kadastik, tel 323 7217
17. detsembril kell 18.00 jõululaat
Väike-Maarja gümnaasiumi algklassidemajas: ost-müük, kohvik, õnneloos,
kontsert. Info: algklassidemaja, tel 326
1482, 5333 8979
17. detsembril kell 18.00-19.00
avatud stardiga „Seriaalivaba õhtu“,
vol3 Ebavere terviseradadel. Info: Jane
Kool, tel 518 4071
18. detsembril kell 11.00 Simuna
rahvamajas Virumaa Tütarlastekoori
kontsert. Info: Siiri Kanarbik
19. detsembril kell 19.00 VäikeMaarja seltsimaja 103. aastapäeva
pidu. Tantsuks ansambel. Eelmüügis
pilet 8 eurot, sooduspilet 6 eurot, peoõhtul 10 ja 8 eurot. Info: seltsimaja, tel
326 1837, 5302 4437
20. detsembril kell 14.00 Jõulujumalateenistus Kiltsi rahvamajas. Jõulujutluse peab Eerek Preisfreund, esineb
rahvapilliansambel Sirili, loeme jõululuuletusi ja loome jõulumeeleolu. Info:
Riina Tali, tel 322 0342
21.detsembril kell 18.00 Simuna
rahvamajas Simuna kooli jõulupidu.
Info: Siiri Kanarbik
21. detsembril kell 18.30 valla
meistrivõistlused laskmises, 1. etapp,
lamades laskmine. Õppekeskuse all
lasketiirus. Info: Toomas Puust, tel
5552 3028

EIPRI JÕULULAADAL
pakutakse omakasvatatud ja
omavalmistatud kaupa.

Eipri küla ootab pühapäeval,
13. detsembril kella 11–14 külamajja
jõululaadale.
Kohalikud perenaised pakuvad müügiks
piima- ja lihatooteid, hoidiseid, küpsetisi, käsitööd. Populaarsed traditsioonilised jõulutooted nagu kodused verivorstid, hapukapsad ja piparkoogitainas
valmivad laadaks ka tänavu.
Avatud on jõulukohvik küpsetiste ja
kuumade jookidega. Tegevust pakub
meisterdamistuba.
Jõululaada tulu aitab hoida Eipri külamaja ja küla elavana.
Info: Heili Nõgene, tel 5340 5718

Kolmapäeval, 9. detsembril
Väike-Maarja Seltsimajas
algusega kell 18.00
5.-12. KLASSI

Väike-Maarja seltsimaja vabandab

TÜDRUKUTE TANTSUPIDU

Väike-Maarja seltsimaja vabandab oktoobrikuu infolehes tekkinud vea pärast,
kus ekslikult jagasime valeinfot talutoidupäeva teise koha võitja kohta.
Teise koha pälvis Annika Sulkinoja kihilise alõtšamoosiga.
Vabandame segaduse pärast!

Ettekandmisele tulevad
erinevate rahvaste tantsud.

Kalev Pärtelpoeg
seltsimaja juhataja

TULE, ELA OMADELE KAASA
JA ANNA HÄÄL
OMA LEMMIKULE!
PILET 1 euro

November 2015.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Simuna kooli tegemisi
oktoobris-novembris
16. oktoobril lugesid meie kooli õpilased ettelugemispäeva raames klassidele lugusid ette. Neiud ja noormehed
lugesid oma lemmikautorite raamatutest katkendeid. Säravad lugejad olid:1.
klass, Kristella, Maris, Renita, Serena,
Gerdda, Birgit, Karel, Timo. Aitäh!
Pean oluliseks öelda, et rõõmustab
Simuna kooli õpilaste huvi tõus lugemise vastu.
26.-30. oktoobrini toimus meie koolis maailma toidu nädal. I veerandi lõpul otsisid kõik klassid Venemaa, Itaalia, Hiina, Prantsusmaa ja USA põnevamate toitude retsepte. Iga riigi kohta
üks soolane, üks magusam toit. Lubatud oli, et kooli kokad valivad sobiva
toiduretsepti välja, keedavad-küpsetavad toidu valmis ja kostitavad õpilasi
nendega. Huvi ja põnevust oli palju,
sest alles söögivahetunnil selgus, mis
lõunaks on. Ülekaalukalt kujunes õpilaste lemmiktoiduks hamburger USA
toiduvalikust. Loodetakse, et burksi
saab veel teinekordki süüa. Väga maitses veel liha prantsuse moodi. Magustoitudest peeti põnevaimaks „paksu“ rohkete
puuviljadega kisselli.
Iga päeva suurtel vahetundidel tutvustasid 7. ja 8. klassi õpilased vastavat
maad.
Õpilased said teada viie maa põnevatest vaatamisväärtusest, kommetest,
said faktiteadmisi ja üllatuda, et ah see
kuulus inimene ongi Prantsusmaalt pärit jne.
Maailma toidu nädalal said õpilased
teadmisi viiest erinevast maast, maitsta mitte nii igapäevaseid toite. Aitäh
kooli kokkadele, kes meie ideega vastuvaidlematult kaasa tulid!
6. novembril tähistasime isadepäe-

va. Osales 142 inimest. Isad, emad, lapsed, vanaisad jagati kommide värvuse
järgi kolmeks võistkonnaks. Jõudu katsuti sangpommi tõstmises, kätekõverduste tegemises, kõhulihaste harjutustes, munajooksus, kolmejalajooksus,
lapse kandmises, limbos, filmimuusika
tundmises, mälumängus. Armsa kavaga esinesid lasteaialapsed, algklasside
lapsed ning 7. ja 8. klass. Absoluutseks
võitjaks kuulutati kõik kolm võistkonda.
Neid premeeriti maitsva õunakoogiga.
Aitäh, lapsevanemad, üritusel osalemise eest! Aitäh, 7.-8. klass võistluste
läbiviimise eest! Aitäh, kokad! Aitäh,
õpetajad, kolleegid! Aitäh, lapsed!
Nii tore on tõdeda, et üritusest osavõtt oli rahvarohke ja kõik osalised jõukatsumistes aktiivselt kaasa lõid.
„Kõige parem isa ei andnud oma
lastele kunagi naha peale. Isegi ei tutistanud neid ega sakutanud kõrvast.
Ei pannud ta neid ka nurka seisma.
Ta koguni ei kurjustanud nendega. Ei
käskinud söögilauas vaikselt istuda, ei
saatnud kõrvu pesema. Keelamisest
polnud juttugi! Ei keelanud ta ninas
urgitseda ega põrandale sülitada, ei
keelanud kogu kõrist röökida, ei aknaid
lõhkuda, ei keelanud teiste lastega kakelda ega putru lakke loopida. Midagi
ei keelanud. Vaat niisugune oli see kõige parem isa. Tõsi, tal polnud lapsi.“ V.
Koržets
9.-13. novembrini külastasid Simuna kooli lasteaia- ja koolilapsed projekti “Vesi- mis, kes, milleks?“ raames AS
Rakvere Vesi veepuhastusjaama.
Siiri Kanarbik
õpetaja-huvijuht

Ettelugemispäev.
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Kadri Reimann sai laste tervise kuu
esseekonkursil III koha
Kiltsi põhikooli õpilane Kadri Reimann
saavutas üleriigilisel laste tervisekuu
raames Eesti Arstiteaduseüliõpilaste
Seltsi korraldatud joonistus- ja esseekonkursil III koha. Konkursi eesmärk oli
kaasata lapsi oma tervise kujundamisse, panna neid tervise teemadel kaasa mõtlema ning lahendusi pakkuma.
Töösid hindasid arstitudengid, arstid,
asjatundjaid ja tuntud kultuuritegelased. Toreda sündmuse puhul tegime
Kadriga väikse intervjuu, mis võiks innustada teisigi veel rohkem oma tervist
väärtustama.
Said üleriigilisel terviseteemalisel
esseekonkursil III koha. Kuidas tekkis mõte osaleda essekonkursil?
Me pidime inimeseõpetuse tunnis
kirjutama essee teemal „Mida muudaksin, et eestimaalaste tervis oleks
parem“ ja õpetajale see väga meeldis.
Siis ta leidis selle konkursi, mille teema
oli meie esseeteemaga väga sarnane.
Tegin oma tööd natuke ümber ja saatsime selle ära.
Konkursiessee teema oli „Kui mina
oleksin Eesti tervishoiuminister“
Millest kirjutasid?

Tõin välja kolm teemat: ületöötamine, toitumine ja hoidumine rasketest
haigustest.
Eestlased töötavad üldiselt väga
palju ja teevad endale tihti sellega liiga. Kui inimene ei saa piisavalt puhata, siis see rikub tervist. Samuti vähene
ööuni. Kui inimene on palju tööl, jääb
tal ka magamiseks vähe aega, sest lisaks tööle on ka muid kohustusi. Samuti töötatakse sageli mitmes kohas ja
ka öistes vahetustes.
Toitumises ollakse sageli laisad ja
minnakse kergema vastupanu teed, ostes saiakesi ja valmistoitu, mis ei pruugi olla tervislikud.
Vale toitumine, vähene liikumine ja
halvad harjumused nagu suitsetamine võivad põhjustada raskeid haigusi
nagu kõrgvererõhutõbi ja vähk. Kindlasti oleks mitmed haigused tänu tervislikule eluviisile ennetatavad.
Tundub, et sa tõesti oskad näha
probleeme. Kas sa muidu ka mõtled
sellistele teemadele või tegid seda
vaid inimeseõpetuse tunni raames?
Kui telekast näen tubaka- või alkoholireklaami, siis see paneb küll mõt-

lema, et midagi oleks justkui valesti või
et ei peaks nii olema.
Samuti kodust eemal olles suuremates toidupoodides olen tähele pannud
inimeste ebatervislikke toiduvalikuid.
Seda tööd kirjutades saingi rääkida
asjadest, mis mulle on silma jäänud.
Koolis on käimas hetkel ka õpilasesinduse valimised. Kas kandideerid?
Jah. Olen ka eelmistel aastatel õpilasesinduses olnud, 5. klassist alates.
Kas sa oled mõelnud, et võiksid
tulevikus osa võtta Eesti elu kujundamisest?
Ikka olen mõelnud, et võiks muuta
tulevikus Eesti elu veel paremaks.
Kas suudaksid end ühel päeval
ette kujutada ka päriselt ministrina
või on see täiesti välistatud?
Ma arvan, et ma ei suudaks end ette
kujutada ministrina. Ma pole ministritööga väga kursis ka ja ma ei tea, mida
see endaga kaasa toob.
Mari-Vivian Laht
Kiltsi kooli emakeeleõpetaja

Väike-Maarja muuseumis avati isadepäeval
osalusnäitus “Juured”
Isadepäeval, 8. novembril avati VäikeMaarja muuseumis osalusnäitus “Juured”.
Erinevate nurkade alt teemale läheneval näitusel saab vaadata, kuulata,
lisada omi mõtteid ja nagu teemale kohane, ka juurelda.
Iga paari kuu tagant uuenev ja erinevaid juurtega seonduvaid tahke fookusesse võttev näitus jääb avatuks tuleva
aasta lõpuni. Näituse esimene osa valmis koostöös Väike-Maarja gümnaasiumi 5.-12. klassi õpilaste ja ajalooõpetajatega küsimustiku “Juured” kaudu.
Õpilaste mõtted teemal “Mis teeb
kodust kodu?”, lühilood tähtsatest paikadest ning neile põnevana tundunud
pildimaterjal vanemate või vanavanemate albumitest loovad sütitavat sisu
ning on julgustajaks näitusekülastajatele oma mõtete avaldamisel.
“Uksest ja aknast sisse tungiv infovoog paneb kõikuma, sunnib unustama, suunab uue otsinguil kõrvale
kalduma. Päritolule, nii eesti keelt kõneleva rahvana kui pereliikmena, otsa
vaatamine aitab jääda kahe jalaga maa
peale, juurduda, annab üheaegselt nii
selguse kui sihi, aitab kanda püsivaid
väärtusi,” mõtiskleb näitusekeskkonna
looja Väike-Maarja muuseumi juhataja
Marju Metsman.
Külastajad saavad kuulata paikkonnast pärit või juurte juurde tagasi

tulnud inimeste lugusid, märkida enda
juured
kaardile,
mõistatada, arvata
ja teada, kus on kurja juur.
Näitusekeskkonnas on koha leidnud
ka tuulest, päikesest
ja vihmast mõjutatud kaheksa kümnendi vanuse küüni Marju Metsman näituse avapäeval tutvustamas huvilisseinalauad, matertele osalusnäitust ja selle erinevaid võimalusi.
jal, mida pole võimalik tööstuslikul
viisil lühikese ajaga
toota, sümboliseerimaks, et ka juurduda
pole võimalik üleöö.
Samatähenduslikuna loob mitmete
hõimurahvaste keeles olev sõna “juur”
heas mõttes küünarnukitunde.
Näitusekeskkonna loomist toetasid Mitmed lood on näitusel kõrvaklappidest kuulatavad.
Foto: 3 x Heili Nõgene
Virumaa pärimuslahtiolekuaeg kella 19.00ni, et ka tööl
kultuuri ja kohaliku omaalgatuse progkäivatel inimestel oleks talveperioodil
ramm.
võimalik muuseumisse tulla.
Pikenes muuseumi kolmapäevane
Muuseum on talvisel hooajal ehk
lahtiolekuaeg
30. aprillini avatud E, T, N, R kella
Alates 11. novembrist pikenes Väi10-17 ja K 10-19.
ke-Maarja muuseumi kolmapäevane

Väike-Maarja VII Muusikafestival üllatab ja ühendab
26.-29. november 2015

Isadepäeva trall. Foto: 2 x Triinu Pohlak

• Neljapäeval, 26. novembril
Kell 19.00 festivali avaõhtu Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemialt VäikeMaarja seltsimajas
Kavas ooperikatkendid ja Menotti
lühiooper “Telefon ehk armastuse kolmnurk”
Esinevad EMTA laulueriala üliõpilased, külalisena Arete Teemets (õde
Angelica rollis)
Lavastajad Taisto Noor ja Auri Jürna
Muusikaline juhendaja ja kontsertmeister
Ene Rindesalu
Valguskunstnik Martin Meelandi
Õhtu jätkub klassikakohvikuga.
• Reedel, 27. novembril
kell 10.00 kontsert, ansambel Kvintessents Väike-Maarja seltsimajas

kell 12.00 kontsert, ansambel Kvintessents Simuna rahvamajas
Ansambel Kvintessents
Nils Kosapoeg – flööt
Jakob Peäske – fagott
Anleena Liivango – oboe
Jürnas Rähni – metsasarv
Hans-Jürgen Kruus – klarnet
Koolikontserdid on avatud kõigile
huvilistele
• Laupäeval, 28. novembril
kell 10.00 - 17.00 Silva Valdti kursus “Harmooniline ja ülemhelilaul” Väike-Maarja seltsimajas
Silva Valdt on Rahvusooper Estonia muusikalavastuste assistent. Varasem laulmiskogemus pole kursusest osavõtuks vajalik. Kursuse osalustasu 5 eurot.

• Pühapäeval, 29. novembril
kell 10.00-14.00 Silva Valdti häälejooga kursus Väike-Maarja seltsimajas
Silva Valdt on Rahvusooper Estonia muusikalavastuste assistent. Varasem laulmiskogemus pole kursusest osavõtuks vajalik. Kursuse osalustasu 5 eurot.
kell 12.00 advendimuusika keskpäevakohvikus Simuna rahvamajas
kell 14.30 advendiküünla süütamine Simunas, jõulumuusika Väike-Maarja Pasunakoorilt
kell 16.00 festivali lõpumuusika
Väike-Maarja Pasunakoorilt Jakob Liiva
pargis
Ühine advendiküünla süütamine
Kohtumiseni!
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Ebaveres joosti 13. korda maastikujooksu
REINPAUL OÜ auhindadele
Mõnus sügisilm tõi jooksurajale rohkesti osalejaid. Starti tuli koos lastejooksus osalejatega ligi 150 jooksusõpra.
300 m pikkuses lastejooksus asus
rajale 2008. aastal sündinuid ja nooremaid kokku 24. Lastejooksus aega ei
võetud. Esimesena õnnestus finišijoon
ületada Madis Keskülal, tüdrukutest
tuli esimesena Karlote Lood.
2,5 km distantsil oli meestest kiireim Raimond Reitel, Herman Nikola-

berg, Liise Luha, Inger Aart
2,5 km
Naised: 1. Maria Liis Alt, 0.14,57;
2. Dely Kroll, 0.16,23; 3. Eliise Kivistu,
0.16,47; 4. Meelika Toom, 0.17,18; 5.
Helge Alt, 0.18,51; 6. Andriana Ingeroinen, 0.20,22; 7. Tiia Reitel, 0.22,20; 8.
Mia Karolina Altküla, 0.22,42; 9. Egle
Kortin, 0.24,07; 10. Maarit Einsalu,
0.24,09; 11. Eliise Joonas, 0.24,28; 12.
Evelin Kortin, 0.24,41; 13. Liis Luha,

0.48,56; 22. Kaja Raigna, 0.56,07
Mehed: 1. Taavi Kilki, 0.22,28; 2. Steven Rehelem, 0.24,23; 3. Urmo Kesküla,
0.25,53; 4. Indrek Mägi, 0.27,06; 5. Silver
Lükk, 0.30,23; 6. Rivo Täheste, 0.30,28;
7. Helari Sirelpuu, 0.30,36; 8. Marti Alt,
0.30,41; 9. Eerik Hudilainen, 0.31,25;
10. Voldemar Sindonen, 0.33,16; 11.
Jaanus Viikberg, 0.34,01; 12. Peeter Ilves, 0.34,18; 13.Tõnis Kull, 0.34,18; 14.
Indrek Aksel, 0.34,26; 15. Janar Lükk,
0.34,40; 16. Mati Reineberg, 0.35,30; 17.

Valime 2015. aasta Väike-Maarja
valla säravaimad sporditähed
Valla parima sportlase kandidaadiks
võib olla isik, kes on sündinud, töötab,
elab või õpib üldhariduskoolis VäikeMaarja vallas, kuulub mõnesse valla
spordiklubisse.
Kandidaate saab esitada 5. detsembrini e-posti aadressil spordikeskus@vmaarja.ee ning Väike-Maarja, Triigi ja
Simuna spordihoonete valvelauas. Ettepanekuid aasta parimate kohta võivad konkursile esitada kõik valla füüsilised ja juriidilised isikud.
Ettepanek tuleb esitada kirjalikult
koos kandidaadi nime, sünniaja, sportlike tulemuste ja esitaja kontaktandmetega. Võimalusel esitada kandidaadi
kontaktid.
Aasta parima tiitli eesmärk on väärtustada sporti ja avaldada tunnustust
isikutele, kelle saavutused, töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud
paikkonna sporditegevusele järgmistes
kategooriates:
- Aasta sportlik neiu (vanus kuni 19
a, k.a)
- Aasta sportlik noormees (vanus
kuni 19 a, k.a)

- Aasta sportlik veteran (N 35+, M
40+)
- Aasta sportlik perekond (vähemalt ühe lapsevanema ja vähemalt ühe
alla 18a lapse sportlik tegevus)
- Aasta võistkond
- Aasta naissportlane
- Aasta meessportlane
- Aasta treener/juhendaja (valitakse parimate sportlaste treenerite/juhendajate hulgast)
- Aasta spordiedendaja – ettevõtmiste algataja, spordiobjektide rajaja,
aktiivne vabatahtlik.
Olgem agarad aktiivsemaid sporditegijaid märkama ja andkem neist
teada!
Nominentide nimekiri avaldatakse valla detsembrikuu infolehes, valla
kodulehel ja spordihoone Facebooki
lehel.
Avalik hääletus on avatud jaanuari 3
esimest nädalat.
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

Maadlusuudiseid
XIII Reinpauli sügisjooksu stardipauk on kõlanud. Foto: Jane Kool
jevi ja Kaarel Korsteni ees. Naistest oli
parim nooruke sporditüdruk Maria Liis
Alt Dely Krolli ja Eliise Kivistu ees.
5 km distantsil jooksis end parimaks
Taavi Kilki Steven Rehelema ja Urmo
Kesküla ees, naistest Elery Zadonski
Andra Puusepa ja Mairis Õispuu ees.
Põhidistantsi – 10 km võitis mitmendat aastat järjest tuntud jooksumees Elar Vulla Dmitri Aristovi ja Hardo Reinarti ees. Naistest jõudis esimesena finišisse Elin Ilves Jana Matvejeva
ja Diore Arovaldi ees.
Finišis oli mitmelt võistlejalt kuulda, et rajad olid küll rasked, aga huvitavad ja väga hästi ette valmistatud.
Osalejaid ootas pärast võistlust
kuum tee ja saun.
Aitäh korraldajaile selle toreda sügisese jooksuvõistluse traditsiooni hoidmise eest!
Ilve Tobreluts
Tulemused:
Lastejooks (finišeerumise järjekorras):
Madis Kesküla, Mattias Ojasaar,
Mattias Laur Luming, Arthur Part, Karlote Lood, Siret Kaasik, Marian Pilli,
Laura Lamus, Mait Matsal, Robin Nikolajev, Lisandra Prinken, Oliver Part,
Harriet Einsalu, Adeele Aart, Aileen
Aart, Demi Petra Ilves, Kristofer Vinkel,
Carmen Vinkel, Kertu Kaasik, MeeriMai Osolin, Laura Lükk, Johannes Viik-

0.25,22; 14. Alice Veetla, 0.25,46; 15.
Laura Ivanov, 0.26,45; 16. Katre Piispea,
0.28,43
Mehed: 1. Raimond Reitel, 0.13,32;
2. Herman Nikolajev, 0.13,38; 3. Kaarel
Korsten, 0.13,46; 4. Joosep Veelmaa,
0.14,23; 5. Jan Siim, 0.14,24; 6. Raigo
Urbanik, 0.14,27; 7. Hugo Hannes Osolin, 0.16,05; 8. Erik Poom, 0.16,54; 9.
Kristo Prinken, 0.18,16; 10. Andres Ingeroinen, 0.18,16; 11. Lauri Prits, 0.18,52;
12. Mihkel Säär, 0.19,51; 13. Mikk Säär,
0.20,04; 14. Thristan Paju, 0.21,52; 15.
Riho Meisner, 0.22,43; 16. Kristo Veelmaa, 0.23,13; 17. Hans Andre Kiigemägi, 0.23,38; 18. Kaarel Moorits, 0.24,11;
19. Rainis Lükk, 0.24,48; 20. Andri
Part, 0.25,23; 21. Timo Tiimus, 0.26,50;
22. Targo Arge, 0.28,41; 23. Rait Luha,
0.28,41; 24. Andrus Soidla, 0.30,18.
5 km
Naised: 1. Elery Zadonski, 0.25,56;
2. Andra Puusepp, 0.30,32; 3. Mairis
Õispuu, 0.31,15; 4. Anu Kilki, 0.37,04; 5.
Diana Jakimovits, 0.37,13; 6. Elis Küüsmaa, 0.37,51; 7. Kristina Kaasik, 0.38,47;
8. Ingrid Ait, 0.39,01; 9. Kerli Sarapuu,
0.39,21; 10. Kadi Jääger, 0.39,36; 11. Heli
Eerik, 0.41,41; 12. Helina Lükk, 0.43,34;
13. Angeelika Torkel, 0.43,59; 14. Kristiine Adamson, 0.43,59; 15. Annela Laidre, 0.45,08; 16. Aljona Kortin, 0.45,27;
17. Koidula Truss, 0.45,49; 18. Karol
Säär, 0.47,16; 19. Piret Kaarlõp, 0.48,25;
20. Gaidi Kasu, 0.48:25;,21. Tuuli Saksa,

Marko Õmmik, 0.35,46; 18. Bruno Münter, 0.35,50; 19. Aare Selge, 0.35,54; 20.
Marek Suits, 0.36,26; 21. Raivo Meier,
0.36,43; 22. Tarmo Kaasik, 0.38,47; 23.
Andres Ingeroinen, 0.39,01; 24. Vladimir Ait, 0.39,19; 25. Väino Stoltsen,
0.39,30; 26. Rein Traus, 0.42,40
10 km
Naised: 1. Elin Ilves, 1.02,21; 2. Jana
Matvejeva, 1.07,51; 3. Diore Arovald,
1.11,27; 4. Maie Alaots, 1.18,58
Mehed: 1. Elar Vulla, 0.41,37; 2.
Dmitri Aristov, 0.43,35; 3. Hardo Reinart, 0.46,15; 4. Cris Poll, 0.46,36; 5.
Meelis Veilberg, 0.46,58; 6. Rauno Reinart, 0.48,12; 7. Ergo Kilki, 0.48,23; 8.
Kaarel Kilgi, 0.49,53; 9. Ago Reinberg,
0.51,03; 10. Madis Rouhijainen, 0.51,42;
11. Kaur Tiisler, 0.52,55; 12. Indrek Vait,
0.55,21; 13. Hanno Traks, 0.57,21; 14.
Erik Zavadskis, 0.57,55; 15. Tõnu Ilves,
0.58,04; 16. Urmas Rooba, 0.58,15; 17.
Raul Nikolajev, 1.00,03; 18. Tõnu Säär,
1.04,14; 19. Kuido Kond, 1.04,46; 20.
Raimo Nikolajev, 1.04,56; 21. Andres Keär, 1.05,09; 22. Jorma Liivalaid,
1.06,49; 23. Anti Ehatamm, 1.07,47; 24.
Koit Põldmaa, 1.07,49; 25. Janar Moorits, 1.08,36; 26. Ragnar Lepp, 1.08,49;
27. Teet Fimberg, 1.09,44; 28. Tauno
Ojasaar, 1.10,28; 29. Aivo Luude,
1.12,42; 30. Arvo Soosalu, 1.12,49; 31.
Ahto Matvejev, 1.13,04; 32. Luigi Oolmaa, 1.13,26; 33. Kaspar Bork, 1.21,17;
34. Jaan Vehlmann, 1.29,20

Väino Stoltsen uuendas
sangpommirekonrdeid

Võrkpalliuudiseid

7. novembril toimusid Palamusel Eesti
meistrivõistlused sangpommi kahevõistluses.
Väike-Maarja rahvaspordiklubi liige
Väino Stoltsen uuendas oma rekordeid!
10 minuti jooksul tõukas kahte 16 kg
sangpommi 40 korda.
10 minuti jooksul rebis 16 kg sangpommi 201 korda.
Nende tulemustega saavutas ta kehakaalus -78 kg ja vanuseklassis 60+
teise koha.
Naistest saavutas kolmanda koha
Margit Vaarma

17. oktoobril toimusid Paide
spordihoones Eesti karikavõistlused võrkpallis 60+ vanuseklassi
seenioridele.
Väino Stoltsen Väike-Maarja
rahvaspordiklubist osales võistlustel Tartu meeskonna koosseisus, kuna Lääne-Virumaa meeskond seekord võistlustest osa ei
võtnud.
Väino Stoltsen saavutas Tartu
võistkonnaga II koha. Finaalmängus tuli neil tunnistada võitjaks
tulnud Pärnu meeskonna paremust.

Väino Stoltsen
on äärmiselt
mitmekülgne
spordimees.
Pildil on tal
käsil 5 km distantsi läbimine
Reinpauli sügisjooksul.
Foto: Jane Kool

17. oktoobril võistlesid meie valla
noormaadlejad Vana-Vigala Lahtisel
Matil kreeka-rooma maadluses.
Tulemused:
1. koht – Holger Toots
2. koht – Andris Pent
3. koht – Sander Kriel
3. koht – Virgo Raja
3. koht – Mikk Sikkar
5. koht – Kaarel Moorits
5. koht – Alex Nester
7. koht – Henri Eenpuu
24. oktoobril osalesime
Rakkes toimunud noorte
vabamaadluse seeriavõistlusel Nublust Nabini. Hooaja avavõistlus kujunes väga
rohkearvuliseks. Oli ka külalisvõistlejaid Lätist. VäikeMaarja võistkond oli esindatud 10 võistlejaga ja 11
fänniga. Kuna fännide toetus oli niivõrd võimas, siis
võistlejad andsid endast
parima. Pöidlahoidlatel ei
tulnud pettuda, sest võistlus kujunes väga huvitavaks,
oli pisaraid ja rõõmu.
Saavutasime järgmised
kohad:
1. koht - Jonete Visnapuu
1. koht - Andris Pent
2. koht - Joel Visnapuu
2. koht - Remo Ojaste

3. koht - Sander Kriel
3. koht - Virgo Raja
3. koht - Maarja-Liis Nirgi
4. koht - Kaarel Moorits
5. koht - Kristjan Jaago
5. koht - Rasmus Kaasik
7. novembril toimus Kallaveres
44. Aleksander Abergi mälestusvõistlus kreeka-rooma maadluses. Südikat
maadlust näitas üles Andris Pent, kes
saavutas tubli 3. koha.

Noormaadlejad Rakkes toimunud noorte vabamaadluse seeriavõistlusel Nublust Nabiks.
Foto: Erakogu
Lembit Kalter
maadlustreener

KOROONA
I etapp, 20. oktoobril Triigi spordihoones. Osales 6 meest.
Tulemused:
1. Gennadi Kink
2. Lauri Kimm
3.-5. Mihkel Reiss

3.-5. Eerek Preisfreund
3.-5. Taimr Kopti
6. Raul Oja
Jane Kool
spordikeskuse
juhataja

Harjuta Terviseks!
Punktiseis 4. novembril; 472 osalejat, 10803 osaluskorda
1. Mall Lepiksoo, 828 osaluskorda, 82 boonuspunkti. 2. Arvo Toomsalu, 821 ok,
82 bp. 3. Õie Lambing, 659 ok, 65 bp. 4. Heino Lambing, 658 ok, 65 bp. 5. Viivi
Kahr, 629 ok, 62 bp. 6. Kalev Suursaar, 553 ok, 55 bp. 7. Urve Kalda, 325 ok, 32 bp. 8.
Annela Laidre, 314 ok, 31 bp. 9. Aljona Kortin, 266 ok, 26 bp. 10. Geidi Kruusmann,
261 ok, 26 bp. 11. Reet Soidla, 210 ok, 21 bp. 12. Kalle Tobreluts, 200 ok, 20 bp. 13.
Urve Tobreluts, 197 ok, 19 bp. 14. Malle Kask, 193 ok, 19 bp. 15. Aino Saaremäel,
172 ok, 17 bp. 16. Halar Klaas, 157 ok, 15 bp. 17. Vella Lilleberg, 124 ok, 12 bp. 18.
Airi Einsalu, 119 ok, 11 bp. 19. Kessu Kesler, 116 ok, 11 bp. 20. Regina Sikk, 114 ok,
11 bp. 21. Eikki Eikkinen, 112 ok, 11 bp. 22. Vladimir Kerge, 112 ok, 11 bp. 23. Mare
Soovik, 111 ok, 11 bp. 24. Tuuli Saksa, 104 ok, 10 bp. 25. Terje Ruuben, 94 ok, 9 bp.
26. Silva Salla, 83 ok, 8 bp. 27. Urve Eving, 78 ok, 7 bp. 28. Maire Õmmik, 76 ok, 7
bp. 29. Irina Raadik, 73 ok, 7 bp. 30. Aldo Kuusma, 71 ok, 7 bp.

November 2015.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Vao tallis treeniv Piret Ervald naasis
mainekalt Helsinki Horse Show’lt
heade tulemustega
Oktoobri- ja novembrikuu vahetusel
osalesid mitmed Eesti ratsanikud kõrgetasemelisel Helsinki International
Porsche Horse Show’l. Võistlusest võttis osa ka Vao tallis treeniv Piret Ervald
oma kahe põhiratsuga – 7-aastase Ice
De Wiqui ja 6-aastase Emoraga.
Suurvõistluse esimesel päeval olid
kavas rahvuslikud klassid. Stiilipunktidele peetud 115 cm ja 125 cm kõrgustes
parkuurides saavutas Ervald vastavalt
Emoraga kuuenda ja Ice De Wiquiga
kaheksanda koha, kusjuures mõlemad
sõidud läbiti vigadeta. Ka punkte jaganud kohtunike poolt said hobuste
sooritused positiivse hinnangu. Ice
De Wiqui juures märgiti ära tema hea
tasakaal ja loomulik instinkt ületada
takistused puhtalt. Emora puhul toodi
välja tema püüdlikkust ja tahet puhtalt
hüpata.
Järgmisel päeval olid takistused
juba kõrgemad. 120 cm sõidus saavutasid Ervald ja Emora esikoha ning
130 cm sõidus Ice De Wiquiga tuli küll
maha üks latt, aga kiire aeg tagas siiski
viienda koha.
Sportlane jäi ise saadud tulemus-

tega rahule ja soovib tänada oma toetajaid: OÜ T.R. Tamme Auto, OÜ Koch,
OÜ Pandivere Pansion ja OÜ Mikkor
Saekoda, tänu kellele saadi võimalus
osaleda Soomes toimuvatel kvalifikatsioonvõistlustel ja osaleda ka Helsinki
Horse Show’l.
Helsingist naasid auhinnaliste kohtadega ka Gunnar Klettenberg, Kullo
Kender, Oliver Karma ja meie juuniorid. Karma hobusel Hangstone JT Z ja
Kender hobusel Astrid L saavutasid
pühapäeval 140 cm rahvusliku avatud
klassi finaalsõidus kaksikvõidu. Sama
„trikiga“ said hakkama ka 120 cm kõrguses juunioritele avatud parkuuris Ketlin
Ramjalg hobusel Qatimini Des Vergers
Z ja My Relander ponil Blackwoodland
Rock.
Võistluste kulminatsiooniks oli 160
sentimeetrine Longinesi maailmakarika etapp, kus ümberhüpetele pääsenud
13 võistlupaari seas võttis võidu Šveitsi
takistussõitja Romain Duguet hobusega Quorida de Treho.
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VÄIKE KODUNE PAGARIÄRI

KURTNA KÜLAMAJA

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

on sobiv koht seminaride, koolituste,
infopäevade, peiede ja sünnipäevade
korraldamiseks.
Külamajas on olemas WiFi, projektor,
suur ekraan ja pabertahvel.
Köök on varustatud kaasaegse tehnikaga
ja kõigi vajaminevate toidunõudega.
Toitlustamisteenuse osutamine kokkuleppel
tellijaga (tel 559 40 418, Ange Preem).
Täpsem info tel 523 9550 (Ene Preem)
või e-posti aadressil epreem@gmail.com.
Kogu vajamineva info leiate ka
MTÜ Nelikand Facebooki lehelt.

Triigi külas MÜÜA

Info: Piret Ervald, Vao Stables OÜ

5-toaline osaliselt renoveeritud

korter
Üldpind 81,2 m², WC ja vannituba
eraldi, vann, boiler, toad eraldi, mööbel, pakettaknad, parkett, teed heas
seisukorras. Korteris on vahetatud
kõik aknad ja paigaldatud uus puidust välisuks. Korteri juurde kuulub
suur lukustatud kelder. Spordihoone
asub korterist 50 m kaugusel, toidupood ja bussipeatus 300 m kaugusel.
Hind 5900 eurot,
tule vaatama ja tee oma
pakkumine!
Kontakt: tel 5868 5689
(Krista)

Piret Ervald võistlusrajal. Foto: Erakogu

Raamatukogupäevad
Kiltsi raamatukogus
Raamatukogupäevad olid seekord hästi
tegusad, oli palju sagimist. Inimesi käis
sedakorda kogus palju rohkem kui tavaliselt. Läbi sai viidud ka kaks üritust:
Arno Kasemaa mälestuste õhtupoolik
ning lasteaialastele tutvumine raamatukoguga ja raamatu „Molli“ ettelugemine. Selleks korraks oli sätitud raamatukogusse ka mängutuba, kus lapsed
lõbusalt aega veetsid.
Peale selle, tänu MTÜ-le Meie Kiltsi,
toimus Kiltsi raamatukogus remont, sai
värvitud põrand ürituste ruumis ja laenutusruumis ka kaks ust. Remonti tegi
Dennis Külmäsu. Aitäh talle, meil on

Tere kõigile väikemaarjalastele!

jälle natuke kenam!
Korraks vilksas kogust läbi ka Kanal
2 Radari meeskond, koos Amandaga,
kes elab Vao pagulaskeskuses. Natuke
pärast seda, 2. novembril kolis pensionäride ring üles raamatukogu ürituste
ruumi, koos sai istutud ja hingedepäeva peetud.
Niisugune oli oktoobri lõpp ja novembri algus meie raamatukogu vaatevinklist vaadates.
Riina Tali
raamatukoguhoidja

Teostame valdadele, linnadele ja
eraisikutele:
• Ohtlike puude raiet majade ja liinide
läheduses, kalmistutel
• Vanade puude ohtlike okste eemaldamist
• Puude seisukorra ja elujõu hindamist
• Kinnistute hooldustöid (võsaraie,
trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).
Hinnapakkumine ja konsultatsioon T A S U T A !

Tel: 5810 9846

Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo
Koduleht: www.puuderaie.ee

Kutsume kõiki Eesti suurimale
Tupperware koduesitlusele!
AEG: 01.12.2015,
teisipäev kell 18.00 – 19.30
KOHT: Väike-Maarja Seltsimaja,
Pikk tänav 2
Uksekingitus kõigile, jõulu ja
detsembri sooduspakkumised,
loterii, loosimised ja üllatused.
Täpselt samal ajal toimuvad
esitlused 15 paigas üle Eesti.
Info telefonidel:
5646 5320 või 5693 1182
Kohtumiseni AVANTIga!
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Tantsurühm
Kuremarjad
tähistas
25. sünnipäeva
25. oktoobril oli Väike-Maarja seltsimaja saalis viies seeniortantsupidu, mille
raames oli veelgi tähtsam sündmus –
Väike-Maarja seeniortantsijad tähistasid oma 25. sünnipäeva.
1990. aasta oktoobris moodustati
klubi Härmalõng (asutatud 1987) juurde memmede tantsurühm, kes tänaseks on saanud nime Kuremarjad.
Tantsurühma juhendaja Ilme Sein,
kes on rühma juhendanud 1997. aastast peale, ütles sünnipäevapeol: „Kui
me alustasime, olime vanuses 50+,
tänaseks oleme 75+. Me oleme tantsinud end suureks!“ Enne Ilme Seina oli
tantsurühma juhendajaks Ene-Riina
Ruubel.
Pidu algas „Väravamänguga“, kus
saali sisenesid külalised Kundast, Roelast, Tapalt, Simunast ja Kiltsist.
Külakosti - nii eesti, kui ka näiteks
norra, saksa ja iisraeli muusikale seatud tantse – tõid:
- Kiltsi laulu- ja tantsurühm, juhendaja Merike Hövelson
- Roela Kanarbik, juhendaja Mall
Moor
- Kunda Rannapiigad, juhendaja Taima Kivila

Kuremarjade tantsurühma 25 tegevusaastat

- Tapa Tantsuline, juhendaja Anu
Jonuks
- Simuna Tüdrukud, juhendaja Auli
Kadastik
Laulurõõmu pakkusid Härmalõnga
naisansambel (juhendaja Valve Libene) ja Kiltsi memmed (juhendaja Merike Hövelson).
Kuremarjade praegused tantsijad ja nende Kuremarjades tantsitud
aastad (+ aastate järel näitab, et tantsuga tegeletud aastaid on veel rohkemgi): Ilse Püss 23; Signe Jürna 19; Helgi
Tealane 17+; Maria Arike 12+; Leili Olvi
11; Anne-Liis Talu 10; Mare Soovik 5;
Mall Türbsal 5+; Luule Kütt 4; Mare
Keerus 4; Anne Soom 2; Maie Jakobson
2+; Maret Haiba 7 kuud; tantsuõpetaja
Ilme Sein 18+ aastat.
Palju õnne, tantsurühm Kuremarjad!
Aare Treial
valla haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

Kuremarjad. Laval dekoratsiooniks tantsujuht Ilme Seina
kingitus tantsijaile: kollase rosetiga marjakorvid. Foto: Aare Treial

Pidutunne
Kui kaua kestab pidutunne? Kas kauem
kui kört – üle aia hüpata, kiisel – kindad
kätte võtta, pudru – puid raiuda? Mis
on pidutunne? Millal algab pidutunne?
Meie, Kuremarjade, pidutunne algas
elevil meeltega peo ettevalmistustest:
tantsude valikust, külaliste kutsumisest, endiste tantsijate tänamisest,
triibuseelikute olemasolust, peolaua
rahalisest kindlustamisest, fotode valikust stendile, kurejuttude nähtavaks
tegemisest. Meie sünnipäevapidu oli
avatud väravate pidu. Kui tantsus polnud väravaid, siis tekitasime need lustlikult!
Meie pidu oli leivamaitseline, valgete kaunite rooside ja mahlaka tordi
maitseline. Pidu teistmoodi toolide
paigutusega saalis. Esinemistega saa-
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lis ja laval. Pidu üllatas – kingikurgedega.
Minu kingitus tantsijaile: marjakorvid kollase rosetiga, sees kolm kõrvitsaseemet ja punane pärl, olid ka laval
dekoratsiooniks. Kuni ma nad kingituseks tantsijaile jagasin.
Uhke paraadfoto tegemisega pidu.
Pidu kaunilt dekoreeritud saalis. Erilise algusega pidu. Julgustades endid
Heino Trässi lauluga „Mis sest, et aastad kaovad“. Sisenemine läbi auvärava,
kõiki tutvustades.
Ehk kestab pidutunne kauem, ehk
on mälestused peost ilusad!
Ilme Sein
Kuremarjade tantsujuht

das kõigile tantsijatele
On sul aastaid kuus või
kübarate
heegeldamikuuskümmend, ikka on
se, Helgi viis meid oma
kõik alles ees – nii on
autoga õppepäevadele
öeldud. Aastaid me loePajustis - 12.02.05 oli I
me ning et mitte ära
õppepäev, õpetajaks Ene
unustada paremaid ja
Saaber, Pajusti klubi jutegusamaid päevi neis,
hataja Reet Aru.
ongi siia koondatud
Tantsivad klubi preVäike-Maarja rahvamaja
sidendid, ehk, kes teeb,
memmede tantsurühma
see jõuab: 1992-1993
tegemised. Nõnda ma
tantsis Helene Roos,
alustasin esimest kausta
1992-1998 tantsisid Ire(lõpetasin üheksandaga,
ne Kaldma ja Ester Mäe,
sealt edasi fotoalbumid).
Kuremarjad koos oma 25. sünnipäeva külalistega.
alates 06.12.2005 tantsib
Kui on saanud täis 25
Anne-Liis Talu.
Püssi aktiivse tegevuse eest. Enamasti
tegutsemisaastat, siis on paratamatu,
Kõige enne jõudis rühmas 20 aastat
olime Roelas pidulistena.
et osa tantsijaid on jäädavalt läinud,
täis tantsida Evi Kirpson. Ta oli ka 24
- 1995. a Vokas. Lääne- ja Ida-Viruosa tervise pärast koju jäänud. 25 teaastat klubi Härmalõng
gutsemisaastat on täis.
rahaasjadega tegev.
Aitäh kõigile, kes sellele
Nüüd on rühmas Ilse
kaasa on aidanud!
Püss tantsinud 23 aastat.
Tantsijate
nimed,
Tunnustasime teda ka
tantsud, liikumised välkui tublit vanaema. Ilse
ja ja kohapeal – nende
lapsed on samuti rahvakohta sain suuresti abi
tantsurühmades aastaid
rühmapäevikutest
(aitantsinud.
nult kaks aastakäiku oli
Seeniortantsudest
kadunud).
Härmalõnga tantsuKui tantsurühm pidas
rühm 20 (20.03.2010)
oma 20. sünnipäeva, siis
Lugulaul
seesai kokku pandud sihuke
niortantsust viisil „Põdra
salmike (viisil „Üks vanamaja“
mees...“):
Kuremarjad tantsuhoos. Foto: 2 x Aare Treial
Esmaettekanne
21.
Nüüd palju naisi väraugustil 2008. a Anne-Liis Talu 65. sünmaa pensionäride pidu. Huvitava lõbuvati
nipäeval, parandatud-täiendatud ja kosa kavaga.
ja paaridesse jaotati
hendatud:
- 1996. a Rakveres. Simman rahvaja õpetama tuli Ruubel Ene
Mitmest kandist tuleme
aias (linna juubel). 1997. a Vokas veel
ja Kivistu Paul tõi pillihääle.
Väike-Maarjas kohtume
üks pensionäride tantsupidu. EsinesiSiis ristiema Mare Taar
Saalid-pillid ootavad
me veel Võsul, Kadrinas, Tamsalus ja
ja ristiisa Vallo Taar –
Et memm saaks tantsida.
Laekvere rahvamajas, Aravete Kangru
nad kuulutasid iga kell, et
mäel.
tantsuks valmis on nüüd memm.
Refr:
Irene: Üks murelik esinemine NaOma mälestusi jagab siin ka Irene
Kips-kõps memmeke
raka mälestuskivi avamisel (on foto).
Kaldma: tantsijana, rühmavanemana
Sünnipäeval oleme
Sellel päeval käidi sõnas ja mõttes läbi
ja klubi presidendina. Vahele nokkisin
Taskus numbrid 2 ja 0
ühe eesti küla algus ja lõpp – tema ilu
üht-teist Ene-Riina Ruubeli ja Evi Kirpme ikka tantsime.
ja valu.
soni isikulugudest.
Mälestan ühte suvist tantsu-lauluEnne Härmalõnga olid pensionärid
Liigume ja kiigume
pidu Roelas, kui tantsijad esinesid nii
tegutsenud 1974-1978 Raudvara nime
(boodenpotti) tantsime
rahvarõivais kui seeniortantsu rõivais,
all. Kui rahvamaja juhatajaks tuli Vallo
Ilmel plaanis (šalako)
s.t pideva riiete vahetusega. (Suur buss
Taar, siis püüdis ta ka vanemale seltsIlmi meeles peab.
oli paigal, esinesid lauljad ja tantsijad).
konnale midagi pakkuda. Nii alustaski
Refr: Kips-kõps...
Kui ma 1997. aastal alustasin tant1987. aastal oma tegevust klubi Härsude õpetamist, siis oli tantsurühma
malõng. Esimeseks presidendiks oli
Masianer korda viis
liikmete nimekiri selline:
Otu Kalvet.
kasatšokki 2x5
Asta Niinemets - Evi Kirpson
Organiseerusid lauluhuvilised, keda
varsovienne tuleb siis
Ester Mäe - Irene Kaldma
hakkas juhendama Valve Libene ja
ja mambo, samba ka.
Aili Aruoja - Veera Sikk
1990. aastal tulid kokku tantsumemmeRefr: Kips-kõps...
Laine Senitševa - Õie Raidla
de esimesed paarid. Evi Kirpson, LinLinda Kerme - Milvi Puškina
da Täpi, Leili Püss, Milvi Rüütel, Marta
Hapry-teemal tantsime,
Helju Kasela - Asta Langemets (ära
Teder, Asta Niinemets, Helle Kenkma,
Gustaviga toetame
novembris, asemele tuli Velgita KokkuSalme Piiri.
Jossi laul ja Jonni (boy)
ta)
Evi mälestuse järgi oligi esimene
Väike-Figaro
Signe Jürna - Helle Kenkma
esinemine nelja paariga. Hiljem kasvas
Refr: Kips-kõps...
Ilse Püss - Ilmi Silla
rühm kaheksa paariliseks. Tantsijaid
Ilmi Silla: Tants – see on liikumine
asus juhendama Ene-Riina Ruubel.
Õppepäevad Pajustis
ja liikuv inimene on ilus. Tants ja muuTema õpetas tantse kuni 1996. aastani.
Vallatleme Rakveres
sika, mis võib olla veel parem. Tantsin,
Irene: Tantsuhuvilised olid, aga esiRoelas pidu suvine
et keha ja hing ei muutuks jäigaks.
nemisriietus puudus. Oli „revolutsiooTalvel Härmalõng
Ilmi oli väga vaimustunud tantsinijärgne aeg“ – raha vähe nii riigil kui
Refr: Kips-kõps...
misest. Tantsusammud jäid tal hästi
rahval. Leili Allikalt hankis seelikukumeelde, paremini teistest. Mina ja Ilmi
pongid Väike-Maarja kihelkonna naise
Nüüd lollipopp ja fridolin
tegime koos läbi pika tee B-segarühülikonna tarvis... Arve maksis vallavalitTexase täht ja apat-apat
mast memmede tantsurühmani. Ilmi
sus. Edasine jäi tantsijate endi mureks
Kadrillid, valsid, mixerid,
idee oligi nimetada tantsurühm Här(seeliku õmblemine, käised, tanud,
Rosetid, tee riisiga.
malõnga nimega. Kui juhust oli, õpetas
vööd, jalanõud), üks tikkijatest oli LeeRefr: Kips-kõps...
Ilmi tantse, näiteks ka Pärnu sanatoona Dementjeva.
riumis. Haigus sundis Ilmi koju jääma.
Ene: Riide jagamisega tegeles ja
Tuleb teine tantsutuur
Aitäh Sulle, Ilmi, toeks olemise, heade
muid asju ajas Irene Kaldma. Mina muVäike-Maarjas pidu suur
ideede eest! Ole tubli!
retsesin ainult põlleriide.
Rahvatantsu 55
Mida tantsiti? Oige ja vasemba,
Irene ja Evi meenutusi tantsumemMe kaasa tantsime.
Kuppari muori, Vanatüdruk, Jõudu töömede esinemistest väljaspool VäikeRefr: Kips-kõps...
le, Kangakudumine, Kungla rahvas,
Maarjat.
Kevade valss, Sünnipäeva valss. Tantsi- 1993. a Kundas. Lääne-Virumaa
Kirja pani Ilme Sein
jate mälus olid veel: Aleksandra valss,
pensionäride pidu.
Abiks oli Ilmi Silla
Kihnumaa, Saaremaa valss, Põlva pol- 1994. a Roelas. Lääne-Virumaa
ka, Räditants, Reebani polka, Las jääda
pensionäride suvepidu. Meilt esines
Olen tantsijaid ikka tunnustanud
ükski mets, Hõbedane õhtu, Tuustepp,
8 tantsupaari - Roela oli kokkutulekumitmel erineval moel. Tubli tantsija auReilender, Liblika polka... Mulle jäi korpaik suurüritusteks. Seal korraldati ka
kirja sai Pandivere päeval 2015. a Madamiseks Cerbokar, Sepa tütar, need
mõningaid huvitavaid võistlusi. Kord
ria Arike, kui kõige pikema staažiga (55
olid päris hoogsad tantsud.
pidid taadid ehitama küttekolde. Kõigil
aastat) tegevtantsija.
Kui rühma tuli uus varasema kooli valmis pandud võrdne arv telliseid.
Kultuurispetsialistilt Rakverest Pilvi
gemusega tantsupaar Virve LepiksooLuges kiirus ja see, et koldesse sai teha
Lepiksoolt andis sünnipäevakaardi ja
Helgi Tealane, siis lõid nad kaasa ka
tuld ja et suits väljuks korstnast. Ühel
õnnitlused Kuremarjade tantsurühmatantsuvälistes tegevustes: Virve korralmemme-taadi peol tänati ka meie Ilse

November 2015.a.
le üle seltsimaja juhataja Kalev Pärtelpoeg.
Helgi Tealane sai tänu 75. juubeli
puhul.
Tegevuse eest Kuremarjade heaks
on Kuremarjade ordeni saanud: Ester
Mäe, Leili Olvi, Anne Soom (3 x), AnneLiis Talu, Luule Kütt, Maie Jakobson,
Mall Türbsal, külalistantsijad Pilvi ja
Maire, Mare Soovik.
Anne Soom peaks saama veel ühe
tunnustuse rühmale uute esinemisrõivaste – triibuseelikud ja pluusid – korraldamise ja kättetoimetamise eest!
Mõtlen veel!
Annega kahekesi tunnustasime kategoorias – tubli uustulnuk – tantsijat, kelle nimi on Maret Haiba. Aitäh,
et oled ka meiega! Rõõmustame Sinu
tantsimise rõõmust ja maalimise rõõmust.
Meile rõhutatakse ikka, et seeniortants on orienteeritud liikumisele,
mitte esinemisele. Teame, et see tantsuliik on rahvatantsust erinev. Maad,
kus seeniortantsuga tegeletakse: Soome, Rootsi, Taani, Holland, Šveits, Läti,
Leedu, Saksamaa, Prantsusmaa.
Meie ikka peame oma pidusid, saame kokku maakonnas; liigutakse Lätimaale – festivalile, kongressile; teised tulevad meile külla. Kas pole tore
harrastus! Kas pole tore, et tänapäeva
kiirelt muutuvas maailmas on midagi
püsivat – see on seenioride tantsutahe.
Meie, Kuremarjade, juhtmõte on:
hoida oma meelt ilusa ja ümmargusena nagu mari, mis rõõmsa imestusega püüab uut kõigi tajumismeeltega - haistmise, maitsmine, nägemise,
kompimise ja kuulmise kaudu.
Kaunilt kõlava tantsu valimistel sai
I koha „Küünlatants“ ja II koha Rosenstoch Holderblüch. Mõlemad Kuremarjade esituses.
Täname kõiki õnnitlejaid! Tervist
teile ja meile! Eriti tänan Sind, Merike
Hövelson, et Sa tegid mulle laulumängude CD, kust valisin liikumisi kahele
peole: Pandivere päevale ja meie 25.
sünnipäevale.
Ilus on lõpetada ühe pöördumisega:
„V.a pr Ilme ja kõik tantsulustilised! Igasugune liikvelolek on eelkõige kingitus iseendale. Teie aga pakute
osasaamisrõõmu veel teistelegi. Edu ja
tervist!
Lugupidamisega Mall Lepiksoo“
Mall Lepiksoo on tubli perearst ja
tubli vanaema. Meie peo ajal oli ta külas kaugel maal oma lastel ja lastelastel. Ta soovis siiski teha meie tegevuse
toetuseks annetuse ja see oli helde.
Suur tänu!
Kõik tekstid, salmid, luuletuse, fotod valisin välja mina, Ilme Sein, Kuremarjade tantsuõpetaja.
Mulle meeldib see tegevus, olgu
meil ikka julgust esineda. Kohtumiseni!
Aitäh tublile korraldustoimkonnale: Kalev Pärtelpoeg (seltsimaja juhataja), Heinrich Richard Trestip (helitehnik), Raul Oja (peolaud), Pille Kuusemäe (majaperenaine), Vivian Lepa
(jooksvad toimingud), Mary Tammet
(dekoraator). Tellitud fotograaf oli Silvi
Aasumets, pilte tegid ka Kalev Pärtelpoeg, Tiit Haiba ja Signe Jürna.
Tuhat tänu teile!
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Simuna rahval on oma päev

Kuhu küll kõik mehed jäid?

Rahvakalendris on 28. oktoober SIMUNAPÄEV.
Pühana ei ole see eriti
tuntud. Vähesed ülestähendused ütlevad, et sel päeval on keelatud ketrustööd.
Enamtuntud on ilmavanasõna, mis märgib maa ja vee
külmumist: Siim teeb sillad,
Nigul lööb naelaga kinni.
Simunapäev on apostlite Siimona ja Juudas Tadeuse surmapäev. Mõlemad kuulusid
Jeesuse 12 jüngri hulka ning
vana kirikliku traditsiooni
Huvilised vana kaardi kohal.
kohaselt olid nad ka Jeesuse
sugulased. Siimon oli seloot
ehk juudi vabadusvõitleja.
Mõlemad apostlid jutlustasid Pärsias, hukati koos ja
neid mälestatakse alati koos.
Simuna kirik on pühendatud
apostlitele Siimonile ja Juudale. Seetõttu oli sobilik kutsuda huvilisi ekskursioonile
kirikusse ja kirikuaeda.
Simunapäeval kogunes
paarkümmend huvilist kirikusse, kus ootas õpetaja Enn
Salveste lahtikeritud ajalooMary Tammeti näituse avamine.
lise kaardi juures, et alustaFoto: 2 x Reet Maadla
da lühiülevaadet kirikuloost.
sele kunstnikule Mary Tammetile. Oma
Kaardilt saime teada, kuidas jaotub
imeliste ja maitsekate maalidega rõõkirikuaed ja kes sinna maetud on: paremustas ja üllatas Mary pea kõiki, kes
male olid maetud rikkad ja võõramaalakohal. Mary tutvustas kokkutulnuile
sed, vasakule eestlased. Kõige tuntum
maalide saamislugusid. Pidulikkust
kindlasti von Neffide rahula. Suur tänu
andsid õhtule muusikakooli noored
Enn Salvestele huvitava loengu eest!
solistid. Näitus jääb avatuks novembSellega Simunapäev veel ei lõpperikuu lõpuni.
nud, vaid jätkus, võib öelda, isegi märOli ilus, hariv ja väärikas Simunagilise sündmusega rahvamajas. Avati
päev.
esimene maalinäitus Eesti Vabariigi
taasiseseisvumise ajal. See au kuulus
Reet Maadla
meie oma külast võrsunud suurepära-

(Määri külast pärit Karl Roosna mälestusi lahinguteest – vangipõlv Venemaal)

Mälestusi Avispealt
Mu ees on Väike-Maarja Valla Infoleht,
september 2015. Loen Liili Heinla kirjutist „Avispea kirikuhoone – 80“ ja
meenutan aega 80 aastat tagasi.
Õppisin siis Avispea Algkooli III
klassis ja elasin Taga-Unikülas vanaisavanaema Jaan ja Leenu Taotsi juures.
Tolles Taga-Unikülas oli neli majapidamist - Püssi, Eeritsa, Sauli ja Stubbe
(Rajasalu). Too Stubbe väike talu oli tegelikult Anna Stubbe nimel, kuid tema
isa Jüri Stubbe testamendi järgi oli seal
surmani elamise õigus ka vanemal tütrel Leenul oma perega. Tänapäeval lainetab selle küla asemel suur heinaväli.
Minu vanaema poolõed Anna-Marie ja
Loviisa olid sügavalt usklikud inimesed ja kuulusid samuti Avispea kiriku
liikmeskonda. Ilmselt alustas ka lastele
pühapäevakool 1935. aastal, milles minagi osalesin.
Taga-Unikülast Avispeale on ca 4
km. Meenub, et kui 80 aastat tagasi
seda teed koolist koju läksin, kutsus
mitmel korral Läänemetsa perenaine
Emilie mind jääma ööseks nende poo-

le. Õppisin samas klassis nende noorema tütre Vaikega.
Mälestustes virvendab ka pilt jõuluõhtusest jumalateenistusest Avispea
kirikus. Laulis lastekoor, juhatas Gerda
Rosenberg, kantslis kõneles õpetaja
(kas Palumäe?).
Juuresolev foto on koguduse pühapäevakoolist 10. mail 1936. aastal Uniküla koplis. Pildi tagaküljel on kirjas:
Õpetajad Pauline Eerik (tädi) ja Karl
Järverand (onu). Nõnda on kirjutanud
tollal 11-aastane Avispea kooli III klassi
tüdruk (pildil keskel teises reas lillega).
1945. aasta kevadel lõpetasin Tallinna õpetajate seminari ja samal sügisel
alustasin tööd õpetajana Avispea Algkoolis. Minu juhatada-õpetada oli I-II
klass, kus õppis Avispea kirikuõpetaja
tütar Liili Palumäe.
1947. aasta sügisel määrati mind
tööle Väike-Maarja Keskkooli.
Pärnus, oktoober 2015
Helene Kool

Toetus Kuremarjade heaks:
Vaike Palmiste, Leili Allikalt, Mall
Lepiksoo, Aivo Roos, Tiit Haiba, Leili
Olvi, Riina Lukmann, klubi Härmalõng
(Anne-Liis Talu), Väike-Maarja seltsimaja (Kalev Pärtelpoeg), Regina Sinijärv, Helgi Tealane, Signe Jürna, Ilme
Sein, Luule Kütt, Anne Soom, Maret
Haiba, Imbi Kulpas, Heino Kokkuta,
kõik Kuremarjad (seoses triibuseelikute õmblemisega ja kohvilaua rahastamisega)
Tuhat tänu kõigile!
Ilme Sein
Kuremarjade tantsuõpetaja

Kažarovo vangilaagris
Meenub üks näärikuine saunaskäik
võrdlemisi tuisuse ilmaga. Tuli kõva
käsk: „Täna kõik sauna, ka palavikuhaiged!“ Saun asus umbes pool kilomeetrit väljaspool okastraataeda. Läbi tuisu
ja konvoisoldatite saatel sinna sumpasime, pesuväel, paljapäi, paljad jalad
saapakotades, seljas ainult sinel. Saun
oli külm kui hunditall ja keset ruumi
suur veetoober. Katkisest aknast vuhises sisse vinget tuult. Tuli käsk riided
seljast võtta ja puntrasse seotuna toimetati need „täipõrgusse“ – kõrval oli
ruum soojaks köetud.
Ihualasti lõime ümber veetoobri
tantsu, et mitte ära külmuda. Mõne aja
pärast visati „täipõrgust“ puntrasseseotud riided välja. Ei olnud nüüd
enam aega neid sorteerida. Hea, et said
endale midagi sooja selga, kuigi väljas
see illusioon haihtus. Ka täidest ja
muudest elukatest ei saanud sel kombel lahti, sest riided olid liiga tihedalt,
et tappa täisid. Aga üks korraldus oli
jälle täidetud ja mis sest, et osa mehi
jäid kopsupõletikku ja sellesse ka surid.
Selle kohta arvestust ei peetud.
Selles laagris saime olla ligi kaks
kuud, kui leiti, et me polegi sõjavangid,
vaid Nõukogude Liidu kodanikud, kes
tuleb kiiremas korras koju saata. Sakslased kurvastasid väga, sest nemadki
tahtsid koju jõuda. Viimasel lahkumisõhtul andsid nad meile kontserdi, kus
esinesid endised ooperilauljad, keelpillikvartett esitas saksa rahvaviise. Laagrivanem pidas südamliku lahkumiskõne ja soovis head käekäiku edaspidises
elus. Ka meie tänasime neid heade
sõnade ja toreda kontserdi eest. Lahkuminek oli kamraadlikult kurb. Meid
ootas ees aga uus laager, mitte kojuminek. See oli laagriülema poolt valla
lastud vale!
II Metsalaagris
Me uus laager oli samuti metsalaager, kust käidi kaevamas ikka seda kurikuulsat „Stalini kanalit“, mis pidi saama
kahe jõe ühendajaks. Selles laagris olid
ülekaalus eestlased, kes juhtisid omavalitsuslikku administratsiooni eesotsas uhket bojaarikasukat kandva turske
laagrivanemaga. Ka laagri peakokk, arst
ja leivalõikaja olid eestlased.
Minust sai punker-laatsareti sanitar.
Põhitöö oli raudahjus tule hoidmine,
peergude lõikamine ja õhtul nendega
valgustamine. Kosumisele määratud
lamajate seas leidus ka vaimukaid jutumehi – üks endine maakooliõpetaja ja
Kallo-nimeline mulk Viljandimaalt ning
teine väitlejatepaar – endine metsnik
ja mina. Väitlemine elunähtuste üle
teritas mõistust, arendas kõneosavust,
aga mis peamine – aitas üle olla argielu
rutiinist.
Umbes kuu aja pärast sai minust
jälle haiglas lamaja ühes teises barakkehitises, kus igal haigel oli omaette välivoodi. Meie palatis oli kokku 8 meest:
4 eestlast ja 4 bessaraablast. Eest-

Karl Roosna sõjapäevil. Pildistatud
07.04.1944. Foto: Erakogu
lastest peale minu trammijuht Artur
Soo, Harjumaa talupidaja Madis Kõiv
ja Pika-nimeline mees Loksa kandist.
Bessaraablaste nimed olid: Reljan,
Moraaro, Pustukan ja Popa. Sobisime
omavahel hästi. Arst oli venelane – intelligentne ja heasoovlik.
2. aprilli 1945. aasta õhtul, kui pugisime oma voodiserval õhtusööki (200
g saiapaikat, tükike võid ja lusikatäis
suhkrut), hakkas palatisse sisenenud
raviarst eesti keeles deklareerima:
„Sööge saia, sööge liha, jätke jonni,
jätke viha!“ ja teatas siis, et tema eestvedamisel viiakse meid homme uude
laagrisse, kus on palju paremad elamistingimused – toit parem ja kosumine kindlam. Rahvuskaaslased olid ärevil, et rääkisid omavahel ei-tea-mis-kõike. Rahustasin neid: „Paar päheõpitud
laulurida ei tähenda veel keeleoskust!“
Kaheksa kuud uurimislaagris
Järgmisel päeval asusimegi kahekaupa reas konvoisoldati saatel teele
Võšni-Volotšoki raudteejaama, kust
läks sõit reisirongiga Moskva poole.
Valvurid kamandasid reisijad vaguni
teise otsa ja nii saime nende istekohad
endile.
Kolme-neljatunnise sõidu järel astusime rongilt maha Kalinini linnas, kus
jällegi marssisime laskevalmis püstolkuulipildujatega varustatud soldatite
saatel uude ääremaa laagrisse. Laager
oli suur, mitmekordses okastraataias
asuvate kõrgete kivihoonetega. Arvatavasti oli siin enne sõda mingisugune
tehas. Enamus vange olid endised vlassovlased, kuid ka teiste liiduvabariikide
esindajaid vähemal määral ja paarkümmend eestlast – Soome poolel sõdinuid, kes anti venelastele välja.
Laagris viidi läbi põhjalik juurdlus
selle üle, kes oli hitlerlikus armees.
Kelle kohta midagi ei leitud, saadeti
Eestisse, kuid kelle kohta midagi välja
uuriti, läksid sõjatribunali alla.
Kuna saabusime laagrisse pärast
lõunat, siis jäime söögist ilma. Ise aga
„magasin“ ka õhtusöögiaja maha ja nii
tuligi esimene päev ja öö veeta tühja
kõhuga.

Aitan müüa sinu
kinnisvara
Lääne-Virumaal.
Küsi tasuta kinnisvara
alast nõu.
Avispea koguduse pühapäevakool 10. mail 1936. a Uniküla koplis. Õpetajad
Pauline Eerik ja Karl Järverand. Teises reas keskel lillega tollal 11-aastane
III klassi tüdruk Helene. Foto: Erakogu
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Tiia Leis, tel 5342 4091

järgneb
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

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

November 2015.a.

Kooli talu
võtab

rendile
või ostab

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

Eriline jõulukink!
Oma fotoga
padi või kott!

Telli: www.lipuvabrik.ee/oma-stiil

Müüa
kolmetoaline
möbleeritud
korter
Väike-Maarjas, Põhja tänaval.

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

MILVI SELBERG
Soovime palju õnne
juubeli puhul!
Väike-Maarja lasteaia pere
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.

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 …
Mikk Mätas – 18. oktoobril
Aileen Loss – 19. oktoobril

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Elille Aunapuu
Aleksander Ploom
Aino Traksmaa
Elmar Leiten
Janno Koort
Jaan Danilas

Jõuluaja jumalateenistused

on naeratus peidus,
igas õies
üks õnnesoov leidub!

83 Maimo Tõnissoo – 1. detsembril
83 Viktor Abassov – 20. detsembril
83 Lembit Solba – 30. detsembril
82 Linda Kullamägi – 9. detsembril
81 Piia Ever – 18. detsembril
80 Otto Sikmann – 3. detsembril
75 Lembit Järvamägi – 15. detsembril
70 Helle Hiiemäe – 17. detsembril

91 Valve Kümnik – 25. detsembril
90 Aili Leemets – 17. detsembril
88 Valdek Esinurm – 5. detsembril
88 Heino Sein – 30. detsembril
87 Lille Kask – 5. detsembril
87 Tatjana Kutuzova – 5. detsembril
87 Leida Kalvik – 14. detsembril
86 Zinovi Stets – 14. detsembril

kahetoaline, korras,
rõduga korter Triigis
II korrusel.

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

NB!
Alates detsembrikuust muutuvad pühapäevaste jumalateenistuste kellaajad Simunas ja Väike-Maarjas:
- kell 11.00 Simuna kirikus
Igas õies
- kell 13.00 Väike-Maarja kirikus

Detsember

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga
võimalik kohtuda teistel aegadel.

Simuna kirikus
24. detsembril kell 16.00 – Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
25. detsembril kell 11.00 – I Jõulupüha jumalateenistus
26. detsembril kell 11.00 – II Jõulupüha jumalateenistus
27. detsembril kell 11.00 – Johannese päeva jumalateenistus
31. detsembril kell 16.00 – vana-aastaõhtu jumalateenistus
Väike-Maarja kirikus
24. detsembril kell 18.00 – Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
25. detsembril kell 13.00 – I Jõulupüha jumalateenistus
26. detsembril kell 13.00 – II Jõulupüha jumalateenistus
27. detsembril kell 13.00 – Johannese päeva jumalateenistus
31. detsembril kell 18.00 – vana-aasta õhtu jumalateenistus
Avispea kirikus
24. detsembril kell 18.00 – jõuluõhtu jumalateenistus
Kiltsi rahvamajas
20. detsembril kell 14.00 – Jõulujumalateenistus. Jõulujutluse peab Eerek
Preisfreund, esineb rahvapilliansambel Sirili, loeme jõululuuletusi ja loome jõulumeeleolu.

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

Müüa või anda üürile

Aknad ja rõduuks vahetatud.
Info tel 528 9502

Kalmistumeistrite kontaktandmed:
Väike-Maarjas – Ruth Palmiste, tel 516 1809
Simunas – Helvi Vahter, tel 524 7944

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

13.04.1941 – 16.10.2015
15.04.1932 – 22.10.2015
24.11.1924 – 25.10.2015
09.10.1954 – 03.11.2015
20.03.1990 – 02.11.2015
21.10.1932 – 08.11.2015

Tänuavaldus
Täname AS-i Kaarma KT ja
Jüri Vilimaad ning
kõiki sõpru ja tuttavaid,
kes toetasid meid kalli

Elmar Leiteni

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

põllumaid
Headel
tingimustel
hea hind.
Soovi korral
ettemaks.

viimsele teekonnale
saatmisel.
Omaksed

OÜ Estest PR

ostab
metsa- ja põllumaad
Info: telefonidel

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

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

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

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

Kontakt Rein Miller
telefonil 5392 6640

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

Simuna osavalla ruumides

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

