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Tunnustussõnu jätkus paljudele tegijatele

Kodutütred ja naiskodukaitsjad koos ühe oma väärika eelkäija Irene Kaldmaga vabariigi aastapäeva aktusel.
Väike-Maarjas koguneti Eesti Vabariigi
96. aastapäeva tähistamiseks 24. veebruari keskpäeval Vabadussõja mälestussamba juurde.
Pidulikkust lisas mälestushetkedele
kaitseliidu, noorkotkaste, kodutütarde
ja naiskodukaitse esindajate osalemine.
EELK Väike-Maarja ja Simuna koguduste õpetaja Enn Salveste võrdles
päevakohases kõnes meie oma riigi
ehitamist mäkkeronimisega, kus on
laugemaid ja järsemaid nõlvu, kohati
vaevab õhupuuduski kuid ikka rühitakse edasi. Ta avaldas arvamust, et
tippujõudmiseni on üle poole maast
juba läbitud, vahest veel vaid kolmandik on jäänudki. Ta märkis ka, et kõige
raskematel hetkedel pöörduvad inimesed sel teekonnal jumala poole ja siis
tuleb see pöördumine vahetult inimese
sisemusest, ilma sellele eelnevalt mõtlematagi.
Vabadussamba jalamile asetati lilli
ja küünlaid.
Pidupäevakõnega esines vallavanem Indrek Kesküla:
„Me oleme kuulnud mõtet, et rahvas, kes ei hoia oma minevikku, sellel

ei ole tulevikku. See on kindlasti õige,
kuid ainult sellesse ei saa takerduda
ja unustada olevik. Võib ka öelda, et
mineviku, kus on meie mälestused, ja

Valla Aasta Tegija 2013 Vaido Rego.
tuleviku, kus on meie lootused, vahel
on olevik, kus on meie tegevused. Just
olevik on see koht, kus meil on võimalik
tegutseda, et oma Eestit ja oma kodu
kujundada.
Meie vallas on palju inimesi, kes

oma isikliku tegevusega paistavad silma nii hariduses, kultuuris, spordis kui
ka ettevõtluses. Meil on tublid kaitseliitlased, kodutütred, naiskodukaitsjad
ja kõigil ka tublid eestvedajad.
Soovin, et meil jätkuks jõudu ja tarkust leida meie väljakutsetele lahendused, samas on vaja ka julgust, et vahel
eksida ja isegi kukkuda, kuid uuesti
tõusta ja edasi tegutseda. Küll siis täituvad lootused ja saabuvad õnnelikud
hetked, kus sini-must-valge trikoloor
lehvib olümpia pjedestaalil, laulu- ja
tantsupeol või lihtsalt kaunil taluhoovil.“
Vabadussamba juurest siirduti Väike-Maarja seltsimajja aastapäeva kontsert-aktusele, kus tavakohaselt öeldi
tunnustussõnu, anti üle tänukirju ja
valla aasta tegija tunnistus.
„Ma ei räägi tänasel pidulikul päeval
muredest ja kitsaskohtadest ega mõtle
argipäeva tegemistele, vaid tahan rääkida inimestest ja nende headest tegudest. Tegudest ja saavutustest, mille
üle uhkust ja rõõmu tunda. Headest asjadest oleme harjunud vähem rääkima
kui murettekitavast ning hoopis tagasihoidlikud oleme tunnustama ja hea sõ-

Tunnustussõnu jagus paljudele tegijatele. Foto:3 x Ilve Tobreluts.
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naga toetama siis, kui asjad ongi hästi.
Täna avaldame tänu ja tunnustust oma
valla tublidele inimestele. Neile, kelle
tegevus on teistele innustuseks ja julgustuseks, kelle tegemistes pole olnud
kohta ükskõiksusel ja käegalöömisel.
Neile, kes on aidanud muuta oma kodukohta paremaks, teha natukene rohkem kui peab,“ pöördus saalitäie kokkutulnute poole vallavolikogu esimees
Ene Preem.
Valla Aasta Tegija 2013 tunnistus
anti üle siinsed korvpallipoisid Euroopa tippu viinud korvpallitreener
Vaido Regole. Tunnistusega kaasnes
klaasikunstnik Riho Hüti kavandatud
kristallkauss, millel teemakohased
maalingud, kausi põhjas ka korvpalli
kujutis, ning kiri: Vaido Regole – erakordselt tublile ja pühendunud korvpallitreenerile.
Tunnustussõnu öeldi mitmetele
auväärsetele inimestele:
Mall Võhandule – kauaaegsele õpetajale ja kogukonna elu edendajale,
loodushoiu ja loodusainete olulisuse
väärtustajale; Irma Sillale – F. J. Wiedemanni keeleauhinna algatajale ja
auhinna komisjoni liikmele; Vallo Taarile muusikakooli asutajale, õpetajale
ja direktorile, pasunakoori taasloojale
ja dirigendile, kultuurielu edendajale;
valla aasta tegija nominentidele Mee-

lis Pihlakule – Vao ratsasporditraditsioonid taaselustanud Vao Ratsaklubi
eestvedajale ja Raul Ojale – Avispea
külas piirkonna vabadusvõitlejaile mälestusmärgi püstitanud MTÜ Võnnusvere OK eestvedajale ning kauaaegsetele vallatöötajatele – abivallavanem
Kaarel Moisale ja jurist-nõunik Peeter
Rahnikule.
Kuulutati välja valla 2013. spordiaasta parimad:
- parim naissportlane – Geidi Kruusmann
- parim meessportlane – Sten Saaremäel
- parim võistkond – Virumaa Pallimängude Kooli U-14 poiste korvpallivõistkond, kus 60% mängijaist on Väike-Maarja korvpallipoisid
- parim treener – Vaido Rego
- sportlikem perekond – perekond
Põldmaa
- tegusaim spordiaktivist – Bruno
Vaher
Kontserdiga esinesid Rakvere muusikakooli laulutüdrukud, aastapäevakohase luulepõimiku esitasid Kiltsi
põhikooli 8. klassi poisid, kontserdi
lõpetasid Väike-Maarja gümnaasiumi
rahvatantsijad.
Ilve Tobreluts

Noor Meister 2014
oli Väike-Maarja
õppekeskusele edukas
7. ja 8. märtsil toimus Tallinnas Eesti
Näituste Messikeskuses kutsehariduse
suursündmus Noor Meister 2014.
Kahe tiheda võistluspäeva jooksul
selgitati välja 24 eriala parimad spetsialistid.
Väike-Maarja õppekeskuse õpilased osalesid infotehnoloogi, müüja ja
restoraniteenindaja eriala võistlustel.
Kokku osales võistlustel üle 300 kutseõppuri. Meie koolist osalesid võistlustel Kelly Rehkalt (müüja), Eveli Kuusik
(müüja), Liisa Kets (restoraniteenindaja), Arti Zirk (infotehnoloog) ja Rando

Ilus (infotehnoloog).
Väga häid tulemusi saavutasid:
Kelly Rehkalt – 2. koht Noor Meister 2014 põhikooli baasil õpilaste müüjate võistlusel
Arti Zirk – 3. koht Noor Meister
2014 Linuxi`i spetsialisti võistlusel
Suur tänu kooli esindamise eest
kõikidele võistlejatele, juhendajatele,
robootika töötoa läbiviijatele ja kooli
tutvustanud õpilastele!

Kelly Rehkalt. Foto: Helina Lükk.

Arti Zirk. Foto: Helina Lükk

Helina Lükk
huvijuht
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Vallavanema kuu
Kui maailmapoliitikas on tulised ja segased ajad, siis meil on võimalus jääda
rahulikuks ja kindlaks oma senistele tegevustele ning toetuda oma traditsioonidele. Traditsiooniliselt tähistasime
veebruarikuus Eesti Vabariigi aastapäeva ning asetasime lilled Vabadussõja
ausamba juurde. Aastapäeva pidulikul
aktusel tunnustasime valla 2013. aasta
tegijat Vaido Rego ning kauni kontserdi
jooksul andsime üle tunnustusmeened
2013. aasta valla parimatele sportlastele.
Kahtlemata on möödunud kuudel
meie meeli ärevuses hoidnud sündmused Ukrainas. Kas me suudame täna
Eestis reaalselt ette kujutada neid tõsiselt keerulisi nädalaid ja kuid, mida Ukrainas elavad inimesed on läbi elanud,
seistes Kiievis külg-külje kõrval suitsus,
külmas ja vihmas, nii päeval kui öösel,
näidates üles tahet ning soovi muuta
oma riigi senist arengusuunda. Sellele
järgnenud referendum Krimmis ning
Venemaa sekkumine oleks nagu Kiievis aset leidnud sündmuste olulisust
kahandanud. Kuigi ka täna on tunne,
et kogu Ukraina on üks suur „molotovi
kokteil“, mis võib plahvatada, on minu
arvates väga oluline, et inimesed tahavad Ukrainas muutusi ning on valmis
selle nimel ise aktiivselt tegutsema.
Isegi ilma Krimmi sündmusteta on väga
keeruline üles ehitada demokraatlikku
õigusriiki ning see ei teki kunagi üleöö
ja vajalikud ümberkorraldused võtavad
aega aastakümneid. Me kõik saame ju
aru, kui olulised on need sündmused
ka meile ning selleks ei ole vaja isegi
hakata otseseid paralleele välja tooma. Mõtleme tõsiselt selle ülilühikese

aja peale, mille jooksul viidi läbi referendum Krimmis ning langetati otsus
Moskvas. Selle taustal tunduvad meie
pealinna meeri ja küllaltki liikmeterohke partei juhi uskumatud sõnavõtud ja
kõned nii meedias kui Vene välisministeeriumi akadeemias esinedes pehmelt
väljendudes: sonimisena. Mis saab
edasi? Eks aeg näitab.
Saabunud kevad on toonud Vabariigi Valitsuse liikmete muudatused ning
olulisemad uue valitsuse nurgakivid on
kirjas avalikustatud koalitsioonileppes.
Ainult valitsusliikmete vahetus ei too
iseenesest kaasa erilisi muutusi või
arenguid. Muutused leiavad aset ainult
tegutsedes ning loodame, et neid saame ka näha. 12. märtsil toimus Kundas
avalik arutelu omavalitsuskorralduse,
tervishoiukeskuste ja üldhariduspoliitika homse päeva üle. Hüvastijätuks
lehvitava regionaalministri hr Siim-Valmar Kiisleri esinemises paistis silma,
kui suur on lõhe reaalse elu ja portfellihoidja vahel. Olukord halduskorralduse muutmiseks on ju tegelikult soodne.
Suur osa elanikkonnast on aru saanud,
et rahvaarvu vähenemine ja omavalitsuste üha pingestuvad eelarved vajavad
ümberkorraldamist. Sellises olukorras
tuli hr Kiisler avalikkuse ette väitega,
et ega Vabariigi Valitsuse liikmed ei saa
tulla maale lapsi tegema. Loomulikult
on üks suuremaid väljakutseid positiivne loomulik iive, kuid ministri roll
ei ole lapsi teha, vaid kujundada välja
selline keskkond, kus meie elanikud
sooviksid ja suudaksid lapsi kasvatada.
Senise haldusreformi eelnõu on pelgalt
kaardijoonte märkimine tõmbekeskuste ümber. Isiklikult leian, et isegi see on

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 27. veebruari volikogu istungil arutatust
Istungil osales 16 volikogu liiget.
1. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Vao külas Pargi põik 6 asuva
Väike-Maarja vallale kuuluva katlamaja
alune ja teenindamiseks vajalik maa
ning Vao külas Pargi põik 6a asuva Väike-Maarja vallale kuuluva pumbamaja
alune ja teenindamiseks vajalik maa.
2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskirja kehtestamine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik, kes tegi ettepaneku uus eeskiri
kehtestada.
Otsustati kehtestada ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.
3. Väike-Maarja valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arengukava täiendamine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Määruse eelnõu oli arutusel viimasel vallavalitsuse istungil ja leidis seal
heakskiidu, ka Keskkonnaamet andis
eelnõule oma kirjaliku kooskõlastuse.
ÜVK arengukava täiendamise vajadus

tuleneb investeeringute tegemise vajadusest Vao külas.
Otsustati täiendada Väike-Maarja
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2013-2024 lisaga nr 14
„Teenushindade prognoos 12 aastaks
aastate kaupa“.
4. Vallavanema välislähetus
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati lähetada vallavanem Indrek Kesküla Vene Föderatsiooni Pihkva
oblastisse Strugi Krasnõje rajooni 17.19. märtsil 2014. a Lääne-Virumaa delegatsiooni koosseisus.
Info
Volikogu esimees Ene Preem:
- 10.-14. märtsini on komisjonide
nädal
- volikogu juhatuse koosolek toimub
19. märtsil
- järgmine volikogu istung toimub
27. märtsil.
MTÜ PAIK juhataja Aivar Niinemägi:
- ülevaade 2013. aasta tegevusest ja
uue perioodi strateegia arutelu.
Vallavanem Indrek Kesküla:
- Väike-Maarja valla 2014. a eelarvest esimese ja teise lugemise vahelisel perioodil.

Vallavalitsus kehtestas
koormuspiirangu kohalikel
teedel
Väike-Maarja Vallavalitsus otsustas kehtestada teede kahjustamise vältimiseks
koormuspiirangu Väike-Maarja valla kohalikel teedel registrimassiga üle 8 tonni
veokitele alates 6. märtsist 2014. a.

positiivne,
sest suuremate alade
koondamine
ühise
vallavolikogu alla, annab võimaluse näha
suuremat
ja terviklikumat pilti,
mis on väga
vajalik pikema mõjuga otsuste
langetamiMaadlusrahvas asetas 8. märtsil lilled Georg Lurichi mälestuskivile Väike-Maarjas. Foto: Maria Kilk.
sel. Värsnii tule- kui ka veeohutusega seonduLoomulikult tuleb arvestada ka ajalist
kes koalitsioonileppes on kirjas veelgi
va ennetustegevuse korraldamise eest.
perspektiivi, mille pikkuse üle otsustaolulisemad punktid: käesoleva aasta
Päästekeskuse juhid toonitasid küttetakse üsna varsti. Hinnangu uue valitjooksul töötatakse välja omavalitsuskollete regulaarset hooldusvajadust
suse tegevusele ja plaanidele saavad
reformi kava, mille eesmärk on üheselt
ning seda, et mõistlik on juba täna
anda kõik valimisõigust omavad kodamääratleda, millisel tasandil täidetakhakata otsima vastavat kutseoskuse
nikud juba järgmisel kevadel.
se milliseid ülesandeid ja kuidas kulitsentsi omavat korstnapühkijat, kes
Lisaks välispoliitikale ja Vabariigi
juneb nende ülesannete elluviimiseks
puhastatud tulelõõride kohta ka vasValitsusele on meil oma isiklikud asvajalik rahastamine. Selleks nähakse
tava arve koostab. Statistikale tuginejad, mis on kõige olulisemad. Võtame
omavalitsusreformi olulise eesmärgides on meie vallas aastatel 2011-2013
kasvõi näiteks ühe valdkonna: tuleohuna omavalitsuste maakondliku taseme
tules hukkunute arv olnud õnnelik 0,
tuse. Käesoleval kevadel on Ida päästekoostöö süvendamist. Kas maakonkuid käesoleval aastal on üks sündmus
keskuse juhtkond alustanud kohtumisi
natasandile tekivad uued valitavad
lõppenud traagiliselt. Tulekahjusid oli
kõigi Virumaa omavalitsustega, et inhalduskogud või jätkatakse maakonna
2013. aastal 27 ja nendest 6 toimusid
formeerida neid Päästeameti poolsejaoks oluliste otsuste tegemist tänaseluhoonetes. Tegelikult ei ole ju raske
test ennetusmeetmetest ja koguda ka
te omavalitsusliitude kaudu, see vajab
tagada korras suitsuanduri olemasolu
tagasisidet, mida arvestada nii ennekindlasti kokku leppimist. Koalitsiooeluruumides, mis võib päästa nii teie
tustöö planeerimisel kui selle korraldanilepingus on küllalt palju teisi teemaelu kui ka vara.
misel. Lisaks korraldatakse kodude ja
sid, mis puudutavad meie igapäevaseid
ka avalike hoonete külastusi, et vähentegevusi, näiteks lastetoetused, miiniTurvalist ja rõõmsat kevadet
dada võimalusi tuleõnnetuste tekkeks.
mumpalga tõus, keskmise pensioni
Ida päästekeskuse juhtkond külastas ka
maksuvabastused, õpetajate palgakasv
Indrek Kesküla
Väike-Maarja vallavalitsust ning kiitis
ning aidatakse omavalitsusi osaliselt
meie aktiivseid haridusasutuste juhte
katta gümnaasiumi koolilõuna kulusid.

Lääne-Viru Maavalitsus korraldab Lääne-Viru
maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustava jalg- ja jalgrattateede
teemaplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja
avalikud arutelud
Teemaplaneering on algatatud LääneViru maavanema 12. septembri 2013
korraldusega nr 593.
Teemaplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on maakonna ruumilise
arengu põhimõtete kujundamine jalgrattateede ja jalgrattamarsruutide kavandamise eesmärgil; kergliikluse kui
tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu tõstmine igapäevases liiklemises ning liikumisvõimaluste
ja liiklusohutuse parandamine. Planeeringualaks on kogu Lääne-Viru maakonna territoorium.
Teemaplaneeringu koostamist korraldab Lääne-Viru Maavalitsus ning
koostab Artes Terrae OÜ. Planeering
koostatakse koostöös Lääne-Virumaa

omavalitsustega, Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga ja SA-ga Lääne-Viru
Arenduskeskus.
Teemaplaneeringu
eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 14.
aprillist kuni 27. aprillini. Teemaplaneeringu eskiislahendusega on võimalus tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse
veebileheküljel http://laane-viru.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud või
tööaegadel Lääne-Viru Maavalitsuses
(Kreutzwaldi 5, Rakvere) kabinet 40
ning Lääne-Viru maakonna linna- ja
vallavalitsustes.
Teemaplaneeringu
eskiislahenduse avalikud arutelud toimuvad
29. aprillil Lääne-Viru Maavalitsuses
(Kreutzwaldi 5, Rakvere) algusega

Vallavalitsus kehtestas uued
Väike-Maarja sauna kasutamise hinnad
Vallavalitsus kehtestas alates 1. märtsist Väike-Maarja saunale uue hinnakirja.

Sauna kasutamise hinnad:
• täiskasvanu – kord 2.00 eurot
• pensionär – kord 1.50 eurot
• õpilane – kord 0.50 eurot
• eelkooliealine – tasuta
Väike-Maarja sauna duši kasutamise hinnad ilma sauna kasutamiseta:
• täiskasvanu – kord 1.00 eurot
• õpilane – kord 0.40 eurot
• eelkooliealine – tasuta
Väike-Maarja saun on külastajatele avatud:
R 14.00 - 22.00 – mehed
L 12.00 - 20.00 – naised
Sauna lahtiolekuaegadel on ilma saunata duši kasutamise võimalus kõikidele
soovijatele sõltumata nädalapäevast.
Info:
Kaarel Moisa, tel 505 3558

kell 15.00 ning 30. aprillil Ebavere Tervisespordikeskuses (Ebavere
küla, Väike-Maarja vald) algusega
kell 15.00.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse
kohta on võimalik esitada ettepanekuid
ja vastuväiteid Lääne-Viru Maavalitsusele, aadressil Kreutzwaldi 5, 44314
Rakvere või e-kirjaga info@laane-viru.
maavalitsus.ee.
Täiendavat informatsiooni teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta
saab Lääne-Viru Maavalitsuse arenguja planeeringuosakonnast (Jaan Kangur, tel 325 8015, e-post jaan.kangur@
laane-viru.maavalitsus.ee).

Veeohutus- ja ujumispäev

„VEEGA SÕBER“
5. aprillil kell 13.00-16.00
Tamsalu ujulas

PÄEVAKAVA:
12.50 - 13.00 kogunemine Tamsalu ujulas
13.00 - 13.15 Veepäeva pidulik avamine
13.30 - 16.00 tegevused töötubades
16.00 - Veepäeva pidulik lõpetamine, auhindade loosimine, üllatus kohvikus
TÖÖTOAD:
1. Märgiujumine basseinis
2. Veeohutuse õpituba basseinis
3. Esmased päästevahendid
4. Veeohutusalane õppefilm
5. Veeohutusalane lauamäng, töölehed
Esinevad tantsutüdrukud!
Oodatud on kõik huvilised!
INFO tel 5400 4720
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„Väike-Maarja tee- ja tänavakatete remont“ edukaks pakkujaks OÜ ÜLE.

(12.02, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Nõustuti Kärsa külas vaba põllumajandusmaa maatükist nr 55 P vastavalt katastriüksuse plaanile 19,70 ha
suuruse katastriüksuse moodustamisega ja erastamisega.
- Nõustuti Liivaküla külas maa ostueesõigusega erastamiseks katastriüksuse moodustamisega, määrati katastriüksuse koha-aadress, maa sihtotstarve ja maksustamishind.
- Nõustuti Kiltsi alevikus asuvast
vabast põllumajandusmaast KV-8 vastavalt katastriüksuse plaanile 21,25 ha
suuruse katastriüksuse moodustamisega kasutusvaldusesse andmiseks.
- Nõustuti Liivaküla külas asuvast
vabast põllumajandusmaast KV-5 vastavalt katastriüksuse plaanile 15,83 ha
suuruse katastriüksuse moodustamisega kasutusvaldusesse andmiseks.
- Kinnitati Simuna alevikus munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava katastriüksuse pindalaks 0,93
ha, sealhulgas ehitiste alune pindala
5085 m2. Määrati moodustatava katastriüksuse sihtotstarve, koha-aadress ja
kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Simuna alevikus munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava katastriüksuse pindalaks
0,80 ha, määrati koha-aadress ja maa
sihtotstarve ning kinnitati maksustamishind.
- Määrati Aavere külas maa riigi
omandisse jätmiseks moodustatava
Metsatuka katastriüksuse pindalaks
17444 m2.
- Moodustati vastavalt katastriüksuse plaanidele maa riigi omandisse
jätmiseks Varangu külas kaks katastriüksust - Ohvrimäe ja Karja-Lepa.
- Täpsustati Riigimetsa Majandamise keskuse poolt riigiomandisse taotletud 37 katastriüksuse suurused, kohaaadressid ja maa sihtotstarve.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
korterelamu tehnosüsteemide osaliseks muutmiseks Vao külas.
- Määrati projekteerimistingimused
korterelamu tehnosüsteemide osaliseks muutmiseks Väike-Maarja aleviks.
- Määrata projekteerimistingimused
Eesti Energia Võrguehitus AS-le elektrivarustuse projekteerimiseks Äntu külas.

Ehitusload
- Väljastati ehitusluba Väike-Maarja
Vallavalitsusele Väike-Maarja hooldekodu rekonstrueerimiseks.
- Väljastati ehitusluba Väike-Maarja Vallavalitsusele muuseumi esimese
korruse põrandate vahetamiseks.
- Väljastati ehitusluba Elektrilevi
OÜ-le elektrivarustuse rajamiseks Vao
külas, Tuuliku.
- Väljastati ehitusluba Puhastusekspert OÜ-le üksikelamu püstitamiseks
Väike-Maarja alevikus, Renneoru tn 4.
- Väljastati ehitusluba Vinkymon
OÜ-le kanala täielikuks lammutamiseks Ärina külas.
- Väljastati ehitusluba taluhoone rekonstrueerimiseks Ärina külas.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba MTÜ-le Vao
Ratsaklubi hobuste treening- ja võistlusväljaku kasutamiseks Vao külas.
- Väljastati kasutusluba imbväljaku
kasutamiseks Triigi külas, Õuekivi.
- Väljastati kasutusluba ehitise täielikuks lammutamiseks Väike-Maarja
alevikus Põllu tn 3a.
- Väljastadi kasutusluba imbväljaku
kasutamiseks Triigi külas, Metsanurga.
Kirjaliku nõusolek
- Anti kirjalik nõusolek korruselamu tehnosüsteemi muutmiseks VäikeMaarja alevikus, Jaama tn 2.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja muuseumi põrandate rekonstrueerimine”, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke
läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja valla tee- ja tänavakatete remont“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Kaltsiumkloriidi tarne“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati
hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Kindlustusteenuse tellimine” edukaks
pakkujaks Salva Kindlustuse AS.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Kaltsiumkloriidi tarne“ edukaks pakkujaks Kemiment International OÜ.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke

Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega eelarve vahenditest seitsmeteistkümnele isikule kokku summas
2014.10 eurot.
- Nõustuti Väike-Maarja lasteaia toiduraha 1.30 eurot päevas ja kohatasu
12.14 eurot kuus kompenseerimisega
kolmele Väike-Maarja valla lapsele ajavahemikul 01.02.- 30.06.2014.
- Nõustuti kooli toiduraha 1.28 eurot
päevas kompenseerimisega ühele Väike-Maarja valla õpilasele ajavahemikul
01.02. - 31.05.2014.
- Nõustuti lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamisega
transporditeenuse osutamiseks.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kahele isikule.
Hooldajatoetuse maksmine
- Nõustuti hooldajatoetuse maksmisega isikule ajavahemikul 01.0331.10.2014. a.
- Nõustuti hooldajatoetuse maksmise jätkamisega isikule alates 01.03.2014
kuni 31.01.2017.
Raieloa väljastamised
- Nõustuti Pikk tn 22 Väike-Maarja
alevikus kahe papli mahavõtmisega.
- Nõustuti Tööstuse tn 14 VäikeMaarja alevikus 21 puu mahavõtmisega.
- Nõustuti Simuna alevikus Turu tn
12 ühe pärna mahavõtmisega.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Uue kalmistu territooriumil ühe elupuu
ja ühe saare mahavõtmisega.
Korraldatud jäätmevedu
- Ei antud taotlejale nõusolekut korraldatud jäätmeveos segaolmejäätmete kogumiseks 30-50l jäätmekoti kasutamiseks.
- Anti taotlejale nõusolek korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks liitumiseks suveperioodiks (01. maist kuni 31.
oktoobrini) ajavahemikul 01.05.201430.10.2015.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
- Kooskõlastati Uuemõisa külas
Männiku kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht.
- Kooskõlastati Ebavere külas Künka
kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.

Hajaasustuse veeprogrammi toetusesaajate aruande heakskiitmine
- Kiideti heaks Triigi külas Metsanurga kinnistule kanalisatsioonisüsteemi
rajamise projekti aruanne ja kinnitati
projekti kogumaksumus.
Arvamuse esitamine Konkurentsiametile
- Kinnitati OÜ Pandivere Vesi hinnataotluses kajastatud ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni valdkonna investeeringud aastatel 2013-2014 vastavalt VäikeMaarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale.
Tasaarvestuse kinnitamine
- Otsustati tasaarvestada perioodil
15.03-30.09.2014 AS-i Klaasmerk poolt
tasumisele kuuluv üür 761,34 eurot
Tehno 2 Väike-Maarja, AS Klaasmerk
poolt teostatavate parendustega Tehno
2 hoones (tõstukse vahetus).
Hoolekogude koosseisude kinnitamine
- Kinnitati Kiltsi Põhikooli hoolekogu koosseisus: Rein Möldre, Reelika
Möldre, Natalja Tobreluts, Katrin Järvamägi, Kati Hiir, Anu Reimann, Reet
Reimann.
- Kinnitati Simuna Kooli hoolekogu
koosseisus: Raili Vahter, Siiri Kanarbik,
Margit Kurim, Mary Tammet, Birgit Tellinen, Priit Beljaev, Gustav Põldmaa,
Väino Haiba.
- Kinnitati Väike-Maarja Gümnaasiumi hoolekogu koosseisus: Meeli
Veia, Joel Randveer, Kalle Kivipõld, Heli
Reinart, Helve Noorlind, Külli Urbas,
Hannamari Soidla, Teet Paju.
- Kinnitati Väike-Maarja Muusikakooli hoolekogu koosseisus: Romet
Sepping, Siret Mätas, Kadri Kopso, Riina Põldmaa, Hannamari Soidla, Rutt
Vilu, Eve Sarnet, Luule Horeb.
Inventari mahakandmine
- Kinnitati järgmised varade mahakandmisaktid: heakord, summas 41,72
eurot; informaatika, summas 5022,92
eurot; Simuna jäätmejaam, summas
55,69 eurot; Väike-Maarja hooldekodu,
summas 2714,84 eurot.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa enampakkumise
korras vana tehnika (kokku 10 masinat),
enampakkumisel kasutada interneti
oksjoni keskkonda Osta.ee.
- Otsustati müüa isikule vallale kuu-

Veeteenuse hinna kehtestamine Väike-Maarja vallas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reostusnäitaja nimetus
Hõljuvained
BHT7
Üldlämmastik (N üld)
Üldfosfor (Püld)
Rasvad
Naftasaadused

7.

pH

mõõtühik
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

I grupp
kuni 300
kuni 400
kuni 40,0
kuni 5,0
kuni 8,0
kuni 2,0

mg/l

6,5 – 8,5

II grupp
301 – 400
401 – 600
40,1 – 50,0
5,1 – 10,0
8,0 – 20,0
2,0 – 4,0
6,0 – 6,4
8,6 – 9,0

NB! Aprillikuu vee ja reovee näidud palun teavitada hiljemalt 05.05.2014.a.
Gennadi Filippov
tegevdirektor
tel 523 8101

hinnagrupid
III grupp
401 – 500
601 – 800
50,1 – 60,0
10,1 – 15,0
20,1 – 30,0
4,1 – 6,0
5,5 – 5,9
9,1 – 9,5

Piirväärtus
IV grupp
501 – 550
801 – 900
60,1 – 65,0
15,1 – 20,0
30,1 – 40,0
6,1 – 8,0
5,0 – 5,8
9,5 – 10,0

Vallavara bilansist väljakandmine
- Kinnitati põhivara bilansist väljakandmise akt (varad, mille soetusmaksumus jääb alla kapitaliseerimispiiri
2000 eurot) kogumaksumusega 9671,09
eurot.
Korteriomandi seadmisel reaalkoormatise määramine ja kinnistusraamatusse vastava kande tegemine
- Otsustati koormata Avispea külas
Põldsalu katastriüksusel asuvad korteriomandid nr 3 ja nr 4 avalik-õigusliku
reaalkoormatisega Eesti Vabariigi kasuks kestusega 1 aasta.
Sauna hinnakirja kehtestamine
- Kehtestati alates 01.03.2014 VäikeMaarja sauna kasutamise hinnad järgnevalt:
täiskasvanule kord 2 eurot, pensionärile kord 1.50 eurot, õpilasele kord
0,50 eurot ja Väike-Maarja sauna dušši
kasutamise hinnad ilma sauna kasutamiseta järgnevalt: täiskasvanule kord 1
euro, õpilasele kord 0.40 eurot.
Avaliku ürituse luba
- Anti luba MTÜle Vao Külaselts
22.02.2014 Simuna alevikus rahvaralli
„Pandivere Talv 2014“ korraldamiseks.
Koormuspiirangu kehtestamine
- Kehtestati teede kahjustamise vältimiseks Väike-Maarja valla kohalikel
teedel alates 06.03.2014. a koormuspiirang registrimassiga üle 8 tonni veokitele. Tähistada teed, millel rakendatakse koormuspiirangut, vastavate liikluskorraldusvahenditega.

Simuna rahvamaja
TEADE
26. aprillil kell 19.00
Simuna rahvamajas

RAHVASTE SÕPRUSPIDU
Tähistame eakate rahvatantsurühma „Tüdrukud“ 20. juubelit ja
rahvusvahelist tantsupäeva
• Kokku saavad erinevad rahvused
• Jalakeerutust ansamblilt „Magnet“
• Külla on oodata Laheda Lahedaid
Mutte
Pääse: 5 eurot (eelmüügist),
samal õhtul 8 eurot
Info: Auli Kadastik, tel 323 7217

Väike-Maarja vallale on eraldatud
10 sotsiaaltuusikut Rannapungerja
noortelaagrisse. Laager on mõeldud 7-14aasta vanustele ning toimub 15.-22. juunini.
Soovijail palun esitada 1. maiks
avaldus vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselole.

Hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse saasteaine sisalduse järgi. Hinnagrupid kujunevad järgmiste näitajate alusel:
Reovee

luv Väike-Maarja vallas asuv Vaarikamäe kinnistu.
- Otsustati müüa Simuna alevikus
Allee tn 11 vallale kuuluv korteriomand.

Vallale eraldati
kümme noortelaagri
sotsiaaltuusikut

Lähtuvalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 14¹ lg1, otsustas OÜ Pandivere Vesi juhatus 13. märtsil 2014 kehtestada
Konkurentsiametiga kooskõlastatud veeteenuse hinnad Väike-Maarja vallas (v.a Vao küla) alates 1. maist 2014 alljärgnevalt:
Hind
Hind km-ga
- tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele
0,70 €/m³
0,84 €/m³
- tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele
0,78 €/m³
0,94 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp füüsilistele isikutele
2,00 €/m³
2,40 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp juriidilistele isikutele
2,20 €/m³
2,64 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp
2,53 €/m³
3,04 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III hinnagrupp
2,85 €/m³
3,42 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV hinnagrupp
3,10 €/m³
3,72 €/m³
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V hinnagrupp
3,29 €/m³
3,95 €/m³

Jrk nr

3

V grupp
551 – 600
901 – 1000
65,1 – 70,0
20,1 – 25,0
40,1 – 50,0
8,1 – 10,0
4,5 – 4,9
10,0 – 10,5

600
1000
70
25
50
10
4,5 –
10,5

Info: Tiia Kaselo
lastekaitsespetsialist
tel 329 5762

Kontsertjumalateenistus
Väike-Maarja kirikus
30. märtsil kell 12.00 toimub VäikeMaarja kirikus kontsert-jumalateenistus.
Laulab PLMF (Pille Lille Muuskute Fond) metsosopran Maire
Haava. Tasuta.
Jumalateenistuse viib läbi diakon Tõnis Tamm, kes samal päeval
kell 14.00 teenib ka Simuna kirikus.
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Tutvustame kohalikke ettevõtteid
Avispeamees OÜ, Uuetoa talu (Avispea küla)

Jaak Läänemets – tegus ja tulemuslik maaelu edendaja
Vabariigi President andis iseseisvuspäeva eel riigi teenetemärgid 99 inimesele. Teiste seas sai kõrge tunnustuse –
Valgetähe IV klassi teenetemärgi omanikuks ka Avispea küla talupidaja, teraviljakasvataja, maaelu ja ühistegevuse
edendaja,
VäikeMaarja Põllumeeste
Seltsi esimees Jaak
Läänemets.
Jaak Läänemetsa
juured on sügaval
siinkandis: nii tema
ema- kui isapoolsed esivanemad on
siit pärit. Isapoolne
vanaisa oli Avispeal
mitmekülgne
ja edumeelne ettevõtja, põllumees ja
ärimees, emapoolne
vanaisa oli Triigis
metsvaht.
Segastel sõjajärgsetel aegadel tuli
perel siitkandist lahkuda. Jaagu vanaisa
läks Avispealt Uuetoa talust ära 1948. a
sügisel. Talust küll mindi, kuid mõtetega oldi ikka siin, oma kodu juures, veel
pikka aega.
Alljärgnevad küsimused-vastused
aitavad heita pilgu Jaak Läänemetsa
tegevustele, tema kujunemisele arvestatavaks põllumeheks ning tema põhimõtetele ja arusaamadele, mis paljuski
aitavad kujundada elu tänases Eestis.

Näidissovhoosis direktori asetäitjana.
Isa Ülo Läänemets oli selleks ajaks just
sovhoosist pensionile siirdunud.
Direktori asetäitja koht loodi innovaatiliseks
arendustegevuseks.
Loodeti, et minust
saab sealse majandi reformikomisjoni
esimees, aga minu
mõtted liikusid juba
Avispea poole. Seetõttu ma majandi
reformimises ei osalenud.
Omandireformi
käigus sai pere Avispeal asunud talu tagasi. Isal tekkis mure,
et kes sinna elama
asub? Kavandasime
Rannus talupidamist
alustada. Minu pere
aga mõtles selle üle,
pidasime omavahel plaani ja võtsime
tallu tagasituleku mõtte omaks. Isa ütles toona kuldsed sõnad: „Järjepidevus
maksab ka midagi.“ Eks seegi mõte vahest aitas meil otsust langetada.
1992. aasta 30. aprillil kolisimegi
Avispeale. Minu ja abikaasa Mareti
peres oli siis 2 poega, Ott 5-aastane ja
Laur 3-aastane.
Uuetoa talus oli vahepeal olnud
postkontor, postkastidki olid veel meie
tagasituleku ajal seinal reas. Majas oli
olnud ka sovhoosi osakonna kontor
ning osa tube oli kasutusel korteritena.

2. Kas oled
juba oma loomult maainimese tüüpi või
tuli maatöö ja
maaoludega
pikemalt kohaneda?
Olen maal
sündinud ja agronoomi peres
üles kasvanud.
Ei ole ennast
kunagi
kusagil mujal ette
kujutanud kui
ikka maal. Juba
EPA ajal sai
Jaagu pere Avispeal 30. aprillil 1992, oma esivanemate tallu mulle selgeks,
et olen hingelt
päriseks kolimise päeval.
rohkem talupidaja kui mõisavalitseja. Just sel ajal
1. Kuidas Sinu põllumehe teekond
rajati Kurgjale Jakobsoni talumuuseum
on kulgenud? Millist teed pidi jõudja mulle tundus, et oleks väga huvitav
sid siia Avispea külla, esivanemate
endal seda talu seal pidada. Vaim oma
tallu?
taluga alustamiseks oli mul valmis,
Minu isa asus agronoomina tööle
kõik muu lisandus sellele ajapikku.
1950. aastal Võrtsjärve äärde, kus mööOlen EBS-i II lennu vilistlane.
dus ka minu ja noorema venna lapse1989/90. a talve jooksul käisime igas
põlv. Lõpetasin Nõo keskkooli ja Eesti
kuus ühe nädala koolis. Lektoriteks
Põllumajanduse Akadeemia, käisin
olid seal mitmed Ameerika professorid.
sõjaväest läbi ja töötasin 6 aastat aspiÕpingutele järgnes kolmekuune prakrandi ja teadurina Sakus, Eesti Maaviltika ühes Ameerika põllumajandusjeluse Instituudis.
ettevõttes. Sealt on väga palju külge
1989. a kevadel suundusin Võrtsjärjäänud, eelkõige
väärtushinnangud ja mõtlemise korrastamise
oskus. Vancouveri
taliolümpiamängude
ajal 2010. a oli
mul
võimalus
seda ettevõtet
taas külastada.
Mind mäletati
seal hästi ning
võeti nagu omainimest
vastu.
Ameerika põlluKoos poegadega tantsupeol 2004. a.
majandusest oli
palju üle võtta: ärikultuur, inimeste vave äärde tagasi ja töötasin kuni 1992.
helised suhted, koostegemise vajadus
a kevadeni sealses Lenini-nimelises

ja teadmine, et üksi ei jõua kusagile.
Just sealsest koostegemise vajaduse
tunnetusest hakkas hiljem liikuma ka
Kevili moodustamise idee.

vandatud üritustesse panustama. Järgnev on olnud veidi vaiksem ja iseendas
selgusele jõudmise aasta.
Märtsikuu teisel nädalavahetusel
pidas selts maha tõsised kahepäevased

seltsi tegevuse korraldamine toob
Sulle rohkem rõõmu või lisab kohustusi?
Ma ei võta seltsi esimehe ametit kui
lipukandja rolli. Selts koondab aktiiv-

3. Kuidas tegevus on arenenud?
Kui võrdled oma talus alustamise
aega ja tänast päeva, siis mis kõik
selle vahele mahub?
23. külvikevad on algamas. Suurim
häda on olnud, et ei osanud suurelt
mõelda. 22 aastat tagasi ei tulnud pähegi, kuhu 10-20 aasta pärast jõuame.
Alustasime 30 ha haritava maaga, kolmandal aastal jõudsime üle100 ha,
2013. a oli meie harida põllupinda juba
1200 hektarit.
Alustasime suviteraviljadega. Taliviljade osatähtsus on aasta-aastalt
kasvanud. Praegu kasvatame nisu, otra,
hernest, rapsi, mõnel aastal oleme katsetanud ka rukkiga. Rukki kasvatamine
aga on ebastabiilsem olnud, peamiselt
müügivõimaluste tõttu. Kasvatame
ikka neid kultuure, millel on minekut.
Seemnekasvatus annab talus tööd ka
talveks – sorteerimine ja pakendamine.
4. Kui palju suudad ise koos perega talutööst ära teha ja millises mahus pead tööjõudu palkama?
Peale oma pere on 3 inimest talus
alaliselt palgal, hooaegadel on ajutisi
abilisi rohkem. Vastutusrikkamad tööd
nagu mullaharimine, külv, keemiline
taimekaitse on alaliste töötajatega kaetud. Kõige kogenum mees töötab meie
juures 1993. a alates ja viimastel aastatel on temale lisandunud kaks alalist
töötajat.
5. Pere tugi on iga ettevõtmise
juures väga oluline. Teil on peres
kolm poega. Kas oled ka pojad suutnud kasvatada põllumehe vaimus või
on neil muid eelistusi?
Kasvatus on kulgenud ikka talupoja tarkuse vaimus, aga see ei tähenda
veel, et kõigist peaks põllumehed saama. Vanim poeg Ott on juba 27-aastane
ja tema on üdini põllumees. Laurist ei
tule põllumeest. Tema õpib inseneriks.
Käis algul ühe aasta Tallinna tehnikaülikoolis, siis astus Inglismaale ülikooli
ja õpib seal nüüd juba neljandal kursusel. Aga ta tuleb kindlasti Eestisse
tagasi, sinna jäämine pole mõttessegi
tulnud. Noorem poeg Rait õpib praegu
veel 10. klassis. Huvi põllumajanduse
vastu paistab tal olevat. Eelmisel suvel
oli ta täismehe eest kombaini roolis.
See oli küll heaks motivaatoriks, aga
tema puhul seisavad otsustamised veel
ees.
Abikaasa Maret on tegelikult Tartu
ülikooli geograafi ettevalmistusega,
kuid lõpetas kümmekond aastat tagasi
ka EPA raamatupidamise eriala. Tema
õlul ongi kogu talu raamatupidamine,
algusest peale, raamatupidajat pole
meil väljast olnudki. Maret oli algul
mõne aasta Triigi lasteaed-algkoolis
õpetaja, oli ka Rakvere piimaühistu
raamatupidajaks, aga viimased 4-5 aastat on ta põhiliselt oma majapidamise
tegemistega seotud olnud.
6. Kuidas hindad Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi esimehena siitkandi põllumajanduse seisukorda ja
tulevikuvaateid?
Põllumajandus on jõudsalt arenenud ja sügavalt spetsialiseerunud. Poola tüüpi segatalusid meil enam ei peeta. Seoses sellega jääb põllumajanduse
arendamiseks seltsil võimalusi väheks.
Seltsi ülesanne on vaimsust üleval
hoida ning teha huvitavaid ja lahedaid
asju. Üritustesarja „Seltsimaja 100“ raames oli selts suhteliselt aktiivne. Haarati kaasa lai aktiiv, kes oli valmis ka-

Koos põllumeeste seltsi liikme Hanno Tammega 2012. a Pandivere päeval
vastvermitud seltsimaja meenemüntidega.
seid inimesi, kes tahavad koos teha ja
mõttetalgud. Käidi välja tulevikunägeteevad rõõmuga. Näen pigem, et selts
musi ja seati sihte – püüdsime leida
on kui katusorganisatsioon, kes loob
vastust küsimusele, kes me oleme ja
erinevatele tegijatele toimetamisvõikuhu tahame jõuda. Oli väga aktiivmalusi. Mitmed osakonnad juba tegutne nädalavahetus. Kõik said sealt uut
sevad aktiivselt, aga ruumi on veel teisenergiat ja jõudu edasi toimetamiseks.
telegi. Ma pigem lasen headel asjadel
Aprilli keskel tuleb seltsi üldkoossündida ja toetan väärt algatusi, ise ma
olek, uue juhatuse valimine. Eks sealpole eriti algataja olnud.
gi saab plaane pidada ja häid mõtteid
arutada
ning
otsustada, mida
koos ette võtta.
Seltsi
eesmärk on nooremaid ja aktiivsemaid liikmeid
kaasata.
Järjepidevuse tagamiseks vajame
me värsket verd.
Põllumeeste
seltsi juurde on
tekkinud
mitu
osakonda, tekkis
taluturg, tegeletakse pärandkulTaaskohtumine Ameerikas Jim ja JT Wilcoxiga 20 aastat
tuuriga. Väärtushiljem, 2010. a.
tame kohalikku
toitu ning elukeskkonda.
8. Olid pikka aega vallavolikoSeltsi uks on avatud kõigile, kellele
gu liige ja 3 aastat ka vallavolikogu
meie väärtused ja eesmärgid sobivad.
esimees. ning Sul on olnud võimalus
Olen seltsi esimees olnud 8 aastat.
kaasa lüüa kohalike arengusuunSeltsi juhtimise võtsin üle oma eelkäidade kujundamises. Kuidas maaelu
jalt Priit Sõnumilt. Enne seda ma ise
hetkeseis Eestis Sulle tundub?
aktiivselt seltsi tegevuses ei osalenud,
Maaelu üldine seis on praegu laiePriidu ajal taastasin oma liikmelisuse
malt võttes nadi. Tundub, et riik suhtub
ja hakkasin aktiivsemalt tegemistes
kaasa
lööma.
Priit
Sõnum
alustas nooremate
liikmete
seltsi kutsumisega ja mõnes
mõttes päästis
sellega
seltsi,
sest see on toonud uut hingamist ja palju ühiseid huvitavaid
tegevusi.
Üht
oma varasemat
eelkäijat, Mart
Lepikut,
pean
aga meie põllumeeste seltsi
2010. a taliolümpial eestlastele kaasa elamas.
auks ja südameFoto: 6 x Erakogu.
tunnistuseks.
kohalikesse omavalitsustesse üleolevalt – pole piisavalt otsustamisvaba7. Seltsielu toob kindlasti vaheldust ja rahalisi vahendeid on samuti
dust töisematesse tegevustesse, aga
vähevõitu. Teeb kurvaks, et erakonnõuab ka aega ja pühendumust. Kas
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napoliitika on maale sügavalt peale
tulnud. Arvan, et erakondlik vastandumine raiskab kohalikku vaimujõudu.
See on ka üks põhjusi, miks ma olen
viimasel ajal poliitikast kõrvale tõmbunud. Kodanikualgatusele tuginev elu
edendamine peaks olema prioriteet.
Energiat tuleks rakendada mõistlikult.
Poliitikasse peaksid saama minna alles
need mõtlemisvõimelised kodanikud,
kes on elus juba midagi saavutanud –
on kellekski saanud.
9. Oled aktiivselt seotud põllumeeste ühistu Kevili tegevusega. Millist edasiminekut põllumeeste ühistegevuses näed seoses viljaterminali
valmimisega ja mida see põllumeestele kaasa toob?
Kevili on põllumeeste tegemistes
täiesti uus kvaliteet. Oma terminal,
oma labor, kus analüüse teha. Kontroll kogu kvaliteedi üle on eeldus saagi
õiglase hinnaga müügiks – hea ja kvaliteetne vili ei lähe söödaviljaks. Oma
mõtetes tegelen Kevili tegemistega
igapäevaselt.
Kevili asutati 2005. a, olen nõukogu
esimees olnud kõik need aastad. Nõukogu koosolekud toimuvad üks kord
kuus. Kontor asub meil Tartus, 10 töötajat on seal ja 8 Roodeväljal. Kevili on
kasvanud viljaturul arvestatavaks jõuks.
Liikmeid on meil hetkel 127. 40% liikmetest on Lääne-Virumaalt, ülejäänud
üle Eesti. Eksport käib Kunda sadama
kaudu. 4 aastat tegelesime terminali
projekti arendamisega, selleks perioodiks oli palgatud projektijuht. Kogu see
protsess on targemaks teinud ja harinud igas mõttes.
10. Sind tunnistati 2002. aastal
Eesti aasta põllumeheks. Kas ja kuidas see kõrge tunnustus Sulle mõjus
ja kas see kujundas kuidagi ka Sinu
suhtumist ja hoiakuid ning lisas tegevuseks motivatsiooni?
Aasta põllumeheks nimetamine tuli
tookord täieliku üllatusena. Seda tunnustust anti siis välja alles teist aastat
ja ei olnud veel ka väga konkreetset
reglementi, paljuski otsustati emotsioonide pinnalt. Tiitel kohustab, iga
tunnustus lisab vastutust ja kohustusi.
Pead arvestama, et sinu ütlemine läheb
aeg-ajalt kellelegi korda ja seda peetakse oluliseks, sinu sõnal on kaalu. Jälgitakse tihtipeale sinu tegevust, mõtlemist ja rääkimist. Samas tuleb olla ka
hea kuulaja.
11. Nüüd lisandus Valgetähe teenetemärk. Kas see annab põhjust senisele tegevusele rahulolevalt tagasi
vaadata või hoopis kannustab edasi
pürgima?
Võtan seda kui tunnustust põllumeeste ühistegevusele ja kogu Kevili
meeskonna tööle. See annab kinnitust,
et oleme teinud õigeid otsuseid ja meie
tegevuse tulemusi peetakse oluliseks.
Järelikult võime jätkata samal kursil.
12. Kas senine tegutsemine annab
põhjust rahuloluks? Mis rõõmustab
ja mis teeb nõutuks? Ja millisena
paistavad tulevikuväljavaated?
Nõutuks teeb Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika. Kohati ei mõista, kelle huvides seda aetakse, võrdse
kohtlemise põhimõtted ei paista sageli
kusagilt välja. Maaelu üldisemalt tundub kuidagi hapuvõitu olevat. Palju
energiat kulutatakse sageli ka tühjadele vaidlustele ja seisukohtade vastandamisele – see aga ei vii elu edasi.
Olen oma olemuselt optimist. Kui
midagi on viltu, püüan alati kõigepealt
peeglisse vaadata ja veenduda, et kas
ise olen kõik õigesti teinud. Kui selgus
käes, on lihtsam ettepoole vaadata.
Optimismi mul jätkub.
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Väike-Maarja võttis Eesti
maadlusveteranidelt üle
sümboolse teatepulga
mille modelliks oli
8. märtsil peeti Rakvere
Georg Lurich. Pronksi
Spordihallis 59. Georg
valatud skulptuur toeLurichi mälestusvõisttub graniidist kerale,
lused
kreeka-rooma
mis kujutab endast
ja
naistemaadluses.
sümboolset maakera.
Võistluste päevakavas
Kera ümbritseb vöö
oli ka paaritunnine väl– ekvaator – millele
jasõit Väike-Maarjasse,
kantakse Georg LuricGeorg Lurichi sünnihi elukäigu olulisemad
kohta.
aastaarvud ja suureVäike-Maarjasse
mate kordaminekutega
tuli koos maadlusliiseotud linnad maaildu peasekretäri Antti
ma eri paigus. MaakeLepikuga nii maadlusra toetub omakorda
veterane kui tänaseid
sümboolsele
maadtegijaid. Georg Lurichi
lusmatile, mis, nagu
mälestuskivile asetamaakeragi, on kaetud
sid lilled kahekordne
graniidist plaatidega.
kreeka-rooma maadMälestussamba koguluse maailmameister
kõrguseks plaanitakse
Heiki Nabi ja maad~4,7 m ja see on kavas
lusveteranide esindaja
avada Georg Lurichi
Jaan Roots, kes oma
140. sünniaastapäeval,
tituleerituse poolest
22. aprillil 2016. a.
on praegu Eesti maadEesti maadlusvelusveteranide seas Auteranide
ühenduse
gust Englase järel teiaseesimees Loit Part
sel kohal.
rõõmustas kuuldu üle
Mälestuskivi juurest
ja väljendas ühtlasi
suunduti Georgi söömaadlusrahva muret,
gituppa, kus kohtuti
Eesti Rahvuskultuuri Väike-Maarjasse püstitatava et senini ei ole õnnesFondi Georg Lurichi Georg Lurichi mälestussam- tunud rajada Georg
allfondi
halduskogu ba makett. Idee autorid: ar- Lurichile väärilist mäliikmete ja vallavalitsu- hitekt Kuno Raude ja skulp- lestussammast. Nad
tor Lembit Palm.
lootsid seda ligi paarse esindajatega.
kümmend aastat tagasi Piritale püstitaKohtumisel tutvustas vallavanem
tud mälestusmärgist, aga sealne Tõnu
Indrek Kesküla maadlusrahvale VäiMaarandi valmistatud mälestusmärk
ke-Maarja keskväljakule paigaldatava
on mitu korda langenud vandaalide
Georg Lurichi mälestussamba püstitaohvriks ning pole auväärsuse osas oomise protsessi. Sai tutvuda mälestustustele vastanud.
samba, mille idee autorid on arhitekt
Loit Part andis nüüd Eesti maadlusKuno Raude ja skulptor Lembit Palm,
veteranide poolt mälestussamba püstimaketiga - 1:10-le vähendatud koopiatamise teatepulga üle Väike-Maarjale.
ga – ning KAMP Arhitektid OÜ koostaVäike-Maarja võttis sellega vastutuse
tud Väike-Maarja keskväljaku eskiislaenda õlule ja seisab hea selle eest, et
hendusega.
seekordne protsess õnnestuks ning
Arhitekt Kuno Raude rääkis läheLurichile kerkiks tema tegude vääriline
malt plaanitava mälestussamba ülesmälestusmärk.
ehitusest. Monumendi skulptuurse osa
aluseks on võetud Amandus Adamsoni
Ilve Tobreluts
1903. aastal valminud kuju Champion,

Turismimess Tourest 2014
Väike-Maarja vald osales 14.-16. veebruarini Tallinnas Näituste Messikeskuses toimunud 23. rahvusvahelisel turismimessil Tourest 2014.
Piirkonna vaatamisväärsusi ja puhkuseveetmise võimalusi tutvustati ühisel Lääne-Viru maakonna messipinnal.
Lääne-Viru messipinna läbivaks teemaks oli tänavu „Öö“, mis kajastus nii
maakonna pinna kujunduses kui reklaamitavates üritustes – lisaks ööjooksule rattaöö, öösimmanid ja -kontserdid, muuseumiööd, õuduste öö, öised
kanuu- ja jalgsimatkad, öine seiklusronimine, öised mõisatuurid ja suurepärased ööbimisvõimalused.
Väike-Maarja valda kutsuti külastama eeskätt vallas toimuvate sünd-

muste tutvustamise kaudu. Selleks anti
messi tarvis välja ka tänavusi olulisemaid sündmusi koondav flaier. Lisaks
flaierile koostati paikkonda tutvustav
slaidiprogramm.
Messikülastajate pilke oli püüdmas
ka Väike-Maarjasse kavandatava Georg
Lurichi mälestussamba 1:10-le koopia
ning osta sai Kaarli talu leivatoa toodangut.
Väike-Maarja valda tutvustasid messil Kadri Kopso, Liivika Harjo ja Kalev
Pärtelpoeg. Flaieri kujundas ja küljendas Mirjam Savisto ning slaidiprogrammi koostas Ulvi Mehiste.
Suur aitäh kõigile abilistele!
Ene Preem

Jaak Läänemets mõtteid vahendas
Ilve Tobreluts

Kadri Kopso infot jagamas. Foto: Heli Nõgene.
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2014. a kevadel kavandatavatest
raietöödest Äntu matkrajal
Selle aasta märtsis-aprillis on kavas
RMK maadel läbi viia raietööd Äntu
matkaraja Sinijärve ja sealse telkimisplatsi vahetus läheduses. Raietööde
põhjuseks on hariliku kuuse ulatuslikud kooreüraski kahjustused, mis on
hävitanud Sinijärve-äärse kuusiku. Ligikaudu 3 hektari suurusel maa-alal
teostatakse sanitaar-lageraie, mille käigus raiutakse ära kõik kahjustatud kuused. Raie käigus jäetakse alles männid,
kõik lehtpuud ja säilikpuude eesmärki
täitvad puud. Pärast raietööde lõppu
teostatakse maa-alal taasmetsastamine hariliku männiga.
Milleks on raietöö tegemine vajalik?
Tänase seisuga on telkimisplatsi
ümbritsev ala praktiliselt hävinud. Augustis 2010 tekitas torm Äntu maastikukaitsealale hulgaliselt kahju ning
osaliselt sai tormist kahjustada ka järvede ümbrus. Kuna tormimurrud on
järvede ümbruses koristamata, siis on
see soodustavaks teguriks kuuse-kooreüraski tekkele ja levikule. Viimase
kolme aasta jooksul on üraski poolt
kahjustatud ala suurenenud märgatavalt. Kuuse-kooreüraski uue põlvkonna
lendlus algab tavaliselt juuni alguses.
See on aeg, millal kahjurid asustavad
ja munevad uue põlvkonna, kahjustuse
läheduses väliselt tervetele puudele.
Üheks kahjustuse leviku tõkestami-

Foto:2 x Leie Nõmmiste.
se mooduseks on kahjustatud puude
raiumine enne juunikuud. Raie käigus
viiakse koos metsamaterjaliga metsast
ära ka kahjurputukate rajatud haue.
See on põhjuseks, miks peaks täna
alustama kahjustus kollete likvideerimisega. Vastasel juhul levib kahjustus
edasi ning järvi ümbritsevad kuusikud
võivad lõplikult hävida.
Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik
Teet Paju
piirkondlik metsanduse spetsialist

Politseimuuseum peibutab
mängulisusega
Möödunud aastal Rakveres avatud
politseimuuseum tõmbab kooliõpilasi ammutama teadmisi läbi interaktiivse õppetöö ja mängulusti. Põnevat
avastamist leiab täiskasvanugi.
SA Virumaa Muuseumid koosseisu kuuluv politseimuuseum avas oma
uksed külastajatele möödunud aasta mais ja on selle ajaga võõrustanud
ligi 14 000 külastajat. „Enamjaolt on
käinud kooliõpilased, kuid ootame ka
täiskasvanuid, kellel on võimalus muuseumis pidada seminare ja turgutada
mõttetööd politseiteemaliste mängudega,“ rääkis muuseumi direktor Andrus Eesmaa.
Muuseum toob legendid rahvani
Kahel korrusel on kokku 10 näitusetuba ja lastemuuseum, kus põnnid saavad lustida pehmete mänguautodega,
õppida liiklusmärke ja avastada muudki huviäratavat.
Näitusetubades saab tutvuda Eesti
politsei ajalooga, testida päris autos
oma pidurdusreaktsiooni, sõita kaldteel, proovida joodikuprillidega kõndida, korraldada päris märul, katsetada
fotorobotit, proovida selga politseiriideid, võtta sõrmejälgi ja palju-palju
muudki. „Meie muuseumi suur pluss
ongi see, et külastaja saab üheaegselt
osaleda reaalses politseitöös ning samal ajal avardada silmaringi köitvate
faktidega,“ sõnas Eesmaa.
Muuseumis saab istuda ka vangikongis, tutvuda erinevate narkootiliste
ainetega ja vangidelt konfiskeeritud
külmrelvadega.
„Gruppidele korraldame põnevaid
mänge ja programme,“ lausus muuseumi direktor. „Näiteks saab mõõta
tänaval autode kiirust, lahendada mõr-

vamüsteeriumit, võistelda meeskondlikult politseitöös.“
Tõsisemat tooni lustlikule muuseumile lisab jaanuaris alguse saanud sari
„Politseiakadeemia“. Sarja raames kutsutakse muuseumisse legendaarseid
politseitegelasi, kes jagavad kohtumisõhtutel külastajatele erakordseid meenutusi oma tööst ja elust.
Jaanuaris rabas külastajaid üllatavate seikadega endine abikomissar Koit
Pikaro, mis Eesmaa sõnutsi panid Pikarot ennastki küsima, kas niivõrd ausalt tohib rääkida. „Millest ta täpsemalt
rääkis, see on meil videolinti võetud
ja saab olema muuseumikülastajatele
avastamiseks.“
20. veebruaril pidas „Politseiakadeemias“ loengu K-Komando looja Lembit
Kolk. Märtsis on plaan kohtuda 90ndate uurimisameti juhi ning hilisema peadirektori Ain Seppikuga.
Muuseum ei puhka ka suvel, vaid
korraldab mitmeid üritusi koostöös politsei ja päästeametiga. Täpsemat infot
jälgi muuseumi kodulehelt: www.politseimuuseum.ee.
Eesti Politseimuuseum
Rakveres Tallinna tn 3 asub ajalooline maja, mis valmis aastal 1786. 2013.
aasta mais avati selles hoones Eesti
Politseimuuseum, mis pakub põnevat
avastamist kahel korrusel.
Eesmärgiks on olla interaktiivne
muuseum-teemapark, kus külastajad
saavad läbi isetegevuse ja mängu kogeda politsei tööd. Lisaks püsiekspositsioonile korraldab muuseum mitmeid
töötubasid. Kokku on kahel korrusel
kümme näitusetuba, lisaks veel laste
Politseimuuseum.
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Helju Nurk – visa ja väsimatu ilulooja
Väike-Maarja
alevikus Renne
teel hakkab igal
aastal
kõigile
silma kaunis ja
kujundatud kiviktaimla. Varakevadest kuni hilissügiseni varieerub
seal lilleilu erinevates
toonides ja erinevates
kooslustes. Ja mis
kõige üllatavam –
kogu see õitemeri
on absoluutselt
umbrohuvaba. Ka
kõige teravam silm ei märka seal üleliigseid rohuliblesid.
Selle õitemere ja ilu looja on Helju
Nurk, kes väsimatult panustab sinna
oma aega, energiat ja ilumeelt.
Helju Nurk on siin kandis veetnud
suurema osa oma elust. Ta on siin sündinud, lõpetanud Kiltsi ja Väike-Maarja
koolid ning on elanud mitmetes erinevates kohtades nii Kiltsis kui VäikeMaarjas. Vahepeal viis elutee teda küll
ka veidi kaugemale – Rakkesse, aga vii-

mased 30 ja pisut enamgi aastat on ta
püsivalt olnud väikemaarjalane.
Helju on elu jooksul olnud erinevates ametites – on tulnud olla näiteks
raamatupidaja ja puhvetipidajagi, aga
õppinud on ta hoopis Valgas pagariks
ning pidanud pagariametit, mis varem
kujutas endast päris rasket käsitsitööd.
Maatööd on ta harjunud oma mäletamist mööda tegema juba lapseeast
peale – alustas sellega talus ja tegi
seda hiljem kolhoosiajalgi. Erksalt on
tal varasest lapseeast mälusoppi süüvinud näiteks pilt sõnnikuveolt, hobusega. Koorem pandi peale ja ohjad anti
tema, vahest vaid kolmeaastase lapse
kätte. Koorem tuli viia umbes poole
kilomeetri kaugusele. Õnneks teadis
hobune targa loomana ise kindlalt teed
ning Helju ülesanne kohalejõudmise
juures oli pigem sümboolne.
Kiviktaimla Väike-Maarja aleviku
servale Renne teel hakkas kerkima
1980.ndate aastate algul. Helju aiamaa
oli seal kõrval ning talle hakkas häirivalt silma aiamaa serv, kuhu oli puude
alla korratult kuhjunud kive ja mitut
sorti prügi. See oli iseenesest päris kole
koht. Helju ilumeel hakkas seda nähes
tasapisi endast märku andma ja ta asus
nuputama, kuidas seda aiamaaserva
korrastada ja kaunimaks muuta.
Tasapisi jõudis ta kiviktaimla mõtteni. Parasjagu käis mitmete hoonete
ehitus ning kord võttis Helju ühe ehitusplatsile ette jäänud kive ära vedava traktori sõna otseses mõttes rajalt
maha ning palus need kivid õige siht-

koha asemel panna hoopis kavandatava kiviktaimla
juurde. Nii hakkas
asi liikuma. Kiviktaimla hakkas
ilmet võtma ning
muutus Helju nobedate näppude
käes iga aastaga
kaunimaks ja pilkupüüdvamaks,
tõmmates
aina
rohkem imetlejaid
ligi.
Kust tulid lillejuurikad ja -sibulad? Helju enda sõnul käis ta algul päris palju laatadel ning leidis sealt ikka
iga kord midagi, mida mulda torgata.
Samuti on aidanud naabrid-tuttavad.
Nüüdseks on Helju rajatud kiviktaimla muutunud lausa üheks vaatamisväärsuseks, mida on väikemaarjalastel kena nautida ja mida näidatakse
ka oma külalistele.
Siia on tuldud Tallinnast, Tartust,
Haapsalust, Pärnust – igalt poolt Eestimaalt ning ka paljud väliskülalised
on leidnud tee kiviktaimla
juurde. Siia on tulnud oma
ala asjatundjaidki, lausa
professoreid, kes kõik naudivad ja imetlevad, aga vahetevahel toovad kaasa ka
mõne uue ja huvitava sordi
juurikaid-sibulaid.
Helju
ise enam laatadel kiviktaimlamaterjali otsimas ei
käi, aga uusi sorte lisandub
aeg-ajalt ikka ning päris paljudega on Helju saanud ka
vahetuskaupa teha.
Aeg-ajalt läheb mõni
sort välja ja praegugi on tal
mureks topeltõitega tõrvalille väljaminek. See kaunis
lill ilmestas kiviktaimlat
päris pikalt, aga nüüdseks
on selle asukoht tühi. Siinkohal pöördubki Helju palvega kõigi poole, et kui kellelgi on talle topelt-tõrvalille pakkuda, andke endast
märku. Mõne lillega on aga
hoopis teistpidi. Jaapani ülane näiteks
ajab end igale poole, ka sinna, kus ta
soovitud ei ole, ning väga raske on temast võitu saada.
Kiviktaimla toob Heljule aeg-ajalt ka
muret. Ikka juhtub, et üht-teist viiakse
sealt ära ja on tulnud ette rüüstamistki,
kord kisti näiteks välja ja loobiti laiali
päris palju lillesibulaid. Aga rõõmu on
ikka alati rohkem!
Kiviktaimla korrashoidmiseks on tal
kujunenud oma põhimoodused. Kogu
kiviktaimla mullastik ja kõik kivide vahed on tal rohitud täielikult umbrohuvahaks ning kõik lisatavad juurikad on
seda samuti. Probleemiks on ainult
võilill, mis tuulega ikka aeg-ajal levib

ja asub kohe kiiresti jõudu koguma.
Võilille vastu on põhiliseks abimeheks terava otsaga nuga, mis tal päevast päeva kivide vahel käigus on.
Helju on oma olemuselt suur korraarmastaja ja teeb oma tööd imetlusväärse järjekindlusega. Ka oma
aiamaa hoiab ta ülimas korras, vahetevahel kitkub naabritegi peenraid, et
takistada võilille levikut oma peenardele ja kiviktaimlale.
Peale Renne teel asuva kiviktaimla on Helju Nurk mitmete inimeste
palvetele vastu tulnud ja rajanud
päris mitmel korral Väike-Maarjasse
veel teisigi kiviktaimlaid. Nende korrashoidmine nõuab aga teadagi eriliselt suur pühendumust ning kahjuks
peab tõdema, et ükski neist pole ajale vastu pidanud ega tänaseni säilinud. Seda enam väärib tunnustust ja
esiletoomist Helju Nurga kiviktaimla
Renne teel.
Helju Nurga teine suur pühendumus on 3 ha suurune kunagi tema
kodutalule kuulunud metsamaa Liivakülas. Sellest on Helju kujundanud lausa park-metsa. Iga väiksemgi
prahiraas saab seal koristatud. Tormides murdunud puudest järele jäänud
kännud on ta ise kõik korrast labida ja
kangi toel välja juurinud, osad neist on
põletatud, osad alles ootavad lõkkesse
panekut. Tormides murdunud puude
asemele on ta istutanud uued. Noor
mets on kosumas ja kõikjal peale kasvamas. 2 ha sellest alast on ta tarastanud aiaga, ühe hektari jagu aiaehitust
ootab veel ees. Ka vajalikud aia parandustööd võtab ta ise ette.
Metsa suundudes ei saa Helju tee
äärtes olevast prügistki niisama mööda
minna, mis vähegi kannatab lõkkesse
panna, selle ta ka üles korjab ja kaasa
viib.
Lisaks juba korrastatud metsatükile
ootab Kiltsi lossi taga veel ligi hektarisuurune kaasik, kuhu Helju pole oma
töödega seni veel jõudnud, aga plaanis
on seda korrastada küll.
Kevadest sügiseni on Helju tööpäevad väga pikad. Hommikul kella viiest
on ta jalul ning toimetab hilisõhtuni.
Ja seda kõike 76-aastasena – imetlusväärne! Küllap on selle energia ja teotahte alged seotud ka Helju varasema
suure sportliku harrastuse – võrkpalliga. 15-aastaselt oli ta enda teada juba
päris kõva mängija ning suutis meestega kõrvu nagu võrdne võrdsetega palliplatsil kaasa lüüa. Võrkpallimängudes
oli ta tegija veel 46-aastaseltki.
Jalgratas on Heljul peamiseks liiklusvahendiks. Kolm jalgratast on tal
nende aastakümnetega läbi sõidetud,
neljas on käigus.
Talvisel ajal on Helju Nurga suureks
hobiks ristsõnade lahendamine. Aastatega on ta täis kirjutanud 115 vihikut
neid küsimusi-vastuseid, mida kohe
ei ole teadnud ja mida on tulnud kusagilt otsida ning omale selgeks teha.

Need vihikud on tal tihti kasutuses ja
mitmed juba nii läbi kulunud, et on tulnud lausa ümber kirjutada. Naabridki
varustavad teda tihtipeale lahendamist
vajavate ristsõnadega. Eks suur lugemine ja ristsõnade lahendamine ole ka
silmadele oma jälje jätnud. Aga Helju
ei kurda, silmatilkadest on tihtipeale abi olnud ning suvel saavad silmad
puhkust ja taastumisaega küllaga.
Küsimusele, et kas tervis nii suurele
töökoormusele ikka vastu peab, vastas
Helju optimistlikult: „Kiviktaimla hooldamine ja metsatööd ning jalgrattaga
sõitmine mulle just tervist ja elujõudu
annavadki. Väsimust ma ei tunne. Loodus aitab elada.“
Valla
Kauni
Kodu
konkursi
hindamiskomisjon esitas 2012.
aastal
Helju
Nurga rajatud ja
hooldatud kiviktaimla vallavalitsusele tunnustamiseks. Komisjoni protokollis seisab: „Helju Nurk
rajas 25 aastat tagasi Väike-Maarjasse Renne teele
ühisaiamaade
kõrvale kiviktaimla. Esialgu oli
kiviktaimla rajamise eesmärgiks,
et olemasolevast
kivihunnikust,
kuhu oli kuhjatud ka aiamaade
sodi, ei tekiks uut
prügimäge. Helju
Nurk hoiab seda
maa-ala
tänini
korras, maa-ala,
mis õigupoolest
ei ole tema oma ja mida ta ei näe isegi oma koduaknast. Aga kiviktaimla on
väga hästi hooldatud ja kauni kujundusega ning ilmestab Väike-Maarja aleviku üht nurgakest.“ Kauni Kodu konkursi
komisjoni soovitusel esitas vallavalitsus Helju Nurga ka maakondliku tunnustuse saamiseks.
Valla keskkonnanõunik Leie Nõmmiste, kes on oma töös Helju Nurgaga mitmeti kokku puutunud, iseloomustab teda ja tema tegemisi ainult
ülivõrdes:
„Helju Nurk on soe, lahke ja väga
töökas inimene. Minule on Helju suureks eeskujuks oma töökuse ja sihikindluse poolest. Tunnen Heljut ajast
kui Väike-Maarja vallavalitsusse tööle
tulin. Minule, kui verivärskele koolilõpetanud aednikule, näidati ühe esimese objektina Helju Nurga poolt rajatud
kiviktaimlat Renne teel. Mäletan, et
esmalt ma ei uskunud, et üks inimene
võib nii suure kiviktaimla üksi rajada

ja selle eest ka ÜKSI aastast aastasse hoolt kanda. Mõtlesin, et küll tal
on mingi seltskond/meeskond, kes tal
aitab seda suurt, kaunist ja umbrohuvaba kiviktaimlat üleval pidada. Täna,
Heljut veidi lähemalt tundma õppinud,
saan täiesti aru, niisugune inimene
nagu Helju ongi võimeline selliseid
suuri asju üksinda tegema. Kui kevad
saabub ja aednikule iseloomulik ärevus
põue poeb, siis tean, et ka Helju süda
hakkab kiiremini tööle. Peale selle, et
tal on oma aiamaa ja kõigile silmailu
pakkuv kiviktaimla Renne teel, on tal ka
oma metsamaa Liivakülas. Tema metsamaad on muidugi raske metsaks ni-

Foto: 5 x Erakogu.
metada, õigem ikka hooldatud pargiks,
mis on aiaga piiratud ja kus ei vedele
ühtegi kuivanud puuoksakestki, rääkimata kuivanud puudest ja võsast. Ta
teeb seda rasket metsatööd südamega
ja ennastunustavalt. Heljuga vesteldes
ei ole ma kordagi kuulnud teda virisemas või kurtmas, et keegi teda ei aita
ega toeta. Kogu aeg on tal siht silme
ees ja uued tegemised vajavad teostamist, kas vajavad kiviktaimlas lilled vahetamist või metsas aed parandamist.
Arvan, et Helju töökus ja elutahe on
austust ja tunnustust vääriv“.
Kevad on tõenäoliselt kohe-kohe tulekul ning Helju mõtted rändavad juba
suviste tegemiste ja rõõmude juurde.
Aitäh, Helju Nurk, selle nautimisväärse silmailu loomise eest ning
jätku tervisele, jõule ja tegutsemistahtele!
Ilve Tobreluts
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Alar Kotli – arhitekt Väike-Maarjast
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi korraldatav teemapäevade sari jätkub. Seltskond arhitektuuri- ja koduloohuvilisi
sai 1. märtsil kokku Rakvere gümnaasiumis – ühes Alar Kotli loomingus kõige ehedamalt funktsionalistlikku stiili
esindavas hoones, mis valmis 1938.
a. Olles hoonega põhjalikult tutvunud, võib kinnitada, et toona hinnatud
funktsionaalsus ja samas ka suursugusus on säilinud tänase päevani.
Alustuseks tegi Sandra Mälk Eesti
Arhitektuurimuuseumist põhjaliku ettekande kooliarhitektuuri kujunemisest
Eestis ning Alar Kotli projekteeritud
maakoolimajadest. Töötades 1930 –
1935 Hariduse- ja Sotsiaalministeeriumis ehitusinspektorina oli Kotlil väga
hea ülevaade sel perioodil Eestis ehitatavatest koolihoonetest ning vajadusest, mida uued haridustemplid pidid
rahuldama. Nii võibki Kotli koolimaju
leida kõikjalt üle Eesti: Muhu saarest
Lämmijärve veereni. Ka stiili ning suuruse poolest on ta katnud kogu ampluaa: 2-klassilisest talutraditsionalismist mõjutatud maakoolist esinduslike
funktsionalistlike kõrgkooli vajadusi
rahuldavate õppehooneteni.
Rakvere gümnaasiumi kaunist hoonet tutvustasid uudishimulikele külalistele direktor Aivar Part ning kooli
vilistlane, praegune vene keele õpetaja
Kiira Tormilind. 450 õpilasele ehitatud
majas õpib täna ligi kaks korda rohkem
õpilasi. Sestap on hoonele vastavalt
vajadusele tehtud juurdeehitusi: klassidekorpus 1966-67 ning raamatukogu
ja arvutiklasside osa 2007, samuti hooneid ühendav galerii. 1960ndatel ehitatud ujula on praeguseks juba lammutatud. Võimlat, mis kooli avamise ajal oli
esimene spetsiaalselt kehalise kasvatuse tundideks ehitatud, aulast eraldi
asuv koolivõimla Eestis, ehitati katuse
renoveerimise käigus kõrgemaks. Uued
hooneosad ei varjuta vana ja väärikat.
Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm on
kirjutanud: „Rakvere gümnaasiumi vilistlane Alar Kotli lõi oma koolile ühe
parimaist koolihooneist Eestis ja vastutasuks on kool püüdnud esialgset arhitektuuri moonutustest säästa. See on
hea näide, kuidas korralik arhitektuur
distsiplineerib valdajat“.
Toreda üllatuse pakkus direktor

Part, alustades ekskursiooni katkendite
lugemisega vanast mustade kaantega
märkmeraamatust - koolimaja ehitustööde päevikust, kus ka Kotli oma käega kirjutatud märkused ja korraldused
sees.
Hoonet iseloomustab eriti hästi see,
et kõikjal on palju õhku ja valgust ning
ruumid asetsevad väga loogiliselt. Soklikorruse ruumikas riidehoiuruum oli
ehitusaastail väga modernne, samuti
õpilaste tervislikke eluviise silmas pidades rajatud õuepoolne väljapääs,
mille kaudu sai, ja saab praegugi, vahetundidel garderoobist mugavalt kooliõuele värsket õhku hingama minna.
Koristamisvaeva vähendamiseks kaeti
alumise korruse põrandad laudade või
parketi asemel keraamiliste plaatidega. Eriliseks ruumiks oli jalgrattahoidla, millest praeguseks saanud puhvet.
Samas asub ka söökla, mis tänu pikale
akendereale on keldriruumi kohta üllatavalt valgusküllane.
Klassiruumide paigutamisel järgis
Kotli samuti eelkõige head valgustatust, et õpilased liialt silmi pingutama ei peaks. Enamik klassidest on
viimaste renoveerimiste käigus tänapäevasemaks muudetud, kuid austusavaldusena kooli rajajatele on mõnes
ruumis siiski säilitatud detaile esialgsest lahendusest: tahvliesine poodium,
klaasseintega eraldatud ruumike õpetajale jms. Kotlile omased seintesse
sisseehitatud kapid ja riiulid on aga nii
praktilised, et need on tänapäevalgi nii
õpetajate toas kui erialakabinettides
kasutusel.
Põneva ja praktilise sisekujunduselemendina hakkavad silma väikesed
aknad õpetajatetoa siseseina ülaosas,
mis annavad päevavalgust endisesse
korteritetiiba viivasse kitsasse koridori,
kus vanasti elasid koolijuhataja ja õpetajad. Tänapäeval on ka see hooneosa
kasutusel õppekabinettidena. Toredat
äratundmist pakub klassiuste ja õppevahendikappide kombineeritud lahendus, mis on väga sarnane Väike-Maarja
algkoolihoones kasutatuga. Kahjuks on
ülejäänud avamisaegsest, arhitektiga
koostöös tellitud ja valitud mööblist
tänaseks säilinud vaid üksikud esemed.
Kõik kadus või hävitati II maailmasõja
ajal, kui vastses, värvilõhnalises koo-

limajas seati sisse Saksa sõjaväehaigla ning direktori kabinet oli kasutusel
operatsioonisaalina, aula aga täidetud
haigevooditega.
Aula on vaieldamatult maja süda.
Tänase päevani on siin maakonnalinna ainus hea akustikaga kontserdisaal,
mistõttu satub siia tihti ka inimesi
„väljastpoolt“. See annab kindluse, et
kaunis maja on tuttav väga paljudele.
Nagu enamik 1930ndate arhitekte, ei
uskunud ka Kotli piduliku ruumi saavutamise võimalikkusse moodsa arhitektuuri vahenditega. Seetõttu on funktsionalistliku lavaportaali ja ümardatud
nurkadega rõdu kõrval ehitud ruumi
tumedaks peitsitud puidust kassettlaega, massiivsete uste ja lambriide
(seinapaneelid) ning sepislühtritega.
Algusaastatest alates on saali kujunduse osaks olnud kaks suurt palmi. Suure
soojusega rääkis Kiira Tormilind, kuidas sajad inimesed pakkusid oma abi
aula taastamiseks tulekahju järel ning
üks vilistlane kinkis uued pisikesed palmid põlengus hävinute asemele.
Pidulikuks punktiks tutvumisretkele
sai võimalus nautida koolimaja vaatetornist Rakvere linnale avanevat võrratut vaadet. Torniks kujunev ümarärkel,
mis asub hoone põhitiibade ristumiskohas, mängib olulist rolli fassaadikompositsioonis. Veelgi kaunimana
mõjub ta siseruumis, lõpetades kõigil
korrustel klassidetiiva koridore. Algselt
astronoomiavaatlusteks
kavandatud
tornist paistab kätte Vabaduse platsi
teises küljes asuv ausambapark, mis on
samuti Kotli kujundatud.
Kolmas väljakut ääristav ehitis sama
arhitekti käe alt on Pauluse kirik – teemapäeva teine oluline külastusobjekt.
Selle saamisloo kohta rääkis palju põnevat Virumaa Muuseumide teadur
Reeli Tamm. Täna tegutsevad Eesti viimases „spordikirikus“ – pühakojas, mis
nõukogude ajal spordihalliks ümber
ehitati – maadlusklubi ja noortekeskus.
Altari asemel olev varbsein ja koorirõdul asuv korvpallilaud tekitavad kummalisi tundeid. On kahju, et omaaegset
moodsat pühakoda on siseruumis märgata veel vaid külgseinu liigendavatest
ümarkaarsete avadega põikseintest ja
paksu värvikihi alt aimatavatest kirikulage kaunistanud tähekesekujulistest

ilunaastudest.
Kuid on ka hea
meel, et hoonet
pole kivi-kaupa
laiali kantud või
lausa maha lammutatud.
Ehk
saab Rakvere linna poolt 2009. a
korraldatud arhitektuurikonkursi
võidutöö siiski
kunagi ellu viidud ning endine
kirikuhoone leiab
uue väärika kasutuse, Arvo Pärdi
muusikamaja
kontserdisaalina…

Eesti kauneim koolihoone
1939. a – Rakvere gümnaasium.
Foto Eesti Arhitektuurimuuseumi kogust.

***
Kotli teemapäevade
sarja
kolmas
kokkusaamine,
bussiekskursioon
Tallinna
Kotli
projekteeritud
tippteostega tutvuma, saab teoks
juba 17. aprillil
(mitte 25. aprillil,
nagu varem välja kuulutatud).
Mart Kalmu juhatusel võtame ette
retke Toompealt
lauluväljakule,
külastades teel
Estonia teatrit,
Tallinna Ülikooli
ning kui riigipea
tööplaan lubab,
siis ka Vabariigi
Presidendi Kantselei hoonet. Tagasiteel süütame
arhitekt Alar Kotli
mälestuseks
küünla
Metsakalmistul. Tõtake
oma osalemissoovist teatama,
sest seekord on
osavõtjate
arv
piiratud
bussi
kohtade arvuga.
***
Põhjalikult
saab väikemaarjalasest arhitekti
elu ja loominguga
tutvuda
näitusel
„Alar
Kotli 110“, mis
on avatakse 28.
augustil VäikeMaarja Gümnaasiumi algklasside
majas.
Näitus
saab teoks Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi
eestvedamisel,
näituse korraldamist toetavad
Eesti
Kultuurkapital,
VäikeMaarja Vallavalitsus ja OÜ Ebavere Graanul.

Aulas Sandra Mälgu ettekannet kuulamas.
Aleksei Osokini foto.

Arhitekt Kotli Rakvere gümnaasiumi ehitusel.
Foto Eesti Arhitektuurimuuseumi kogust.

Aivar Part tutvustab koolimaja juurdeehitisi.
Aleksei Osokini foto.

Reeli Tamm kõneleb Pauluse kiriku ajaloost, taustal säilinud ümarkaarsete avadega põikseinad.
Aleksei Osokini foto.

Kadri Kopso

Fragment lauluväljaku perspektiivjoonisest, Alar Kotli 1959. Foto Anu Kotli kogust.

Samal teemal
loe ka varasematest
Infolehtede 2014. a
veebruari- ja 2013.
a novembrinumbrist.

Ümarärkli sisevaade soklikorrusel.
Lembit Kopso foto.
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QUO VADIS, Väike-Maarja?

Prügikratid meie seas

mis sa teed. Sest inimesed on väsinud,
ükskõiksed, hoolimatud – seda isegi
iseenda järelkasvu osas.
Ja nii saadaksegi kokku. Kõikide
omasuguste vahel on kõik võrdsed.
Tunnetades, et ma ei suuda midagi
Väljas on kerged külmakraadid, on
luua, saan ma ometi lõhkuda! Toore
eestimaine talv. Taevast sajab märga
jõuga, füüsilise noore mehe rammuga,
ja vastikut ollust, mis kleepub näole,
hävitada, lagastada. Mind ei huvita, et
kätele ja riietele. Pimeduse saabudes
alles mõne aasta eest hävis loodussüttivad roosade ja helesiniste akende
jõududes kohalik pühakoda ja selle
taga soojades tubades tuled. Pereema
taastasid inimesed, kes ei pidanud
askeldab köögis, kust levivad elutuppa
paljuks mahutada ettevõtmisse oma
hulluksajavalt isuäratavad aroomid. Isa
aega, energiat ja tööd. Mind ei huvita,
paneb muheledes kohvitassi ja ajalehe
et mõni paik ja mõni asi võib tõesti olla
kõrvale ning küsib oma varases teiskellegi jaoks PÜHA, näiteks hauakivi või
meeas pojalt: “Noh, kuidas koolipäev
rist selle kohal. Mind ei huvita ka see, et ajast aega on
just surnuid selles väikeses
Eesti riigis austatud ja viimast puhkepaika kaitstud.
Ja lõpuks ei huvita mind,
et võibolla on mõnele taadile-memmele just see rist,
hauakivi ja kalm kohaks,
kus mõelda tagasi kadunud
lähedastele ja elatud elule.
Aga mina ainult LÕHUN,
Väike-Maarja kirikaias 26.02.2014.
LÕHUN, LÕHUN!
Foto: Jaanus Mätas.
Kambakesi koos on julgem. Lähme lükkame ümber ristid kiläks? Kas ma saan sind nõu või jõuga
rikuaias! Vinge! Lähme peksame segi
aidata?” Paari tunni pärast, kui kõhuhauakivid! Vahva! Sõtkume ära hauaprobleemid ja vaimsed küsimused on
platsid ja kui oleks lumel lilled, virutaleidnud vastuse, istutakse ühiselt teleri
me need kaugele ja tallume jalge alla!
ees, arutatakse läbi homne päevakava
Sest kui minust keegi ei hooli, ei pea ka
ja siis, kes läheb voodisse, kes süüvib
mina kellestki hoolima. Mind ei huvita,
interneti avarustesse, kes, oh imet!, võet sinises mundris politseinik fikseerib
tab kätte isegi raamatu. Keegi ei peksa
tehtu ja keegi kusagil on väga kurb mu
aknaid puruks, keegi ei lükka autosid
kordasaadetu pärast. Mind ei huvita ka
kummuli ja keegi ei lähe naabri korteri
see, et keegi ikkagi – ükskõik, kui palju
ust kirvega maha lõhkuma.
ei lõhutaks ja lagastataks – teeb asja
See on idüll, mida võiks vaadata rojälle korda, ikka ja jälle, alati. Mind
mantilisest filmist või seebiseriaalist.
huvitab vaid kehtestada ennast millesNaeratavad näod, lahked sõnad, vaikki, mida iga terve mõistusega inimene
peab loomuvastaseks.
Miks? Aga sellepärast, et mulle pole
miski püha! Peksame segi, lööme maha,
kangutame lahti ja lõhume ära! Kas tuleb tuttav ette? Polegi nii ammu, vaid
sajand, kui proletariaadi diktatuur millegi taolisega Neevalinnas hakkama sai.
Kas me oleme samal tasemel – harimatu, nürimeelne ja ahviajudega pööbel,
kellel on küll musklid, aga kahe kõrva
vahel saepuru, ohtlik tuluke silmades?
Väike-Maarja kirikaias 26.02.2014.
Lõhkuda ja hävitada oskab igaüks.
Foto: Jaanus Mätas.
Aga, mehehakatis, küsi endalt: mida
ma LOONUD olen? Mis on see, millest
sed hääled. Paraku on elu ühes tavalima halli habemega vanaisana oma poses Pandivere kõrgustikul asuvas vallajapojale räägin ja mille üle ma noorukeskuses natuke teine.
ses uhke olin? Ja palun ärme arvame, et
Läbi tiheneva pimeduse liiguvad
sellist vandalismi esineb vaid pealinna
tumedad kapuutsides varjud. Nende
getos Lasnagorskis – tõde on tegelikehahoiak annab teada ohutundest ja
kult palju lähemal, siinsamas. Küsimus
liikuja noorusest. Seda roosat ja heleon tegelikult retooriline: kellele meist
sinist sooja tuba ju tegelikult pole. Kui
on ikkagi antud mõtlemisvõime ja kes
ongi, siis vaid materiaalses reaalsuses.
meist suudab selle anda edasi oma
Aga noore inimese ema-isa ei huvita,
järglas(t)ele?
millega tegeleb poeg (või miks mitte ka
tütar?) sombuses ja külmas öös. Keegi
Heli-Liivia Komp
ei huvitu nende probleemidest, keegi
Väike-Maarja koguduse
ei küsi, kas on hingelist abi vaja, kedajuhatuse, nõukogu liige
gi tegelikult ei huvitagi, kus sa oled või

Inimene, kes Sa veebruari esimeses
pooles laadisid oma ehitusprahi, sealhulgas vana tualetipoti, auto järelhaagisele, sõitsid nö Liivamaale, mis asub
Eipri ja Pandivere külade vahel, ning
tõstsid oma kraami otse minu kodutee
äärde, palun Sinu tähelepanu.
Kas Sinu ja Sinu pere silmis on see
kena vaatepilt? Sel juhul oleksid võinud seda hingematvat ilu enda kodus
edasi nautida. Ehk on Sinu hinges piisavalt väärikust ja inimlikkust, mis väljendub häbitundena, ja Sa tuled siiski
oma kraamile järele. Sinu asjad ootavad Sind seal, kuhu Sa nad „kaotasid“.
Ehitusjäätmeid võetakse vastu Väike-Maarja jäätmejaamas. Jäätmeseaduse järgi on jäätmete ladestamise
eest väljaspool jäätmekäitluskohta võimalik karistada rahatrahviga kuni 300
trahviühikut. Ebaseaduslikult metsa
viidud jäätmete likvideerimisega seotud kulud peab hüvitama jäätmed keskkonda viinud isik.

Tulevik jõuab kätte aeglaselt,
olevik lendab nagu nool,
ainult minevik seisab igavesti paigal.
F. Schiller

Jäätmejaamade info
VÄIKE-MAARJA JÄÄTMEJAAM (Tehno tn 5)on avatud:
K-R kella 12.30-18.00
L kella 8.30-15.30
NB! Väike-Maarja jäätmejaamas võetakse ehitusjäätmeid vastu ka Tamsalu,
Rakke ja Laekvere valdade elanikelt. Ehitusjäätmete vastuvõtt on tasuline!
NB! Sõiduautorehve võetakse vastu ainult Väike-Maarja jäätmejaama vastuvõtuaegadel ja ainult jäätmejaama territooriumile. Jäätmejaama kõrvale rehvide
mahapanek on keelatud!
Suuremas koguses rehvide üleandmiseks palume pöörduda MTÜ LääneViru Jäätmekeskuse poole (tel 5698 9414 või e-mail info@lvjk.ee)
SIMUNA JÄÄTMEJAAM (Pargi tn 1) on avatud:
R kella 09.00-11.30
L kella 16.00-18.00
Väike-Maarja valla jäätmejaamade operaatori Ene Kesküla ametitelefon on
520 1656.
Telefonile on soovitatav helistada jäätmejaama lahtiolekuaegadel.

Küllap mõtlevad
Sinu
kodu külastanud tuttavad
pilti siin vaadates – oot,
oot, kas mitte
just sellist rohelise jalaga
vana tualetipotti,
sellist
tapeeti, seinatükke ja pruuni pistikupesa
ei näinud ma
oma
(hiljuti
remonti teinud
ja suitsulembeste) tuttavate juures?
Kui Sul on vähegi elukogemust, peaksid teadma, et varem või hiljem tuleb
tõde avalikuks. Ehk on juba praegu vihjeid Sinu tegevuse kohta?
Head inimesed, kes teavad midagi
pildil oleva kraami päritolu kohta ning

keda häirivad süüdimatud loodusereostajad – info on oodatud VäikeMaarja vallavalitsusse e-posti aadressil
vv@v-maarja.ee või minu e-posti aadressil heili.nogene@gmail.com.
Heili Nõgene

Ida päästekeskus kontrollib kodudes tuleohutust
Ida päästekeskuse inspektorid kontrollivad märtsis eluhoonetes tuleohtusunõuete täitmist, sh suitsuanduri
olemasolu, elektrisüsteemide ja küttekehade korrasolekut.
Kolme möödunud kuu (detsember-veebruar) jooksul on tules hukkunud 28 inimest, neist seitse Virumaal.
Enamikel juhtudel puudus eluhoones
suitsuandur või see ei olnud töökorras.
See asjaolu on pannud Päästeameti eluhoonete kontrollimisele suuremat tähelepanu pöörama. Päästeamet
kontrollib eluhooneid aastaringselt,
kuid märtsis kontrollitakse eluhooneid
intensiivsemalt.
Ida päästekeskuse juhi asetäitja
Marti Siimu sõnul on rõhk suitsuandurite kontrollil, aga olulised on ka
korras kütteseadmed ja elektripaigaldised. „Tulekahju ei teki suitsuandurist ja
see ei hoia ka tulekahju ära, peamised
põhjused on hooletus ja katkised seadmed.“ Suitsuandur annab varakult tulekahjust teada ja seeläbi päästab elu ja
suuremast varakahjust.
Kontrolli käigus vaadatakse üle ka
kortermajade trepikojad, pööningud

ning keldrid. Tulekahju puhkemise korral on trepikoda enamasti ainus evakuatsiooni tee. Ühiskasutavates ruumides ladustatud esemed ohustavad nii
kortermaja elanikke kui ka tuld kustutama tulnud päästjaid.
„Suitsuses keskkonnas sõltub inimeste elu minutitest ja seetõttu on
oluline, et tee hädas olijani oleks takistusteta,“ põhjendab Siim ühiskasutavate ruumide korrasoleku vajadust.
Tuleohutusnõuete rikkumise korral
annab seadus
õiguse karistada, näiteks suitsuanduri puudumise või selle
vale paigalduse
eest võib valdajat karistada
kuni 1200 eurose trahviga.
Tuleohutuskontrolli tegevad ametnikud
kannavad Päästeameti eraldusmärkidega riie-

tust ja esitavad punast värvi töötõendi,
millel tagumisel küljel on Päästeameti
vapi kujutisega hologramm.
Lili Lillepea
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
e-post: lili.lillepea@rescue.ee
+372 5308 2705, lühinr 3646
www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.ida@rescue.ee
+372 5330 8795

Mis on töö- ja puhkelaager?
See on võimalus veeta suvist koolivaheaega, võimalus teenida natuke taskuraha, esimene võimalus saada töökogemus, võimalus leida sõpru.
Töö- ja puhkelaagri noored annavad
panuse kogu valla heakorda, tehakse
ju peamiselt heakorratöid: koristatakse valla haljasalasid, valla kalmistuid,
Ebavere ja Äntu matkaradu, taastatakse sepisaedu ja -riste nii Väike-Maarjas
kui Simunas.

Tööd tehakse 4 tundi päevas, pärast
tööd toimuvad erinevad vabaajategevused.
Väike-Maarja valla noortekeskus annab teada , et ka sel aastal toimub tööja puhkelaager, mis on mõeldud 70-le
13-16-aastastele (1998-2001 aastatel
sündinud) Väike-Maarja vallaga seotud
noorele.
I vahetus: 9.-20. juuni 2014
II vahetus: 7.-18. juuli 2014

Laagri avaldusi saab esitada: 1.
aprillist – 5. maini või kuni kohtade
arvu täitumiseni. Avalduseblankette
saab 24. märtsist alates Väike-Maarja
noortekeskusest, Simuna noortekeskusest ja valla kodulehelt.
Info: tel 325 5038, meil:
noortekeskus@v-maarja.ee
Meeli Veia
valla noortekeskuse juhataja

Mõtlemisainet
Kas meie maja on aadressi järgi leitav?
Kiirabi ja päästeamet seisavad tihti probleemi ees, kuidas leida kiiresti
tee abivajajani. Selles valdkonnas on
iga sekund ülioluline ja on äärmiselt
kahetsusväärne kui appiruttajad kulutavad tarbetult aega õige maja otsimisele.
Majanumbrid sageli puuduvad või
siis ei ole need kergesti märgatavad.
Siin on mõtlemisainet väga paljudele.
Vaatame oma maja üle ja püüame
vajadusel majanumbrite korrastamise ja kergesti märgatavaks muutmisega selle mure lahendamisele kaasa aidata!

Väljavõte EV välisministeeriumi koolitusinfost, Liina Viies,
27. november 2013

Märts 2014.a.
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Korvpallis toodi valdade
talimängudelt 3. koht
Märtsi algul peeti Jõhvis 22. Eesti valdade talimängud. Talimängude ühel
põhialal – murdmaasuusatamises tänavuste ebasoodsate lumeolude tõttu
ei võisteldud ja seetõttu olid seekordsed talimängud varasematest veidi erinevad.

Meeste
korvpalli
pronksimängu video: https://www.youtube.com/
watch?v=F8Y7AV2VTLI
Juhtide võistluses saavutas vallavanem Indrek Kesküla 4. koha. Seal olid
aladeks: siseorienteerumine, virtuaalne
laskmine ja golf.
Lauatennises tuldi tänavu 20. kohale.
Võistkond esines koosseisus:
Inna Maršalova,
Väino Stoltsen,
Mihkel Niinemets,
Laura
Komp ja Andreas
Preisfreund.
Väike-Maarja
spordikeskuse
juhataja
Jane
Kool,
kellele
need
valdade
talimängud olid
esimesed, kiitis korvpallurite
tublit esinemist
Korvpallurid Marek Suits, Kristo Saage ja
ja
rõõmustas
Madis Šumanov mängujärge ootamas.
ka
lauatenniFoto ESL Jõud kodulehelt.
se ning juhtide
võistlusel osalemise üle. Midagi jäi
Võistlusaladeks olid: mäesuusatatal aga ka hingele kripeldama, sest kui
mine, meeste korvpall, naiste korvpall,
oleksime osalenud rohkematel aladel,
lauatennis, kabe, male ja juhtide võistoleksime võinud üldises paremusjärlus. Väike-Maarja vald tegi kaasa kolmel
jestuses paikneda hoopis kõrgemal.
alal: meeste korvpallis, lauatennises ja
Näiteks oleksime julgemalt pidanud
juhtide võistluses. Üldkokkuvõttes anka mäesuusatamisele vastu minema ja
dis see 44 valla seas 22. koha.
otsima, kas meil oleks kedagi leidunud,
Meeste korvpallis on Väike-Maarja
keda sinna saata.
vald ikka parimate seas olnud ja nii ka
„Kutsun maletajaid ja kabetajaid enseekord. Tänavu saavutati Tabivere ja
dast märku andma ja aktiivsemalt osaVõru järel tubli kolmas koht.
lema valla meistrivõistlustel, et järgVõistkond mängis koosseisus: Krismistel kordadel saaksime ka nendelt
to Saage, Rivo Täheste, Madis Šumaaladelt punkte koguda,“ on Jane Kool
nov, Marek Suits, Taimo Tiimus, Indrek
edasise suhtes lootusrikas.
Müürsepp, Janari Taar, Sven Pugonen,
Palju tänu kõigile, kes valdade taliIndrek Aksel, Ants Rouhijainen, treener:
mängudel osalesid!
Marek Suits.
Meeste korvpallis osales 32 võistIlve Tobreluts
konda, esikuuikusse jõudsid veel Ülenurme, Kose ja Torma.

Väike Maarja mudelihallis peetud
Offroad Talvasarja 6. etapil võidutses
Karl Kasekamp
8. märtsil toimunud võistlustel saavutas
noor tulevikulootus Karl Kasekamp (Väike-Maarja), kes on alles 8-aastane, oma
esimese võidu klassis B-10 2wd (1/10
mõõtkavas tagaveolised mudelid).
Karl alustas oma mudelismi teekonda kohe kui mudelihall sai valmis ja on
tänaseks sõitnud juba pea aasta aega.
Sihikindel areng treenerite ja isa käe
all on viinud noore poisi suurepäraste
tulemusteni.
Samas klassis võttis teise koha Viljar
Kask (Tallinn), kolmandaks tuli Bruno
Vaher (Väike-Maarja). Kümne parema
hulgas oli koguni viis Väike-Maarjast
pärit sõitjat.
B-8 4wd klassis olid seekord väga

võrdsed finaalid ning napi võidu võttis
seal konkurentide ees Viljar Kask (Tallinn). Teisele kohale platseerus Hendrik
Lainemäe (Adavere), kolmas oli Rainer
Ressar (Tallinn). Parimad Väike-Maarjast pärit sõitjad olid Vahur Kivaste (4.
koht) ja Madis Kullas (8. koht).
Detailsed tulemused koos mudeli,
mootori ja rehvi firmadega leiate: www.
vm.hobi.ee
Väike videoülevaade:
https://www.youtube.com/
watch?v=H0FlhXMiDnA
https://www.youtube.com/
watch?v=QGJpxC2zSdI
Bruno Vaher

Karl Kasekamp (keskel), Viljar Kask (vasakul) ja Bruno Vaher. Foto: Madis Sade.
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Ka lumeta saab vastlalusti
Võistlejaid ootas nüüd kosutav hervaatemänguline ju polegi.
nesupp, mida pakkusid Väike-Maarja
Vahepala pakkus tantsuselts Tarapiõppekeskuse piigad. Siinkohal kiiduta, kes ise ette näidates kõiki kohalviibisõnad gümnaasiumi kokkadele, sellest
jaid tantsule hullutas. Hetkega oli plats
maitsvast supis räägiti veel mitu päeva.
täis, alates mudilastest kuni helkivate
Võistluste võitjaid premeeriti vastlapäästekooli
kuklitega. Seekord juhtus kuidagi nii, et
poisteni.
kõikidel osalevatel võistkondadel õnKa reesõinestus üks võistlus võita.
dust ei saaOligi käes „viimane vaatus“, ehk siis
nud ju kuidalõputseremoonia aeg. Koos siirduti
gi loobuda.
tegema „Metsikut“. „Metsik“ on legenKuna mäest
di järgi üks selline õlgedest punutud
al l al askm i nukk, mis tassiti suure kisa saatel umseks puudubes kolme kilomeetri kaugusele külast
sid sobivad
ja siis põlema pandi. Ühes „Metsikuga“
tehnilised
põlesid ära kõik pahad asjad, mis segatingimused,
sid inimest olemast õnnelik. Nii punusiis seekord
sime meiegi igaüks seal oma „metsiku“,
sai lükatud
mille me koos suure „metsikuga“ tulerege tähisest
le kinkisime. Nüüd on õnn meie kõigi
tähiseni ja
õuel, vähemalt neil, kes sel aastal vastmõõdetud
Foto: Ants Rikberg.
lapäeval osalesid.
ära
libiseSuur tänu Ants Rikbergile ja pääsmismaa. Kuna aga reele pidi libisemisnutikust, et vastlatel ikka vastlahõngu
tekoolile, kes oma noorusliku särtsu ja
hetkeks jääma vähemalt kolm inimest,
oleks. Eks oli siingi skeptikuid, kes armängulustiga meie üritust elavdasid.
siis sõltus liu pikkus suuresti ju mitmevasid, et no mis vastlapidu te korralAitähh supi eest, see oli nii hea!
test parameetritest. Itsitamist pealtdate, lundki ju pole … Aga oli pidu ja
Ja need kuklid, njammm…..
vaatajate seas tekitasid põlvili ja hetk
julgelt võin väita, et päris vahva pidu.
hiljem kõhuVastlaürituses osalejaid oli koguli kukkuvad
nenud päris kenake hulk, võistlustes
reelükkajad.
osalema registreerus kuus kuueliikmeKõige rohlist võistkonda, teist samapalju või ehk
kem elevust
pisut rohkemgi jäid aplodeerijate tõsist
tekitas “enda
tööd tegema. Kavas olid mitmed võisttänamise“
kondlikud mõõduvõtmised ja teatejooks.
Viivõistlused, kus võistlejad said maitsta
mane võisterinevaid emotsioone segadusest, halus toimus
sardist ja võidujoovastusest ning ilmusamuti teatada uskumatut leidlikkust ülesannete
tevõi stl use
sooritamisel.
põhimõttel.
Punditi juhendati „pimedat“, kel silStardisigmad seotud olid ja kes sõprade saatel
naali kõlades
platsilt kolm plastpudelit ja ka tagasipidid
kõik
tee leidma pidi, toodi tükikaupa Ebavevõistkonre tervisespordikeskuse hoonest tehtud
Metsikusse koondati kõik paha, mis segab teed õnnele.
nad korraga
puzzlet ja üritati see taas pildiks muuta.
Foto: Ants Rikberg.
spurtima ühe
Kuna aga väljas pimenes kiiresti ja pilt
kommikasti poole ja sealt ühekaupa
oli valitud meelega öine, siis polnudki
Spordikeskus, seltsimaja
hakkama komme „koju“ tooma. Võisteriti imekspandav, et 12 ilusat kandi(ja tükike noortekeskust ka, kes
luse võitis võistkond, kes suutis enim
list tükki omavahel kuidagi sobituda
abistas „metsiku“ materjaliga)
neid imepisikesi kommihakatisi ära
ei tahtnud. Eks sekka tehti ikka natuke
tassida.
sohki ka, sest ega see aus mäng alati nii
4. märts Ebaveres
Kui eelnevad talved panid meid
proovile oma lumerohkusega ning testisid meie kühveldamisosavust ja jaksu, siis käesolev talv aga nõudis tõelist

Simuna Muinsuskaitse Selts kutsub annetama
Simuna Vabadussamba korrastamise toetuseks
Simuna kiriku ees paiknev Simuna Vabadussammas on pühendatud kihelkonna langenud sõduritele. Simuna Vabadussambasse on raiutud 132 mehe
nimed, kes hukkusid Esimeses maailmasõjas, Vabadussõjas ja kommunistide käe läbi.
Kunstnik Richard Hammeri kujundatud mälestussammas avati 27. augustil 1927. aastal. Vabadussammas
hävitati 1946. a ning taasavati Simuna
Muinsuskaitse Seltsi algatusel 1989. a.
Tänavu suvel möödub mälestusmärgi
taastamisest 25 aastat.
Aeg ja ilmastikuolud on Saaremaa

dolomiidist valmistatud mälestusmärgi kallal oma töö teinud. Samba peas
olevad reljeefid on osaliselt lagunenud
ja külgedel asetsevad nimed muutunud
loetamatuks.
Mälestusmärgi
renoveerimiseks
eraldati muinsuskaitse seltsile kohaliku omaalgatuse programmist 1600 eurot toetust, Väike-Maarja Vallavalitsus
toetab planeeritavate tööde teostamist
400 euroga.
Paraku jääb eraldatud summadest
kõigi vajaminevate tööde teostamiseks
väheseks ning selleks, et 23. juunil toimuvaks pidulikuks ürituseks mälestus-

sammas korrastatud saaks, otsustati
veebruari kuus toimunud seltsi koosolekul pöörduda avalikkuse poole üleskutsega toetada Simuna Vabadussamba renoveerimist.
Simuna Vabadussamba korrastamiseks saab teha annetusi Simuna
Muinsuskaitse Seltsi arvelduskontole
EE161010220009529019 SEB Pangas
ja EE632200221058921567 Swedbankis
märgusõnaga „Vabadussammas“.
Matti Preem
seltsi esimees

Simuna Muinsuskaitse Selts korrastas liikmeskonda
ja arutas tegevusplaani
9. veebruaril 2014. aastal toimunud
Simuna Muinsuskaitse Seltsi koosoleku päevakorras oli seltsi liikmeskonna
korrastamine, seltsi sisseastumis- ja
liikmemaksumäärade
kehtestamine,
projekti „Simuna Vabadussamba korrastamine“ info ja arutelu ning seltsi
2014. aasta tegevusplaani koostamine.
Koosolekul otsustati seltsi liikmete
nimekirjast välja arvata surnud inimesed, samuti need, kes aasta jooksul jätavad liikmemaksu tasumata. Seltsist on
võimalik välja astuda ka avalduse alusel.
Hetke seisuga on seltsis 37 liiget.
Muinsuskaitse seltsi sisseastumis-

ja liikmemaksumääraks otsustati kehtestada 10 eurot. Seltsi oodatakse uusi
liikmeid.
Ene Preem tutvustas mälestussamba korrastamise projekti, mille maksumuseks kujunes hinnapakkumise alusel
2410 eurot. Projekti elluviimist toetab
kohaliku omaalgatuse programm 1600
euroga ja Väike-Maarja Vallavalitsus
400 euroga. Lisaraha on vaja ka vabadussamba ümbruse haljastusprojekti
elluviimiseks, mille käigus soovitakse
istutada erinevaid puid ja põõsaid ning
siduda vabadussammas koos ümbritsevaga ühtseks tervikuks. Puuduoleva

summa kogumiseks otsustati pöörduda
avalikkuse poole üleskutsega toetada
Simuna Vabadussamba korrastamist.
Seltsi tegevusplaani koostades otsustati ka sellel aastal Teeme ära talgupäeva käigus heakorrastada vabadussamba ja allika ümbrus ning kirikuaed.
25 aasta möödumist vabadussamba
taastamisest plaanitakse aga tähistada
23. juunil piduliku üritusega mälestusmärgi juures ja kontserdiga Simuna kirikus.
Matti Preem
seltsi esimees
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Preemiaetendus
„Eesti rahvarõivas“
Sügisel toimunud hõimupäeva tähistamise aegu ei teadnud keegi meist
loomingulisest ühendusest MTÜ Oma
Lava. Hõimutoitude valmistamise reportaaživõistlusel oli auhinnaks just
nende etendus „Eesti rahvarõivas“.
Meie kooli kolme parima hulka valimine tõigi nimetatud etenduse märtsi algul meie majja.
Etenduses hakkas kolme Eesti kihelkonna rahvarõivakostüümi põhjal lahti
rulluma Eesti talurahva rõivaste ajalugu. Seekord küll teatraliseeritud vormis
– jutustaja, kolme näitleja ning tantsude vahendusel.
Esmalt pikkades linastes särkides
lavale tulnud neiud riietusid etenduse
käigus Juuru ja Suure-Jaani kihelkonna
neiu ja hiljem abielunaise kostüümi.
Põhja-eestilises koduses suveriietuses
alustanud noormees muutus tasapisi
rikkaks kosilaseks ja peigmeheks. Ilma
sõnalise osata andsid noored väga ilmekalt tantsude ja miimikaga edasi

terve talupere elutsükli nooruses kurameerimisest kuni manalateele minekuni. Jutustaja selgitused andsid edasi
teabe talurahva kommetest ning riietuse eripärast erinevates piirkondades.
Publik sai teada, miks kanti rinnal
hõbesõlge, mida tähendab tanutamine, miks neiud kandsid viit seelikut
ülestikku, miks sukasäärde topiti takku
või lambavilla ja miks abielunaisel oli
ees kindlasti põll. Tänapäeval kantakse
rahvarõivaid kõige pidulikumatel juhtudel, ka presidendi vastuvõtul.
Õpilased elasid etendusele kaasa,
eriti tore oli silmanurgast jälgida algklasside õpilasi, kes näitlejate tegevust
uudistades küünitasid end toolil kaugele ette. Etendusest jäi kõlama mõte,
et „… igale eestlasele peaks olema
auasi kanda oma rahvarõivaid õigesti,
korrektselt ja väärikalt“.
Merje Leemets
Kiltsi põhikooli direktor

Foto: 2 x Merje Leemets.

Lumevaba vastlapäev
Vastlapäev on õpilaste hulgas üks armastatuim rahvakalendri tähtpäev.
Enamasti ei teata paastuaja algusest
midagi, aga liu laskmine ja eriti vastlakuklite söömine on päeva kohustuslik
osa. Sel aastal ilmataat lumega lahke polnud ja pori sees müttamisest ei
hoolinud keegi. Siiski ei raatsinud vastlapäeva päris tähistamata jätta. Kui ei
saa lihaseid pingutada, siis tuleb ajutööle rõhuda!
Nii toimuski teisipäeval suur vastlapäeva viktoriin koos praktiliste tegevustega. Traditsioonilised küsimused
kommete kohta olid lastele lihtsad.
Ajusid tuli ragistada just praktiliste
ülesannete kallal. Polegi nii lihtne taibata sea jälgede seotust vastlapäevaga
või ära tunda teiste toiduainete hulgast
odrakruupe, mida hernesupi sisse pandi.
Väga loominguliseks osutus ülesanne vastlapäevaga seotud vanasõnade

kohta. Lisaks tuntud vanarahvatarkustele tekkis hulganisti uusi mõtteteri.
Mõned stiilinäited:
- Mida rohkem sööd, seda tugevam
järgmisel aastal oled!
- Hernesuppi söö, siga maha löö!
- Mida pikem lina, seda pikem liug!
- Kui naine teeb tööd, jääb meheta!
- Kui reedel on vastlapäev, saavad
vanatüdrukud mehele!
Vähemalt kaks poissi said ka sokkis
saaliliugu lasta, sest kolmanda koha
viigiseis oli vaja lahendada. Lõpuks
sõid lapsed lisaks hernesupile topeltportsu vastlakukleid, seda tänu Reinpaul OÜ-le ja Liivaküla külaseltsile, kes
juba mitmeid aastaid kooliga koostööd
teeb ja võistluste jaoks rajad ette valmistab ning auhinnad välja paneb.
Helis Manninen
Kiltsi põhikooli õpetaja

Foto: 2 x Merje Leemets.
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Raimond Valgre muusika puudutas hinge ja
pani vaikima
13. veebruaril toimus Kiltsi põhikoolis
Raimond Valgre laulude kontsert, kus
helilooja loomingut esitas laulev näitleja Rain Simmul, lugedes vahele katkeid
Valgre kirjadest tema kallimale Niinale.
Kitarril saatis teda Jaan Sööt.
Lavale oli muusikute juurde üles seatud lauake teekannu ja tassidega, mis tekitas koduse õhkkonna. Saal oli tulvil positiivset ootust ja muidugi rahvast. Lisaks
koolirahvale olid kontserti kuulama tulnud mõned külalised pagulaskeskusest.
Tänu muusikaõpetaja Rene Põllumaa
tundidele olid mitmed laulud sedavõrd
tuttavad, et mõned õpilased ei peljanud
neid lausa kaasa laulda. Pärast kontserti
olid 5.-6. klassi tüdrukud rõõmsalt elevil, et nende aktiivset kaasaelamist oli
märgatud: “Õpetaja, esineja tuli meiega
rääkima. Ta küsis, kas meie olemegi need
tüdrukud, kes kaasa laulsid.” Sära nende
silmis rääkis enda eest.
Mida vanemad kuulajad, seda sügavama mulje tundus kontsert neile jätvat.
Kui direktriss kooli ette muusikuid tänama astus, tundus tal sõnadest puudu
tulevat, milles on teda raske süüdistada,
sest ka vanema astme õpilased olid kontserdist tummaksvõtvalt lummatud.
Palusin emakeeleõpetajana 9. klassi
tüdrukutelt koolilehele artiklit. “Ma võin
kirjutada, aga ainult teie silmadele,” sain
üllatava vastuse. Ka kontserti suusõnaliselt kommenteerides jäid tüdrukud napisõnaliseks. Näis, et kogemus on nende
jaoks äärmiselt isiklik.
“Laulud oleks nagu minu elust kirjutatud. Ilusad hetked tulid meelde, laulusõnad tekitasid äratundmist,” kirjeldas Marissabell Miadžielec, naeratus näol.
Reelika Vinogradova hüüatas: “Väga
emotsionaalne!” Kui palusin täpsustada,
lisas: “See tekitas rahutunde, meeldiv oli

kuulata, pani ennast unustama.”
Minna Joor oli Reelikaga nõus: “Pani
jah! Tekkis selline unelev,
eemalviibiv tunne,” ning
lisas kohe, et ta ei tahaks
täpsemalt sellest rääkida.
“See puudutas nii sügavalt, et kõiki mõtteid ei
tahakski öelda.”
Tundub, et Raimond
Valgre looming ei jäta
meid, eestlasi, külmaks
ning kõnetab samasuguse jõuga nagu aastaid
tagasi. Ilmselt lisab kontserdile võlu see, et esitaja
on näitleja. Mitmed kontserti kuulanud õpilased
märkisid, et olid esitusest
nii haaratud, nagu ei viibikski nad enam Kiltsi
lossis, vaid Raimond
Valgrega mõnes aastakümnete taguses restoranis…
Lõpetuseks lisaksin 8.
klassi tütarlapse Margot
Kõbu mõtted, mis näikse
mitmete teiste omadega
ühtivat. “Esitatud laulud
olid pigem kurvameelsed
ja mõtlikud. Kontsert oli
minu jaoks väga müstiline ning salapärane. Kõik,
millest räägiti, toimus
nagu päriselt, kohapeal. Peamiseks laulude teemaks oli armastus. Kõik oli detailselt välja toodud, mida Raimond mõtles
ja tundis. Laulud põhinesid tema hingeelul. Mulle kontsert väga meeldis.”
Kiltsi koolipere tänab Eesti Kontserti,
kes annab koolidele võimaluse tutvuda
kõrgkultuuriga taskukohase hinna eest,

ning kooli huvijuhti Kati Hiirt, kes on siiani pakutavate hulgast üles leidnud need

Foto: Merje Leemets.
kõige toredamad.
Selliseid hingeharivaid kogemusi ei
ole võimalik ülehinnata.

Mari-Vivian Laht
Kiltsi kooli õpetaja

Väike-Maarja valla koolide algklassiõpilaste
luuletuste võistulugemine
jaks sai Raine Hiiemäe (VMG), 2. kohamöödunud detsembris tähistasime,
Emakeelepäeval, 14. märtsil kogunesid
le tuli Rasmus Marcus Nikker (Kiltsi)
loomingu hulgast. Õpilase – õpetaja
Väike-Maarja, Simuna ja Kiltsi koolining kolmandaid kohti anti välja kaks –
poolt valitud luuletus pidi olema veede 1.-4. klasside parimad luulelugejad
Ronald Priks (Simuna) ja Mikk Kivivare
teemaline, sest Kiltsi kooli loovtööde
õpilased Kiltsi mõisa oma vahel mõõtu
(VMG). 4. klassi
ja Comeniuvõtma. Võistkolmanda koha
se
projekti
luse
paresaavutas Andra
teema sellel
musjärjestuse
Rajaste (Simuõppeaastal
selgitamine
na), 2. kohale
on: “Vesi – iga
jäi žürii, koostulid
Urmepiisk loeb”.
seisus Irma
ko Andres Aal
1.-4. klassiRaatma, Rii(Kiltsi) ja Aneni olid valitud
na Tali, Reet
te Toomingas
luuletused:
Reimann,
(VMG), võitjaks
„Õhtul“, „SiniMinna Joor ja
osutus Kardo
ne“, „Mured“ ja
Aare
Treial,
Eino Klement
„Maja“. Neist
hooleks. Žürii
(VMG).
viimane oli piliikmed hinOlgu siinkokem, sisult tõdasid eelkõige
hal jäädvustasisem, vähem
esineja oskust
tud ka õpetajalastepärasem
edasi
anda
te-juhendajate
kui kolm esiluuletuse mõnimed: Marje
mest. Vee-teetet ja luule
Kert ja Ene
malisi luulemõistmist, saKruve Kiltsi põtusi oli leitud
muti hääle kõhikoolist, Eda
paljudelt laslavust ja selVeskilt, Liivika
tekirjanikelt.
get diktsiooni,
Harjo, Tiia Lepp
Sellel ajal
ka kehakeele
ja Siiri Kanarbik
kui žürii võitkasutamist.
Simuna koolist
jaid
vaagis,
Parema hinde
Kardo Eino Klement (VMG).
Rasmus Marcus Nikker (Kiltsi).
ning Kaja Saraoli
külalistel
said õpilased,
Foto: Merje Leemets.
Foto: Merje Leemets.
pu, Helve Noorvõimalus teha
kes „ei vurislind, Tiiu Valk, Jana Külmallik, Egne
ringkäik mõisas, juhendajaks 8. klassi
tanud“ teksti nö rongi rütmis.
Liivalaid, Siret Mätas ja Ele-Riin Vend
õpilane Brigitta Luik.
Sellel korral kanti õpilaste nimed
Väike-Maarja gümnaasiumist.
Järgnevalt parimate etlejate loetelu.
registreerimislehele, esinemisjärjekord
Aitäh kõigile toreda emakeelepäeva
Kolm paremat 1. klassist (kõik VMG)
loositi ning žürii ei teadnud võistulugesündmuse eest!
Ethel Liis Randveer, Kati-Ly Randviir
mise ajal õpilase nime ja millist kooli
Tuleval aastal on luulevõistluse korja Markus Jeruslanov. 2. klassi võitja oli
ta esindab. Ootusärevaid poisse-tüdruraldajaks Simuna kool.
Johanna-Jeta Rauhala (VMG), 2. koha
kuid kutsus luuletusi esitama kooli disaavutas Reneli Nugis (Kiltsi), 3. koha
rektor Merje Leemets. Publik tänas iga
Aare Treial
Renita Priks (Simuna). Kuna 2. klassi
lugejat sooja aplausiga.
Irma Raatma
ülejäänud viie õpilase esinemine oli
Kohustuslik luuletus oli valitud Kiltkõigi 28 seas muljet avaldav, siis pälvisi koolis õppinud poetessi Kersti Merisid nad žürii eripreemia. 3. klassi võitlaasi, kelle sajandat sünniaastapäeva

Märts 2014.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Simuna Kool
Jääaja Keskuses
Mia Lota (3. klass):
“Aga mulle meeldisid kõige rohkem
mammut, koopalõvi ja ürghirv. Sain
teada, et mammutil ei ole kihvad vaid
on võhad. Koopalõvi ei ela koopas ja
ürghirv ei mahu paksust metsast läbi.
Saime ka proovida mammuti jalgadega kõndida. Väiksemad said ka väikese
mammuti selga istuda. Mammutid surid välja sellepärast, et inimesed küttisid neid palju. Ürghirv suri välja seetõttu, et tal olid liiga suured sarved ja ta ei
mahtunud paksust metsast läbi. Jääaja
Keskus on väga lahe.“
Rasmus (3. klass):
„Kui Jääaja Keskusesse sõitsime, oli
tee meil pikk, sõitsime kahe bussiga,
sest tuli terve kool. Seal me nägime
mammutit, pingviini ja jääkaru. Seal
kuulsime ka erinevate lindude hääli.
Saime sealt palju huvitavat teada: kuidas tekkisid jääajad ja kuidas inimene

Peal oli kõige suurema aukudega sõel,
allpool läksid augud aina väiksemaks.
Nii eraldasime erinevad komponendid
ja mõõtsime nende kogused lõpuks
ära. Giid andis meile ka tagasisidet, kas
olime ülesande õigesti lahendanud ja
mis materjale me tegelikult sõelusime. Järgmisena hakkasime rändkivide
töölehte täitma. See läks libedalt, sest
vajalik info oli seinal olemas - ainult
loe ja kirjuta õigesse kohta. Järgmisena
täitsime liustike töölehte. Jäime täitmisega veidi hätta, ei osanud ja aega
oli ka vähe. Aga õiged vastused saime
teada. Giid ütles. Kui töölehed tehtud,
läksime suppi sööma. Maitsev supp oli.
Kui supp söödud, saime keskuses niisama ringi vaadata. Vahva oli!“
Maris (5. klass):
“Jääaja Keskuses oli väga põnev.
(Kõige parem oli selle juures see, et me
saime sinna täitsa tasuta tänu õpetaja
Tiia kirjutatud projektile.) Seal olid
väga
sõbralikud
inimesed (giidid),
kes rääkisid meile
ajast, mil oli jääaeg
ja kes seal elasid.
Keskuses oli üks
pood, kus sai proovida ise poemüüja olla. Ja ka päris
pood, kus pidi
maksma, aga kust
sai toredaid meeneid Jääaja Keskuse logoga osta. Ikka
selleks, et jääks
meelde see äge ja
lõbus koht. Osad,
kes tahtsid, võisid
seal mängida ka
Meie giid. Foto: Siiri Kanarbik.
veepiisakeste otsimismängu. Ka seal oli põnev, sest terve
ja loodus pärast viimast jääaega aremaja peale oli peidetud 13 veepiiska,
nes. Seal oli ka ilmavaatlusjaam. Mulle
mis vajasid üles otsimist. Kui sa kõik
meeldis seal väga. Jääaja Keskus asub
üles leidsid, said komme, mis olid väga
Saadjärve ääres. Jääaja Keskusesse
maitsvad. Mulle meeldis väga Jääaja
soovitan minna kõigil, kes seal käinud
Keskuses ja hea meelega läheksin ma
pole.“
oma perega sinna ja räägiksin neile saJoonas (3. klass):
mamoodi, nagu rääkis meile giid.“
„Esimesena vaatasime mammuteid,
Jonete (4. klass):
siis aga koopalõvi ja ürghirve. Käisime
„Mulle meeldis Jääaja Keskuses. Me
veel lumesaju ja jää tekkimist vaatakäisime giidiga mööda maja ringi. Giid
mas. Käisime ka Kalevipoja varbas. Närääkis meile jääajast. Ta näitas meile
gime lahedat pringlit ja aias tegutseerinevaid kive. Giid näitas meile veel,
vaid loomi. Mammuti jalg oli suur, sest
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Vabariigi aastapäeva tähistamine
Simuna koolis
kodanik ei ela kusagil kõrgel ja kaugel.
jaoks. Samuti rääkis ta
Ta on siinsamas koduses Simunas. Ta
oma tööst riigikogus
hoiab, armastab ja kaitseb oma lähening ka oma kooliajast.
dasi ja kodu. Ei viska rämpsu maha, ei
Ta rõhutas, et õppimine
hiline kooli ega tööle. Täidab seadusi,
on ikka väga oluline.
hoiab oma tervist, naeratab vastutuliMeelsasti vastas ta ka
jale ja vaatab tulevikku lootusrikka ja
kuulajate küsimustele
rõõmsa pilguga.“
ja esitas ka ise hulgaPärast aktust maitsti Simuna kooli
liselt küsimusi. Eriti
kokkade valmistatud sünnipäevakringtublid vastajad Rannar
lit.
Vassiljevi küsimustele
olid lasteaia vanema
Kaja Põldmaa
rühma lapsed.
direktor
Luulekavaga „Mis
maa see on“ esinesid
4. klassi
Aktuse avamine. Foto: Kirsti Metus.
õpilased ja Mia Lota MaaMeil on kujunenud ilusaks traditsioosik ning Roland Priks
niks tähistada Eesti Vabariigi sünni3. klassist. Isamaaliste
päeva piduliku rongkäiguga vabaduslauludega esinesid 1.
sõjas langenute ausamba juurde ja
klassi õpilased ja 9.
piduliku kontsertaktusega rahvamajas.
klassi õpilane Mariann
Ausamba juures pidas kõne Simuna kiPõldra.
rikuõpetaja Enn Salveste, asetati lilled
Mina
koolijuhina
ausamba jalamile ja süüdati mälestuspanin oma pidupäevaküünlad.
kõnes kõigile südameKontsertaktusel esinesid Simuna
le, et igaüks meist peab
õpilased ja külla oli tulnud riigikogu
olema oma riigile vääriliige Rannar Vassiljev. Külaline kõnekas kodanik: „Väärikas 4. klass ja Mariann Põldra esinemas. Foto: Kirsti Metus.
les riigi olemusest ja tähtsusest rahva

6. klasside inglise keele päev Kadrinas
11. veebruaril toimus Kadrinas esimest
korda inglise keele päev Lääne-Virumaa 6. klasside õpilastele. Igast koolist
oli võistlema oodatud üks 5-liikmeline
võistkond. Kokku osales esmakordselt
toimunud võistlusel 13 võistkonda.
Väike-Maarja gümnaasiumi esindasid
6. klassi õpilased Alice Veedla, Emilie
Natali Norma, Keneli Pohlak, Indrek
Niinemets, Henrik Villem Sepping ning
meie õpetaja, õp Tuuli Saksa.

Päev koosnes kahest osast: oma
kooli tutvustus ja viktoriin Suurbritannia kohta. Iga kool lähenes esitlusele
erinevalt – kes oli kirjutanud luuletuse,
kes laulu. Meie otsustasime oma esitluses ühendada laulu ja jutu.
Kooli tutvustuses saavutas I koha
ja sai ka publikupreemia Rakvere
reaalgümnaasiumi võistkond, viktoriinis oli parim Kadrina keskkool. Ka meie
koolil läks väga hästi. Esitluses võitsi-

me III koha ja viktoriinis jäime napilt
neljandaks.
Kokkuvõttes saime kõik midagi uut
teada Lääne-Virumaa koolide ja Inglismaa kohta. Päev oli tore ja huvitav.
Järgmisel aastal korraldab 6. klasside inglise keele päeva juba VäikeMaarja gümnaasium.
Keneli Pohlak

Pandivere Rattamaratoni eelinfo
Ebavere tervisespordikeskus ja spordiklubi Rakke on juba mõnda aega
plaaninud ühendada naabrite jõud ja
korraldada uus maastikuratta võistlus.
Tänavune varajane kevad, praktiliselt
lumeta talv ja maastikurattasõidu kalendrisse tekkinud auk on andnud mõtetele suurema tõuke.
Käesolevaks ajaks on jõutud otsusele, et Pandivere Rattamaraton võiks
toimuda 26. aprillil ning maratoni
rada kulgeks Ebaverest Emumäele ja
tagasi. Maratoni pikkuseks plaanitakse
65 km ja samal ajal toimuva poolmaratoni pikkuseks 30 km. Rada kulgeb Väi-

ke-Maarja ja Rakke valla metsa- ja kruusateedel. Üksikutel lühikestel lõikudel
on ka kitsamaid ja veidi tehnilisemaid
kohti. Kuna tegemist maastikusõidu
hooaja algusega, on rada planeeritud
profiililt veidi kergem, kuid edaspidi on
võimalus rada maastiku poolest väga
huvitavaks ja tehniliseks muuta.
Esimese maratoni toimumise taustal on võimalik teha plaane pikemalt
ette ja kindlasti kasvatada osalejate
hulka ning, arvestades maastikurattasõidu populaarsust, tuua siia ka mõni
suurüritus.
Ettevalmistustööd on käivitunud

ja alustatud lubade ja kooskõlastuste
taotlemist, kohe valmib maratoni juhend. Kogu info ja registreerimine on
plaanide kohaselt leitav avalikust veebikeskkonnast www.sportos.eu juba
märtsi lõpus.
Kui kellelgi on soovi aidata maratoni toimumisele kaasa, on see siis hea
nõu, abistav käsi või väike toetus, on
igati abiks.
Kontaktisikud korraldajate poolt
Urmas Kullas, tel 515 3239, e-post
info@ebaverekeskus.ee ja Enno Eilo,
tel 515 3228, e-post ennoeilo@gmail.
com

Hokimängijad tulid pronksmedalitele
Paremusjärjestus:
I koht – Tamsalu
II koht – Viru-Nigula
III koht – Väike-Maarja
IV koht – Rakvere
Väike-Maarja võistkonnas mängisid: Ermo Lood, Mait Liblikmann, Anti

Veelaid, Sander Lepik, Sander Uuspõld,
Kevin Hurt, Gert Aas, Roman Jantsuk,
Raigo Reinberg, Aimar Türbsal. Treener
Andrus Soidla.
Aimar Türbsal

7. klassi õpilased kruusa sõelumas. Foto: Siiri Kanarbik.
mammut ise oli ka suur. Tänapäeval on
autod, poed, arvutid. Ei mingeid mammuteid enam.“
Andris (7. klass):
“Me käisime Jääaja Keskuses, kus oli
väga hea ja vinge olla. Giid alguses rääkis liustikest ja rändkividest. Pärast läksime ühte väikesesse ruumi, kus jagati
meid nelja võistkonda. Iga võistkond
sai töölehe. Ülesandeks oli sõeluda
kruusa. Sõelusime viie erineva sõelaga.

kuidas maa on suuremaks läinud ja kunagi mitme aasta pärast läheb maa veel
suuremaks. Veel nägime me mammutit. Mammutil on neli suurt hammast.
Mammutid sõid väga palju. Teisel korrusel hakkasime gruppides mängima.
Me pidime klaasi tagant otsima kõige
suurema ja kõige väiksema looma. Veel
pidime otsima kõige huvitama looma
ja taime. Pärast saime iseseisvalt mööda maja ringi käia.“

16. märtsil toimusid Kohtla-Järve jäähallis, Lääne-Virumaa meistrivõistlused jäähokis. Osales neli võistkonda:
Tamsalu, Väike-Maarja, Viru-Nigula
ja Rakvere. Mängud olid tasavägised
ja tulemuseks Väike-Maarjale kolmas
koht.

Fotod: Erakogu.
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Sündmuste kalender

missioonisõduritest, kes osalevad Afganistani sõjas.
Pilet 1 ja 2 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837 ja 5302
4437

28. märtsil kell 19.00 kohtuvad Simuna spordihoones Lääne-Virumaa korvpallimeistrivõistluste sarjas
Simuna Spordiklubi ja sPORTKUNDA. Info: Hillar Kasu,
tel 524 8658

6. aprillil kell 19.00 teatriõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Palamuse Amatöörteatri etendus „Inishmore´i
leitnant”. Pilet 3 ja 5 eurot. Info: seltsimaja, tel 326
1837 ja 5302 4437

24. aprillil kell 11.00 algab Väike-Maarja seltsimajas
F. J. Wiedemanni keeleauhinna keelepäev. Kuulatakse
keelealaseid ettekandeid Eesti tuntud keeleteadlastelt
ja Väike-Maarja gümnaasiumi õpilaselt. 2014. a laureaat Arvo Krikmann istutab keeletammikusse oma
nimipuu. Info: Ilve Tobreluts, tel 329 5759

8. aprillil kell 12.00-13.30 Väike-Maarja seltsimaja
fuajees puuvillaste toodete soodusmüük. Info: seltsimaja, tel 326 1837 ja 5302 4437

26. aprillil kell 10.00 toimub Väike-Maarja mudelihallis meeskondlik pikamaasõit – Väike-Maarja mudelihalli Endurance 2014. Info: Bruno Vaher, tel 501 1508

9. aprillil kell 21.00 kinoõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Seiklusfilm KON-TIKI. Parima võõrkeelse filmi
Oscarile kandideerinud Norra seiklusfilm. Kestus 1h 59
min, pilet 1 ja 2 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837 ja
5302 4437

26. aprillil kell 10.00 Kevadlaat Väike-Maarjas. Info:
seltsimaja, tel 326 1837 ja 5302 4437

12. aprillil kell 10.00 algab Väike-Maarja mudelihallis talvesarja VII etapp. Info: Bruno Vaher, tel 501 1508

26. aprillil Pandivere rattamaraton. Maratoni rada
kulgeb Ebaverest Emumäele ja tagasi. Maratoni pikkus
65 km, poolmaratoni pikkus 30 km. Info: Urmas Kullas,
tel 515 3239; Enno Eilo, tel 515 3228

28.-29. märtsil toimub Väike-Maarja seltsimajas
kooliteatrite riigifestivali Lääne-Virumaa eelvoor, 28.
märtsil põhikooliastme truppidele, 29. märtsil gümnaasiumiastme truppidele. Tasuta. Info: seltsimaja, tel
326 1837, 5502 4437
29. märtsil kell 14.00 „SUURE LENNU KAAR“ Ebavere
tervisespordikeskuses. Süüdatakse Lennart Meri 85.
sünniaastapäeva mälestuslõke. Tähistatakse tantsuseltsi Tarapita 3. sünnipäeva. Info: Egne Liivalaid, tel
5648 7949
30. märtsil toimub Laekvere Rahva Majas Simuna kihelkonna eakate naljapäev. Teema: Õnn tuli meie õuele
– au kolhoosi korrale! Info: Auli Kadastik, tel 323 7217
30. märtsil kell 12.00 kontsert-jumalateenistus
Väike-Maarja kirikus. Jumalateenistust viib läbi diakon
Tõnis Tamm, laulab PLMF (Pille Lille Muusikute Fond)
metsosopran Maire Haava. Tasuta.
31. märtsil kell 18.00 õppekeskuse all lasketiirus valla meistrivõistlused laskmises, IV etapp. Info: Jane Kool,
tel 518 4071; Ants Rikberg, tel 529 0745
4. aprillil kell 18.30 kohtuvad Simuna spordihoones
meesseeniorite (al 55) meistrivõistluste sarjas Simuna
IVAX ja Top Trust. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658

5400 4720

13. aprillil kell 13.00 klubi Härmalõng pidu VäikeMaarja seltsimajas. Pilet 2 eurot. Info: seltsimaja, tel
326 1837 ja 5302 4437
14. aprillil kell 11.00-15.00 on Väike-Maarja seltsimajas doonoripäev. Info: seltsimaja, tel 326 1837 ja
5302 4437
17. aprillil toimub Kotli teemapäevade sarja kolmas
kokkusaamine, bussiekskursioon Tallinna Kotli projekteeritud tippteostega tutvuma. Mart Kalmu juhatusel
retk Toompealt lauluväljakule. Info ja registreerimine:
Kadri Kopso, tel 523 6582

5. aprillil kell 12.00 algab Väike-Maarja seltsimajas
laste lauluvõistlus Popp-Tipp ja Popp-Täpp. Pilet 1 euro.
Info: seltsimaja, tel 326 1837 ja 5302 4437

21. aprillil kell 19.00 antakse Väike-Maarjas Ehitajate teelt Lurichi kevadjoksu start. Võistluse avamiseks
kogunetakse seltsimaja juurde kell 18.30. Info: Jane
Kool, tel 518 4071; Ants Rikberg, tel 529 0745

5. aprillil kell 13.00-16.00 toimub Tamsalu ujulas
veeohutus- ja ujumispäev „VEEGA SÕBER“. Info: tel

23. aprillil kell 21.00 kinoõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Dokumentaalfilm “Veregrupp”, Eesti kutselistest

Pandivere päevad 2014
Selle aasta motoks on: Olgem tulijatele majakaks!
Tulijana näeme kõiki meie valla ja
Pandivere piirkonna inimesi, kõiki külalisi - huvilisi üle Eesti, samuti kõiki
esinejad (muusikud, lauljad, tantsijad,
näitlejad, juhendajad) ja pealtvaatajaid
ning muidugi laada müüjaid-ostjaid.
Majakas on teetähis, mis näitab tulijale suunda, kui kutsuja, kui ootaja.
Majakas saab olla eesmärk, eeskuju või
ka siht, mille suunas kogukonna eluoluga minna.
Lehekuu viimasel nädalal toimuvad
järjekorras juba 27. Pandivere päevad

on kantud eespool esitatud mõtetest.
Külakonverentsidele ootame huvilisi mitte ainult konverentsikülast, vaid
ka samast piirkonnast ja tervest vallast.
Tulijatele pakume ajaloolist ülevaadet,
isetegevuslaste esinemist, küla ja valla
probleemide arutelu vallavalitsuse ja
-volikogu liikmete osalusel.
Külakonverentsid toimuvad 27.
mail Võiveres ja 28. mail Pudiveres,
mõlemas kohas algus kell 18.
30. mail ootame seltsimaja lavale
Väike-Maarja näiteringi näitlejaid ja
saali näitekunsti austajate arvukat peret.

26. aprillil kell 12.00 toimub Väike-Maarja keskväljakul XVI Georgi Kange rammuvõistlus. Info: Ants Einsalu,
tel 529 4245

26. aprillil kell 19.00 Simuna rahvamajas RAHVASTE SÕPRUSPIDU. Tähistame eakate rahvatantsurühma
Tüdrukud 20. juubelit ja rahvusvahelist tantsupäeva.
Pääse 5 eurot (eelmüügist), samal õhtul 8 eurot. Info:
Auli Kadastik, tel 323 7217
3. mail kell 10.00 algab Väike-Maarja seltsimaja
talgupäev Teeme ära! Info: seltsimaja, tel 326 1837 ja
5302 4437
31. mail peetakse Väike-Maarjas 27. Pandivere päeva.
Päeva lõpetab laulu- ja tantsupidu Ebaveres. Info: Aare
Treial, tel 506 5421
Kuni 18 aprillini on Väike-Maarja seltsimajas avatud
Ly Heimanni ja Triin Heimanni näitus “Maalitud tikand”
Info: seltsimaja, tel 326 1837 ja 5302 4437

„Tere tulemast!“ ütleme 31. mail
laadalistele, etlejatele ja pealtvaatajatele, pakume huvitavaid tegevusi lastele, noortele, … kohvikuid, karuselle,
näitusi, …
Laadamüüjate hulka on oodatud
erinevate toodete pakkujad (pole hilja
see „omatoode“ välja mõelda) koduvallast ja kaugemalt.
Väike-Maarja valla laulu- ja tantsupidu (kell 17 rongkäik Ebaverre, pidu
kell 18) pakub esinemisvõimalust rahvatantsijatele, kapellidele, laulu- ja pasunakooridele nii oma vallast kui kaugemalt kutsututele. Päeva lõpuks rõõmus simman ansambliga HOLLARII!
Hoogsat valmistumislusti kõigile!
Aare Treial

Väike-Maarja
seltsimaja TEATED
28. märtsil ja 29. märtsil toimub kooliteatrite
riigifestivali Lääne-Virumaa eelvoor, 28. märtsil põhikooliastme truppidele, 29. märtsil gümnaasiumiastme
truppidele. Tasuta.
5. aprillil kell 12.00 Laste lauluvõistlus PoppTipp ja Popp-Täpp. Pilet 1 euro.
6. aprillil kell 19.00 Teatriõhtu, Palamuse Amatöörteatri etendus „Inishmore´i leitnant”. Pilet 3 ja 5
eurot.
9. aprill kell 21.00 Kinoõhtu, seiklusfilm KON-TIKI. Kestus 1h 59 min. Parima võõrkeelse filmi Oscarile
kandideerinud Norra seiklusfilmi KON-TIKI aluseks on
kuulsa maadeuurija Thor Heyerdahli legendaarne KonTiki ekspeditsioon. Pilet 1 ja 2 eurot.
14. aprillil kell 11.00-15.00 Doonoripäev.
23. aprillil kell 21.00 Kinoõhtu, dokumentaalfilm “Veregrupp”. Mis veri kutsub meest sõtta? “Veregrupp” on dokumentaalfilm Eesti kutselistest missioonisõduritest, kes osalevad Afganistani sõjas. Pilet 1 ja
2 eurot.
26. aprillil kell 10.00 Kevadlaat.
8. aprillil kell 12.00-13.30 Seltsimaja fuajees
puuvillaste toodete soodusmüük.
13. aprillil kell 13.00 Klubi Härmalõng pidu. Pilet
2 eurot.
3. mail kell 10.00 Väike-Maarja seltsimaja talgupäev Teeme ära!
Kuni 18 aprillini on Väike-Maarja seltsimajas
avatud Ly Heimanni ja Triin Heimanni näitus “Maalitud
tikand” Info: seltsimaja, tel 326 1837 ja 5302 4437.
Kalev Pärtelpoeg
Väike-Maarja seltsimaja juhataja
Telefonid: 326 1837, 5302 4437
e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee

Eesti juhtiv teki- ja padjatootja
Baltic Fibres OÜ pakub tööd!
Lääne-Virumaal Haljalas asuvas ettevõttes töötab hetkel 90 inimest. 2013. aasta
jooksul investeeriti uude sisseseadesse ja masinatesse üle 1,5 miljoni euro.
Seoses nimetatud investeeringute ja tootmismahtude suurenemisega pakume
tööd:

SEADMETE OPERAATORITELE
Ettevõte pakub:
• Konkurentsivõimelist töötasu
• Osalustasu
• Boonussüsteemi
• Vahetustasu
• Ühisüritusi
• Tasuta töörõivaid
• Põhjalikku väljaõpet ja toetust
• Aitame vajadusel elukoha leidmisel
• Transpordi tööle ja koju organiseerib ettevõtte
Tööülesanded:
• Seadme seadistamine ja töö seadmega
• Kvaliteedi jälgimine

• Seadme hooldus
• Tootlikkuse maksimeerimine

Nõudmised kandidaadile:
• korrektsus ja kohusetundlikkus
• keskharidus
• kasuks tuleb tehniliste oskuste olemasolu
CV saata: jana.nurmela@balticfibres.ee, lisainfo telefonil 32 95683
Baltic Fibres OÜ, Tallinna mnt 25, 45301, tel. 32 95 680
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Väike-Maarja muusikakoolil oli
hea aasta
rient, klarnetisolist Taavi Orro. Hoiame
Lõppev õppeaasta on meie koolile olkõik temale pöialt igal pühapäeva õhnud väga tänuväärne ja õnnelik. Seda
tul kell 18.40 Eesti TV-s „Klassikatähed
eelkõige tänu remondile, mis sügisel
2014“, seda kuni aprilli keskpaigani.
teoks sai. Seni olime küllap Virumaa
9. aprillil (kolmapäeval) kell 18.00
kõige koledam ja räämasem muusikatoimub Väike-Maarja muusikakooli
kool. Nüüd on klassid rõõmsavärvilitraditsiooniline „Kevadkontsert“. Esised ja seinad-uksed helikindlad, aknad
nevad õpilased ja õpevalged ja soojakindlad.
tajad. Oma nõusoleku
Tänu kuulugu Väikekontserdis osaleda on
Maarja
vallavalitsuandnud ka meie kooli
sele ja tolleaegsele
vilistlased Taavi Orro
arendusnõunikule Ene
ja Tauno Vilu (EMTA
Preemile, kelle aktiivjazz-viiuli eriala III kursel ettevõtmisel saime
suse tudeng).
EAS-ilt toetust. TänaVäljas on suur keda tahaksin ka Puhasvad ja mõtted kipuvad
tusekspert OÜ tublisid
vägisi suvesse. Aga
juhte, kes sponsorkorenne suurt suve ootaras lihvisid ja õlitasid
vad muusikakooli õpipuhkpilliklasside põlasi arvestused, eksarandad.
Kui ruumid on puh- Tuubamängija Maiko Pohlak. mid, erinevad esinemiFoto: Erakogu.
sed ning lõpetamised.
tad ja remonditud,
Kevad on imeline aeg. Looduses
kõlavad pillidki hoopis paremini. Sükõik tärkab ja sillerdab… Ka muusikagiskontsert toimus 27. novembril. Esikool ärkab kevadel justkui uuele elule.
nesid pea kõik Väike-Maarja muusikaVõtame taas vastu uusi õpilasi. Praegu
kooli õpilased - nii väikesed kui suured.
on õige aeg mõelda sellele, millist pilli
Kontsert oli pühendatud Eesti Muusitulla meie kooli õppima. Muusikakoolis
kakoolide Liidu 20. aastapäevale. Sel
õpitavad erialad on: klaver, viiul, akorpäeval toimusid kontserdid üle Eesti
dion, flööt, klarnet, saksofon, trompet,
kõikides muusikakoolides.
metsasarv ja tromboon. Metsasarv on
Eelmise aasta säravamaks elamumeie koolis täiesti uus eriala. Kui hästi
seks oli küllap kontsert „Klassikaraadio
läheb, alustab sügisel tööd ka löökpiltuleb külla“. Kolm Eesti Muusika- ja
lide klass.
Teatriakadeemia kena neidu – JohanSel kevadel lõpetab Väike-Maarja
na Randvere (tšello), Auli Lonks (klamuusikakooli 6 noort muusikut. Neile
ver) ja Pipilota Neostus (flööt) andsid
on järelkasvu tulemas eelklassist, kus
kontserdi, tutvustasid oma pille, muuon väga tublid lapsed. Kindlasti ootasikat ja iseennast. Kontsert oli vahetu
me täiendust ka algkoolist ja põhikooja noortepärane. Auli Lonks osales ka
list.
Eesti Televisiooni noorte muusikute
Küllap leiate endale meelepärase
konkursil „Klassikatähed 2013“. Pipiloinstrumendi, sest muusika on imeline.
ta Neostus osaleb sel aastal konkursil
Muusika on rõõmu jaoks!
„Klassikatähed 2014“.
9. märtsil alustas Eesti TelevisiooVallo Taar
nis konkursisari „Klassikatähed 2014“.
muusikakooli direktor
Selles osaleb ka meie kooli vilistlane,
H. Elleri nim Tartu Muusikakooli abitu-

Projekt „Märka meid!“
Projekt „Märka meid“ on mõeldud teavitus- ja ennetustööks lasteaia vanematele rühmadele, kooliminejatele
lastele. Meie elu on nii habras ja me
ei tea, mida toob homne päev. Selleks
soovimegi rääkida lastele erinevatest
ohtudest ja haigustest ja kutsuda ettevaatlikkusele. EESTIMAA LAPS ON
MEILE VÄGA KALLIS!
Soovime muuta projektis osalevate
laste ja õpetajate hoiakuid erivajadusega inimeste suhtes sallivamaks ja
arvestavamaks. Nõusoleku projektis
osalemiseks saime ka Väike-Maarja lasteaialt.
26. veebruaril kell 10.00 olimegi oma
projektimeeskonnaga lasteaias, kus ootas meid sõbralik lasteaiapere, pea 40
last ja õpetajad.
Meie meeskonda kuuluvad inimesed, kes räägivad oma haigusest või
juhtunud õnnetusest. Ülle Pellis rääkis epilepsiast, Marge Õun – insuldist,

Helje Allese – diabeedist, Kersti Leppik
– vaegkuulmisest, Martin Provornikov
– oma õnnetusest, mille tagajärjel on
nüüd ratastoolis, Marika Anni – nahahaigusest-psoriaasist. Lapsed said
mänguliselt ära proovida pimeda inimesena olemist, kuidas ühe käega kirja
ümbrikusse panna, ratastooliga sõitu
ning karguga kõndimist. Kõige selle
eesmärgiks on, et lapsed oleksid ettevaatlikud ja ei juhtuks õnnetusi ning
kõik oleksid terved.
Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Täname südamest Väike-Maarja lasteaeda! Jääge terveks!
Heade soovidega
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Naistepäev Simunas
Simuna naisteklubi kutsel kogunes 9.
märtsil Simuna rahvamaja kohvikusse
kena uudishimulik rahvahulk. Plaanis
oli tähistada naistepäeva klaasi veini ja
juba traditsiooniks kujunenud koduste
küpsetiste nautimisega.
Esinaine Reet Maadla mainis avakõnes, et tegelikult on ajaloos olnud neil
päevil väga kurbi sündmusi, nagu märtsipommitamine Tallinnas. Aga märtsis
on ka sünnipäev maailmakuulsal nukk
Barbil, kes on samuti päris eakas daam
juba.
Töötavate naiste pidupäeva, 8. märtsi puhul kutsusime kohvikusse külla
inimese, kes oskab meile rääkida naiste elust Siberis. Signe Liivak Kadrinast.
Ta on rännanud (koos siinkirjutajaga) Kobi kõrbes, roninud Kaukasuse
mägedes, suusatanud Koola poolsaarel, sõitnud süstaga Eesti jõgedel.
Olles elu keerulisematel aastatel
leidnud tee Jumala juurde, on tal mõt-

tekaaslastega alates 2005. aastast seljataga juba 10 misjonireisi Siberisse
siin ja sealpool Uraale. Signe on elanud
nädalaid tundras koos meie hõimurahvastest põdrakasvatajatega. Eelmisel
aastal õnnestus tal Yamalis neenetseid
külastada nii talvel kui sügisel. (Yamal
tähendab neenetsi keeles -maailma
otsa).
Nendel reisidel tehtud fotodest sai
kokku korralik pildinäitus ja kahe tunni jooksul Simuna rahvamajas nägime
ja kuulsime, kuidas meie hõimurahvad
tundras elavad ja töötavad. Mida söövad, kuidas riietuvad ja kui kaunist käsitööd teevad. Kuidas nad seal karmides tingimustes oma lapsi kasvatavad
ja muu maailmaga suhtlevad. Kuidas
jõuab tundrasse arstiabi... Kuidas on
säilinud nende keel...
Aprillis, Wiedemanni keelepäevaks
tuleb fotonäitus põdrakasvatajate tegemistest ka Väike-Maarja seltsimajja.

Fotod: Mary Tammet.
Mary Tammet
Simuna Naisteklubi

Muljeid naisseltsi 5. märtsi Tallinna ekskursioonist
Muljeid oli palju. Ilm oli ilus, vastupidi
kartustele.
Põhieesmärgiks oli Lennusadama
Titanicu näituse külastamine. Näitus
oli tõesti suurepärane! Erinevad laevaruumid koos giidi seletustega jätsid sügava mulje. Eriti kaunis oli laevatekkide
vahelise trepi kujundus (pärit USA-st).
Heliefekte oleks võinud rohkem olla, ei
tekkinud laevahuku tunnet. Üldse oli
kõik oodatust veidi tagasihoidlikum.
Tallinna vanalinna ekskursiooni juhtis pr Virve Raidla, Ellu Moisa üle 20
aasta tagune ametialane tuttav. Vaade
Toompea vaateplatvormilt vanalinnale
oli vapustav. Ilm oli väga ilus ja nähtavus hea. Kogu jutt üla- ja all-linna keskaegsest elust oli elamuslik.
Üle kahe tunni vaba aega veetis igaüks, kuidas soovis, enamus Viru keskuses. Põhiline oli jalgade puhkamine ja
söömine. Eks mõni püüdis ka ostudega
rahakotti kergendada, kuid see vist eriti

ei õnnestunud.
Kadrioru Kunstimuuseumi külastamine oli plaanis viimasena. Enne sinna
jõudmist oli väike
seiklus. Ellu Moisa
tegi meile jalgsimatka, eksirännaku,
põhimõttel,
miks
otse minna, kui ringi saab. Kuna matkad on meil suvistel
ekskursioonidel alati
plaanis, siis keegi ei
Titanicu maketi juures. Foto: Irma Raatma.
kurtnudki. KordasiMuidugi oli teada, et väljas on ainult
me (laulsime) „meil on aega veel, meil
välismaa kunst (väikese erandiga ka
on aega veel“, sest tõesti seekord kuhubaltisaksa oma). Eks ka Eesti kunstnike
gi kiiret ei olnud.
töid tuleb minna KUMUsse vaatama.
Küll Kadrioru loss on ilusaks tehPäevaga Tallinnas jäid kõik rahule.
tud! Tõeline barokk! Ka lossi saal ei
ole kunagi nii kaunis olnud. Koos giidi
Väike-Maarja Naisselts
jutustusega oli ringkäik lossis huvitav.

Väike-Maarja seltsimajas peeti
pääste-teemalist stiilipidu
Laupäeva ööl vastu pühapäeva 18. jaanuaril pärast kella 21.30 hakkasid tööle
Väike-Maarja seltsimaja häirekellad.
Kohapealse vaatluse tulemusena selgus, et sinna olid kogunenud kohalikud
seltsid ja isetegevuslased stiilipeole
„Päästjad“.
Häirekellad hakkasid tööle õnneks
ainult nupule vajutamise pärast. Tegu
oli õppusega. Saali saime tühjaks 1 mi-

nuti ja 36 sekundiga. Ainukesena punnisid vastu pillimehed kollektiivist „Co.
Erarõõm“, kes olid parasjagu pausil ja
puhkasid tegelaste ruumis.
Enne õue pakase kätte tormamist
toimus selgitav viktoriin, kuidas tuleb
olukorras käituda. Pärast evakueerumist selgitasime välja parimad tuletõrjevooliku lahtirullijad ja tuletõrjevooliku otste puzzle kokkupanijad. Kollektii-

vid olid ette valmistanud ohutusalase
reklaami kas sõna-, näite-, laulu- või
maalikunstis. Olukorrast oli teavitatud
päästetöötajaid.
Suur tänu kõigile kes kohal olid.
Ootame kõiki osalema seltsitegevuses!
Kalev Pärtelpoeg
Väike-Maarja seltsimaja juhataja

Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
Koja juhatuse esimees
„Märka meid“ projektijuht

Segakoori Helin päästjad.
Foto: Erakogu.

Ohutusvestidega varustatud Härmalõnga marjulised.
Foto: Ellu Moisa.

Väike-Maarja muuseum on külastajatele
ajutiselt suletud
3. märtsil algas Väike-Maarja
muuseumi põrandate renoveerimise teine etapp. Tööde vastuvõtmise tähtaeg on 31. märts.

Muuseum avatakse külastajatele taas 22. aprillil koos mitmete
uute näitustega.

Marju Metsman
muuseumi juhataja
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Märts – esimene kevadkuu, aga ka Pediküürija soovitus – Jalad korda!
ägedate talviste lahingute kuu
vad. Pediküüri kõige meeldivam
Ilusad ja terved jalad ei ole alati taevast
1919. a alguse Eesti vabastuslahingutest kirjutasin veebruarikuu vallalehes.
Vene punavõim aga tahtis oma vallutusi korrata. Vastupealetungile asuti
juba jaanuaris, jätkati veebruaris ja lõpetati paari korraga märtsis. Peamine
eesmärk oli Narva vallutamine. Kuna
endise punase Eesti kütibrigaadi osad
lahkusid rindelt (olid kõvasti lahingutes räsida saanud), siis neid asendanud
Vene väeosade lahinguvõime osutus
nõrgaks (alles mobiliseeritud ja nad ei
tahtnud Eestisse tungida). Ja see hõlbustas meie seisukorda Viru rindel ning
järk-järgult paigutati üksikuid väeosi
ümber lõunasse, kus seisukord 1919. a
talvel kujunes raskeks.
Lõunarindel Valga-Marienburgi-Petseri kaitsejoonel oli vastane isegi kahekordses ülekaalus. Pidades äärmise
visadusega ägedaid kaitselahinguid
ja korraldades ka vastulööke, suudeti veebruaris ja märtsi alguspäevadel
edukalt kaitsta Petserimaa tähtsaimat
keskust Petseri alevit.
Kõige verisemad ja Vabadussõja tõsisemad lahingud toimusid Ibroška all,
kus 4 ööpäeva pidasid soomusrongid
meeleheitlikku võitlust ülekaaluka vastasega ja lahkuti kui jalavägi oli tagasi
tõmbunud Vastseliina alla.
29. märtsi öösel vallutati tagasi Petseri, kus tegutsesid väga edukalt soomusrongide 1 ja 2 dessantosad – kokku
110 meest (käsuandja kapten A. Irv).
Sõjasaagiks saadi 3 suurtükki, 1 raskekuulipilduja, mitu koormat laskemoona
jm varustust. Vaenlane oli maha jätnud
ka suure koguse mahorkatubakat, millest oli suur puudus. Ägedad ja ka ohvriterohked lahingud jätkusid ka aprillikuus, kus osales rootslaste rood.
„Petseri-esine rinne stabiliseerus
kuni maikuu lõpuni. Meie väheste
jõudude edu punaste järjest kasvavate värskete osade vastu võib seletada
ainult meie organisatsioonilise tugevusega, juhtide ja meeskonna suure
lahingulise tubliduse ja osavusega. (vt
„Eesti Vabadussõda 1918-1920“, lk
489-546).
Lõuna-Eesti kuppelmaastikul ei
jäänud muud üle kui liikuva kaitse korraldamine. Pealetung Võru all algas
23.03.1919, kus vastane löödi taganema. Märtsikuu lõpul olime läbinud
Eesti-Läti piiri.
Nendes lahingutes tegutsesid edukalt J. Kuperjanovi partisanid ja Kalevlaste Malev ning loomulikult soomusrongid.
Vastupealetungil Võru alt Rõugesse lõid Tallinna ja Tartu kaitsepataljon
oma verisemaid lahinguid Vabadussõjas.
Teine suur sõda, millest kirjutasin
aasta tagasi – Talvesõda – algas samuti novembri lõpul. N Liit alustas sõda
kuulutamata suurtükitulega sõjategevust. Punaarmee ületas piiri. Raamatus
„Talvesõda“ on päevade kaupa sõjale
eelnenud ja sõjaaegsed sündmused
kirja pandud. Vabariigi president andis
järgmise sõjaväelise käsu: „Täna riiginõukogus tehtud otsusega olen and-

nud Soome Vabariigi sõjaväe kõige kõrgema juhtimise marssal vabahärra Carl
Gustaf Mannerheimile“.
Mannerheim: „Soome vaprad sõdurid! Asun seda kohustust täitma hetkel,
mil meie aastasadade vanune vaenlane
jälle ründab meie maad. Usaldus ülemuse vastu on õnnestumise eeltingimus. Teie tunnete mind ja mina tunnen
Teid ja tean, et igaüks Teist on valmis
täitma oma kohust kuni surmani. See
sõda ei ole midagi muud kui meie Vabadussõja jätk ja lõppvaatus. Me võitleme kodu, usu ja isamaa eest!“
10.12.1939. a tegi Soome eduskund
Kauhajokilt kõigile rahvastele adresseeritud avalduse, milles pöörduti
kogu tsiviliseeritud maailma poole
abipalvega, kuna Soome võitleb kogu
inimkonna ühise asja eest.
12.12.39 mainiti peakorteri operatiivülevaates: „… tungis vaenlane võimsate tankijõudude toetusel laial rindel
peale. Pealetunginud Vene jalavägi
kandis tohutuid kaotusi, jäädes ilma
paljudest tankidest.
Detsembrikuu aruannetes on juttu
kaitselahingutest,
vastupealetungidest, rohketest õhurünnakutest (19.12
näiteks kogu riigi kohal ligi 200 pommitajat – alla tulistati 14 lennukit). Kõike
seda saab lugeda raamatust „Talvesõda“.
Soomel ja ka Eestil on jumalik õigus
okupeeritud alade tagasisaamiseks.
Eks näeme ju Ukrainas toimuva põhjal,
kuidas keegi neid asju näeb „oma mätta
otsast“. Venemaa vapikotkas hoiab suu
lahti ja keel on pikalt väljas uusi maid
haarama, Bütsantsi kotka suu on kinni.
Soome pidi N. Liidule maksma kui
sõjasüüdlane pärast sõda mitme aasta
jooksul tohutuid summasid, tegelikult
oleks N. Liit pidanud maksma Soomele, aga lääneliitlased pigistasid silma
kinni. Vaatamata ebaedule Talvesõjas,
oli N. Liidul kogu aeg plaan ikkagi vallutada Soome. Ka Putin õigustas N. Liidu poolt alustatud Talvesõda!
Märtsikuu tähtpäevadest
4.03 – vastlapäev, seekord lumeta
8.03 – naistepäev, tähistatakse juba
üle 100 aasta
14.03 – emakeelepäev, meenutame
ikka ja jälle Kristjan Jaak Petersoni
20.03 – kevade algus kell 18.57
25.03 – küüditamisohvrite mälestuspäev. Meenutame 1949. a küüditamist.
30.03 – üleminek suveajale
9. märtsi 1944. a Tallinna pommitamisest saab lugeda Tallinna Linnaarhiivi poolt välja antud kogumikust „Tallinn
tules“ 1997. a. Lapsepõlvest mäletan
Tapa pommitamist kui küünlad põlesid
ja Vene lennukid tegid „joua, joua“. Tädi
pere lapsed olid meie pool Võiveres ja
läksime naabrinaise (Lelle) poole, kuhu
paistsid need tuled. Tapat pommitati
mitu korda ja võimalik, et see oli päevpaar varem.
Jüri Kalvet
pensionär

Korvtõstuki
DINO 180 T
rent.
60 eurot päev.
Tel 524 3689

Kaeve- ja
planeerimistööd.
Tel 524 3689

tulnud kingitus. Jalgade korras hoidmine on oluline piinlike olukordade vältimisel, aga ka erinevate probleemide
ennetamisel. Enamik inimesi veedab
seistes või kõndides mitmeid tunde päevas ning jalgadele langeb suur
koormus, seetõttu on jalgade hea tervis
eriti oluline. Jalaprobleemide tekkimist
saab vältida õige hoolitsuse ja sobivate
jalanõude kandmise teel.
Jalgade hooldamise põhimõtteks on
puhtus. Pärast pesemist tuleb eriti varbavahed hoolikalt kuivatada, sest niiskus soodustab bakterite paljunemist ja
seenhaiguse teket. Sage kreemitamine
ja korrapärane kannanaha lihvimine
on esmane kodune jalahooldus. Kord
kuus võiks igaüks külastada pediküürijat ja teha põhjalikum jalgade hooldusprotseduur. Inimestel on tihti valehäbi
hooldamata jalgade pärast, pediküürija
juurde minekuks ei ole aga ükski jalg
liiga kole.
Pediküür algab tavaliselt jalavanniga, kuhu on lisatud jalavannisoola, mille eesmärgiks on jalgu leotada. Soolad
sisaldavad pehmendavaid, rahustavaid
ja jahutavaid komponente. Kandadelt
eemaldatakse vajadusel nahapaksendid, erinevate viilide ja lihvidega töödeldakse läbi kogu tald ja kand. Pärast
jalavanni on ka kergem lõigata varbaküüsi, kuna need on eelnevalt pehmemaks leotatud. Küünte lõikamiseks
kasutatakse spetsiaalseid tange või
viili. Sissekasvamise vältimiseks tuleb
varbaküüsi lõigata otse. Küünevallide
hooldamiseks lükatakse need tagasi,
eemaldatakse surnud nahk ja vajadusel lõigatakse narmendavad nahaser-

osa – jalamassaaž ning kreemitamine toob nii mõnelegi kliendile
une silma. Lõpuks võib varbaküüned lakkida ja soovi korral lisada
mõne kaunistuse.
Mõned jalatarkused:
Pediküürija juures on soovitav
käia kord kuus. Kellel selleks aga
mingil põhjusel võimalust pole,
on soovitav kodus jalavanne teha
nii sageli, kui võimalik. Seejärel
kasutada koorimiskeemi, et eemaldada
surnud naharakud.
Pärast pikka pediküürivaba perioodi
on soovitav siiski lasta asjatundjal jalad korda teha. Seda sellepärast, et inimene ise ei pruugi oma jalaprobleeme
märgatagi.
Naistel esineb jalaprobleeme umbes neli korda rohkem, kui meestel.
Seda seetõttu, et naised valivad tihti
jalanõusid pigem välimuse kui mugavuse järgi. Probleemide tekkimist aitab
vältida õige ja pidev hoolitsus ning sobivate jalanõude kandmine.
Ebameeldiv lõhn jalgadel tekib bakterite toimel ning kuna jalad higistavad
muudest kehaosadest enam. Sellisel
juhul tuleb kasutada spetsiaalseid
kreeme, mis higieritust reguleerivad.
Jalavanni vette võib lisada veidi äädikat, mis tapab bakterid ja hävitab ebameeldiva lõhna.
Külmetavatele jalgadele on erinevaid põhjendusi, näiteks närvisüsteemist või vereringest tulenev probleem.
Sellega võitlemiseks tuleks hoida jalgu
soojas ning vältida kitsaste jalanõude
kandmist, proovida tasub külma ja sooja veega vahelduvaid jalavanne.

Paljude jaoks on suurimaks probleemiks jala- ja küüneseen. Haiguse
ennetamiseks tuleb kinni pidada hügieenist. Seenhaigus on väga nakkav
ja võimalusi nakkuse saamiseks palju.
Vältima peaks teiste inimeste jalanõude kandmist ning ühiskondlikes saunades, pesuruumides, ujulates peaks
kasutama jalanõusid ja desinfitseerimis-vahendeid. Külas pakutavatest
sussidest keeldumine on mõistlik, mitte ebaviisakas. Seenhaiguse kahtluse
korral pöörduda viivitamatult nahaarsti
poole.
Kuivad ja lõhenevad kannad võivad
hakata veritsema, põhjustades ebamugavust ja valu. Sellisel juhul tuleb suurt
rõhku panna sagedasele kreemitamisele spetsiaalselt kuivadele ja lõhenenud
jalgadele mõeldud kreemidega. Ning
väga oluline on kandadelt regulaarselt
eemaldada kuivanud paks nahakiht.
Kerget sammu kevadest päikeselisse suvesse!
Maniküürija – pediküürija
Marje Kristmann

Väike-Maarjas, Ravi tn 1a
on avatud

iluteenuste kabinet.
Teenusteks:

- maniküür
- pediküür
- depilatsioon
- geellakkimine
Helista telefonile 525 6381,
lepime kokku Sulle sobivaima aja!
Teenindab Marje Kristmann.

• SILMADE KONTROLL
• SILMARÕHU MÕÕTMINE
• PRILLIDE MÜÜK
• PRILLIDE PISIREMONT
• OPTILISED PÄIKESEPRILLID

3. April 2014. a.
KELLA 10:00-st

VÄIKE-MAARJA
HOOLDEKODU
PÄEVAKESKUSES
Silmade kontroll maksab 6 eur.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.
INFO ja etteregistreerimine
telefonil: 5016825; 56564959

Harjuta Terviseks!
Punktiseis 12. märtsil (kokku osalejaid
174)
1. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja) 96
ok, 9 bp. 2. Õie Lambing (Väike-Maarja)
89 ok, 8 bp. 3. Heino Lambing (VäikeMaarja) 88 ok, 8 bp. 4. Geidi Kruusmann (VMG) 49 ok, 4 bp. 5. Silva Salla
(Väike-Maarja) 41 ok, 4 bp. 6. Viivi Kahr
(päästekool) 40 ok, 4 bp. 7. Valdo Leist
(Väike-Maarja) 36 ok, 3 bp. 8. Anne
Soom (Väike-Maarja) 33 ok, 3 bp. 9.
Mall Türbsal (Väike-Maarja) 31 ok, 3 bp.

10. Reet Soidla (Väike-Maarja) 27 ok,
2 bp. 11. Malle Kask (Väike-Maarja) 27
ok, 2 bp. 12. Maie Blaat (Väike-Maarja)
25 ok, 2 bp. 13. Ene Aabo (Väike-Maarja) 24 ok, 2 bp. 14. Kert Jurtom (VäikeMaarja) 23 ok, 2 bp. 15. Gertu Gorin
(Väike-Maarja) 22 ok, 2 bp. 16. Kessu
Kesler (Simuna) 22 ok, 2 bp. 17. Kristel
Kahr (Väike-Maarja) 17 ok, 1 bp. 18. Halar Klaas (Väike-Maarja) 17 ok, 1 bp. 19.
Lea Pukk 17 ok, 1 bp. 20. Elna Lumiste
17 ok, 1 bp. 21. Getrin Raudsepp (VMG)

15 ok, 1 bp. 22. Annela Laidre (VäikeMaarja) 15 ok, 1 bp.
23. Rita Soidla (Väike-Maarja) 13 ok, 1
bp. 24. Arvo Toomsalu 12 ok, 1 bp. 25.
Lehte Tints (Väike-Maarja) 10 ok, 1 bp.
26. Maie Jakobson 10 ok, 1 bp. 27. Aino
Aren 9 ok, 0 bp. 28. Virve Tamberg (Väike-Maarja) 9 ok, 0 bp. 29. Margit Kopti
(BLC) 9 ok, 0 bp. 30. Maire Õmmik (Väike-Maarja) 8 ok, 0 bp.

Märts 2014.a.
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Indrek Mägi lõi uue motoklubi

Maadlusuudised

Viimased kolm aastat MX1 klassis Eesti
etappidel.“
meistrivõistlustel poodiumil lõpetanud
Mägi Racing kasutab Kawasaki
motosportlane Indrek Mägi otsustas
mootorrattaid ja seda juba neljandat
koos toetajatega asutada uue klubi,
hooaega: “Kawasakil on usaldusväärmillel nimeks Mägi Racing. Hooaeg tune tehnika ja ka minu sõidustiili jaoks
leb põnev, kuna lisaks kohalikele võistideaalsed sõiduomadused. Lisaks väga
lustele plaanitakse osaleda korraliku
hea koostöö kohalike esindustega Moprogrammiga ka piiri taga.
todepoo ja IT Moto.”
„2014 hooaeg on Eesti mootorrat“Sellel hooajal on meeskonnal uus
taspordile uus
peatoetaja
hingamine
Glikman Alvin
värskelt valija
Partnerid
tud juhatuse
Advokaadibüja
nõukogu
roo. Jätkuvalt
näol. Nii otpanustavad
sustasime
meie pikaajameiegi koos
lised suurtoesuurtoetajatetajad Eesti Orga, et loome
toosikeskus,
täiesti
uue
Autoekspert,
klubi,“ selgitas
ABC Motors,
loomise ideed
Reinpaul, EsIndrek Mägi.
tover,
Varo
Foto: Indrek Mägi Facebook.
„Kuna klubi on
Grupp ja palväga värske, siis hetkel peale minu sinjud teised head sõbrad. Tiimi varustab
na teisi ei kuulu, kuid läbirääkimised
Kanada krossiriiete tootja FXR ja priljuba käivad ning plaan on sõitjate arvu
litootja EKS Brand. Esindusliku välkasvatada esialgu 4-5 sõitjani. Osad
janägemise eest hoolitseb DC Eesti,”
neist on harrastajad, kuid ka mõni noor
loetleb Mägi häid inimesi ja firmasid,
sõitja on plaanis kindlasti kaasata, keltänu kellele võimaldab tänavune hoolele omi kogemusi jagada. Eesmärk on
aja eelarve rohkem krossitreeninguid ja
ikkagi Väike-Maarja kandis krossielu
võistlustel osalemisi. “Oleme eesmärelavdada ja edasi arendada. On meil ju
giks seadnud koguda võimalikult palju
väga hea krossirada olemas!“
sõidutunde ja plaan on kaasa lüüa mõLisaks Eesti võistlustele sihib Indrek
nel MX1 klassi maailmameistrivõistMägi ka Skandinaaviasse, täpsemalt
luste etapil. Esialgu oleks plaan osaleRootsi: „Juba eelmisel hooajal võistleda Soome ja Rootsi etappidel, aga eks
sime osadel Rootsi meistrivõistluste
hooaja keskel otsustab juba täpsemalt,
MX1 klassi etappidel, millest jäi väga
et kas lisaks nendele sõidan veel kusahea emotsioon nii võistluste formaagil mõne etapi.”
di, kui osavõtjate arvu poolest. Tase
on meile sobiv, seega osaleme algaInfo: www.motosport.ee
val hooajal kõikidel etappidel. See on
15.-16. märtsil Belgias Genki kroska väike vaheldus pärast kolme aassirajal toimunud rahvusvahelisel motat ainult Eestis võistlemisele. Samas
tokrossil, kus oli võistlemas hulk maailon suureks väljakutseks ka MX1 Eesti
mameistrivõistluste kogemustega sõitmeistritiitel, mis tähendab, et osajaid, sai Indrek Mägi kõrge neljanda
len võimaluse korral kõikidel siinsetel
koha.

15. veebruaril toimusid Tapal Eesti
Meistrivõistlused kreeka rooma maadluses õpilastele.
Meie klubi noormaadleja Holger
Toots näitas üles sisukat maadlust ja
saavutas 2. koha.
22. veebruaril toimusid Valgas lahtised meistrivõistlused kreeka-rooma
maadluses. Ukraina, Läti, Leedu maadlejatele pakkusid konkurentsi Eesti tugevamad maadluskeskused.
Meie noormaadlejad olid taas tublid:
3. koht – Romanis Siiman
3. koht – Holger Toots
3. koht – Gert Averson
8. koht – Kristjan Jaago
2. märtsil toimusid Jõudi meistrivõistlused sumos. Väike-Maarja noormaadlejad saavutasid 11 auhinnalist
kohta.
1. koht omas kaalus, 3. koht absoluutkaalus ja kuulus võidukasse LääneVirumaa võistkonda – Liis Järvamägi
2. koht ja kuulus võidukasse LääneVirumaa meeskonda – Merike Järvamägi
1. koht – Kuldar Kangur
2. koht – Argo Metsaru

EMT sisesõudesari
1. märtsil toimus EMT sisesõudmissarja neljas etapp, Eesti meistrivõistlused
Narvas.
Vanuseklassis 60+ võitis esimese
koha Väike-Maarja rahvaspordiklubi

esindaja Väino Stoltsen, kes sõudis
1000 m ajaga 3.37,6.
Sarja kokkuvõttes saavutas Väino
Stoltsen veteranide seas neljanda
koha.

VALLA
MEISTRIVÕISTLUSED
MALE
Malevõistlustel oli sel korral seitse
osalejat, nende seas kolm noormeest.
Nendega pärast turniiri vesteldes selgus, et võitja Steven Randma mängib
ka arvutis muu tegevuse kõrvalt aeg
ajalt malet.
Mehed:
I Jaan Salumäe
II Ivar Lass
III Karla Treimann
4. Raul Oja
Noormehed:
I Steven Randma
II Jaanus Kaskema
III Raidar Heinsalu
LAUATENNIS
Kolmandas voorus oli seitse osalejat.
I Mihkel Niinemets
II Andreas Preisfreund
III Tarmo Rebane
Lauatennise üldkokkuvõttes läks
kolmest voorust arvesse kahe parema
tulemus.
I Väino Stoltsen
II Tarmo Rebane
III Andreas Preisfreund

4. Raul Oja
5. Eerek Preisfreund
Noortest võitis ainus osaleja Mattias Preisfreund.
Ühest etapist võtsid osa veel Mihkel
Niinemets, Jürgo Tamsalu ja Ragner
Kroll.
MÄLUMÄNG
Mälumängu viimases voorus osales
5 võistkonda. Võistlus kulges pinevalt,
esikoht läks Väike-Maarja ja Avanduse vahel jagamisele, kolmandaks tuli
võistkond Jane.
Nelja vooru kokkuvõttes võitis Väike-Maarja, koosseisus Ivar Lass, Jüri
Vilimaa ja Roomet Sepping. Teine koht
läks Avanduse võistkonnale, koosseisus Madis Maadla, Kalle Rand, Aivar
Vimberg. Kolmanda koha pälvis Simuna, koosseisus Hillar Kasu, Aller Veskilt, Tauno Ojasaar. Simuna viimasel
etapil küll ei osalenud, aga kuna üldkokkuvõttes läksid arvesse kahe parema etapi tulemused, siis platseerus
Simuna kolmandaks.
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

3. koht – Jarko Visnapuu
3. koht – Järgen Kivila
2. koht ja 3. koht Lääne-Virumaa
meeskonnas – Rauno Kuusemets
8. märtsil toimus Rakveres rahvusvaheline 59. Georg Lurichi mälestusvõistlus kreeka-rooma maadluses.
Meie maadlejate tulemused:
2. koht – Jevgeni Hamidžanov
4. koht – Argo Metsaru
5. koht – Gert Averson
8. koht – Rauno Kuusemets
9.koht – Jarko Visnapuu
10. koht – Jörgen Kivila
8. märtsil Vinni spordihoones peetud sumomaadluse rahvusvahelisel
jõuproovil West-Viru Open 2014 saavutas meie klubi maadleja Allan Läll 2.
koha.
9. märtsil toimusid Võhmas Eesti
meistrivõistlused vabamaadluses kadettidele. Väike-Maarja RSK oli esindatud kahe maadlejaga, kes maadlesid
tublilt.
1. koht – Holger Toots
5. koht – Andris Pent
15. märtsil osalesime rahvusvahelistel J. Jaago mälestusvõistlusel klassikalises maadluses. Saavutasime kolm
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Jevgeni Hamidžanov (vasakul) Georg
Lurichi mälestusvõistluste pjedestaalil. Foto: Maria Kilk.
auhinnalist kohta.
2. koht – Holger Toots
2. koht – Jevgeni Hamidžanov
3. koht – Kristo Prinken
16. märtsil osalesime rahvusvahelisel vabamaadlusvõistlusel Nublust Nabini Suure-Jaanis. Seekord olid võistlemas enamuses meie noorema rühma
poisid. Kõik näitasid südikat maadlust
ja olid tublid. Saavutasime kaks auhinnalist kohta.
1. koht – Holger Toots
3. koht – Andris Pent
Lembit Kalter
maadlustreener

Valla meistrivõistlused suusatamises
Selle aasta talv ei ole suusatajatele
just kõige suurem sõber olnud. Usun,
et meie hulgas on palju neid, kes oma
suusakilomeetrid kahe käe näppudel
üles võivad lugeda ja nii mõnigi, kes
eelnevatel aastatel sadu kilomeetreid
selja taha jättis, pole sel aastal suuski
kotist väljagi võtnud.
Valla meistrivõistlused suusatamises toimusid 23. veebruaril käsikäes
üritusega „Teeme koos rajalugu“. Kuna
lumeolud olid suhteliselt kasinad, siis
oli rajameistril lapikese suusakõlbuliku
valge maa leidmisega tükk tegemist.
Võistlus peeti 1 km rajal, mida siis vastavalt vanusele ja soole tuli läbida kas
üks, kolm või viis korda.
Võistlusel osales 15 sportlast-suusatajat, pealtvaatajaid ja ergutajaid oli
rohkemgi. Kuna libisemine ka just kõige parem polnud, siis juhtus sedagi, et
võistlejatel suures tuhinas ringide lugemine segi läks ning korraldajatel tükk
tegemist oli, et veenda suusatajaid
oma teekonda jätkama. Kokkuvõttes
said oma elamuse kätte nii suusatajad
kui pealtvaatajad.
„Teeme koos rajalugu“ ürituse raames kogus suusa- ja kõnnikilomeetreid
84 inimest ja panustas maakera mõõt-

misesse kokku 921
km.
TULEMUSED
N 10
1. Getrin Raudsepp
2. Liis-Marii Kaso
3. Mairit Kaarjärv
N 14
1. Kadri Reimann
N 16
1. Anu Reimann
N 18
1. Mairis Õispuu
NAISED
1. Geidi Kruusmann
2. Kristiine Adamson
3. Liane Adamson
NV
1. Maris Kaarjärv
M 10
1. Karl Kasekamp
M 12
1. Richard Veelaid
MEHED
1. Allar Adamson
2. Urmo Kesküla

Hetk enne starti.

Suusapoisid tõusu võtmas.
Foto: 2 x Ilve Tobreluts.
MV
1. Bruno Münter
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

Hobuse aasta võrkpalliturniir Triigis
Eelmisel
aastal
korraldati
Triigi
spordihoones esmakordselt võrkpalliturniir, mis sai
nime Hiina kalendri aasta järgi. Traditsiooniline turniir jätkus ka sellel
aastal, 15. veebruaril. Kui möödunud korral oli
Mao aasta turniir,
siis seekord kandis
võistlus nimetust
Hobuse aasta turniir.
Võistluspäeval saabus Triigi spordihoonesse 5 kutsutud võistkonda: Rakvere Ametikool, Tõrremäe, Tamsalu,
Triigi ja Laekvere. Mängud algasid kell
10.00. Kõik võistkonnad mängisid omavahel läbi. Mängiti kahe geimivõiduni,
viigi korral peeti ka kolmas lisageim.
Iga võidetud geim andis ühe punkti.
Võrdsete punktide korral sai otsustavaks omavaheline mäng. Paremusjärjestus oli järgmine:
I koht – Triigi (8 punkti)

II koht – Tõrremäe (6 punkti)
III koht – Laekvere (4 punkti)
IV koht – Tamsalu (3 punkti)
V koht – Ametikool (3 punkti)
Võitnud meeskonnas mängisid: Tarmo Rebane, Sten Anslan,
Marek Rebane, Kunnar Püvi, Rivo
Täheste, Rainer Teidla ja Indrek
Aksel.
Pärast väsitavat võistluspäeva ootas osalejaid
saun, suupisted ning
rikkalik
auhinnalaud.
Võitjad teenisid välja
medalid, karika ning metallist Hobuseaasta kuju. Kõik
mängijad said auhindadega
meeles peetud. Tänukirjad
ja meened anti ka kõikidele
sponsoritele.
Korraldajad tänavad turniiri läbiviimise eest: OÜ Parcker,
OÜ Tarmoren, Klaasmerk, A.
Le Coq, OÜ Vennad Vedu, OÜ
Mesinet, OÜ Aksel VA, MTÜ
Võnnusvere OK, Väike-Maarja
vald, Rakvere Ametikool, IT shop, Georgi Söögituba, Kaimitec OÜ, LSO Sisus-

tus, Thorsen Grupp OÜ, Balti Betoon
ning Ain Kõiv, kes toetas meid helitehnikaga. Sponsorite vahel läks loosi suur
barbeque ahi, mille võitis OÜ Mesinet.
Eriline tänu kuulub Kulno De Bakkerile, kes turniiri kavandas ja organiseeris.
Turniiri korraldamisel oli abiks ka Tarmo Rebane. Korraldajad ja mängijad
jäid turniiriga väga rahule.

Võitjad! Foto: 2 x Kertu Rebane.
Triigi spordihoone juhataja
Aule Rebane
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispea.edicypages.com/et
Kiltsi osadusgruppi veab eest Riina
Tali, kokkusaamine toimub igal neljapäeval kell 18.00 Kiltsi raamatukogus.
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 14.00.
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

Märts 2014.a.

Kooli talu
võtab

rendile
või ostab

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

Ostan kontaktoreid,

kaitselüliteid,
raadiojaamu,
otsilloskoope,
trükkplaate ja detaile.
Rohkem infot telefonil 5458 3370

Pakun küttepuude saagimisja lõhkumisteenust
halumasinaga.
Lisaks müün ka küttepuid
(koos transpordiga),
mõõdud 30-60 cm.
Lisainfo telefonil 5558 0604

Võtame üürile 3-4 toalise
möbleeritud korteri
Väike-Maarjas või
lähiümbruses alates
aprillist kuni septembrini.
Kontakt tel 556 8723

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud:
• kodumasinaid/elektroonikat, • autoromusid,
• põllutehnikat, • rattaid, • tööriistu,
• metalli jne.
Transport ja demontaaž TASUTA!
Raha kohe!

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

82 Aleksander Ploom – 15. aprillil
82 Lembit Lutvei – 20. aprillil
81 Milvi Broberg – 1. aprillil
81 Laine Klaas – 5. aprillil
81 Vilma-Lisette Tiiter – 8. aprillil
81 Nelli-Irene Alamets – 18. aprillil
80 Kaljo Plaks – 25. aprillil
75 Eha Keskülla – 6. aprillil
75 Aino Selter – 6. aprillil
75 Urve Aasumets – 26. aprillil
75 Vladimir Jermolajev – 30. aprillil
70 Arvo Vahimets – 6. aprillil
70 Eha Pohlak – 16. aprillil

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

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Keira Vallimaa – 3. veebruaril
Liisa Kruusamägi – 9. veebruaril
Merete Saage – 12. veebruaril
Andrus Lainemaa – 14. veebruaril
Georg Ott Laar – 16. veebruaril

www.puurkaevumeistrid.ee
Tel 502 1279

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

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

Mälestame
Milvi Grasmansdorf
Voldemar Lehtla
Astrid Roostar
Meeta-Marie Rull
Aleksandra Milkova
Richard Pau
Eduard Mel
Rein Uustalu
Alevtina Mäe
Alide Koppa

15.02.1940 – 04.02.2014
06.12.1931 – 11.02.2014
20.11.1932 – 19.02.2014
18.12.1942 – 19.02.2014
27.03.1926 – 02.03.2014
20.07.1919 – 10.03.2014
18.10.1922 – 10.03.2014
23.09.1942 – 12.03.2014
27.02.1927 – 15.03.2014
26.03.1921 – 19.03.2014

Puude ladvas tasa nutvas tuules
me vaikses leinas langetame pea …

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, II korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:

Rohkem infot tel 5894 7301
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.

90 Loreida Pardonen – 15. aprillil
89 Evald Lang – 13. aprillil
89 Naima-Miralda Otsalt – 18. aprillil
89 Lilli Ahlberg – 19. aprillil
88 Valerina Vasli – 22. aprillil
86 Õilme Silla – 2. aprillil
86 Vally Tätte – 12. aprillil
86 Renanda Kukk – 18. aprillil
85 Tooni Lõhmusmägi – 1. aprillil
85 Asta Press – 7. aprillil
83 Rein Rääk – 11. aprillil
82 Reeni Lehtmets – 4. aprillil
82 Valentin Tealane – 13. aprillil

müük ja paigaldus

Rändmesinikud

Kontakt tel 556 8723

Aprill

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

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

otsivad turvalisi ja ligipääsetavaid kohti mesilasperede
korjele viimiseks (taluhoovid,
põllu- või metsaservad)
Väike-Maarja vallas
ja selle lähiümbruses.

Igast päevast, tuleb loota,
sünnib väike ime,
püüa kauniks imetleda
iga väikseim õis …

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

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

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

Tel: 56 111 900

• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 11. aprillil kell 9.00 – 11.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Ostan nõukaaegseid
fotoaparaate, objektiive
ja vanemaid postkaarte,
fotosid.
Tel 5665 5551

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Info tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

