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27. Pandivere päevad
Kava
Selle aasta motoks on: Olgem tulijaile majakaks!
Tulijana ootame kõiki meie valla ja Pandivere piirkonna inimesi, kõiki külalisi – huvilisi üle Eesti, samuti kõiki esinejaid (muusikud, lauljaid, tantsijaid,
näitlejaid, juhendajaid) 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.
27. mail kell 18 Pandivere päeva külakonverents Võivere külas Tuuliku talus.
28. mail kell 18 Pandivere päeva külakonverents Pudivere külas külaplatsil.
Külakonverentsidel meenutatakse külade ajalugu, räägitakse külaelu tänasest päevast ja arutletakse koos vallajuhtidega külaelu kestmise üle. Vaatama,
kuulama, mõtlema, meenutama, rääkima, arutlema on oodatud Pudivere ja
Võivere külade praegused ja endised elanikud ning kõik huvilised mujaltki.

TASUTA

Ole koos meiega:

Sinule ema
S. Rannamaa

Õpi naerma oma lapse naeru ja
mõista ta kurvastusi, sest
inimesed saavad kokku
naerus ja nutus ja jäävad
selles ühte elu läbi!
Ema, Sinu teha on, et
kodu oleks kõige turvalisem
paik maailmas.
... nii algas Väike-Maarja lasteaias 5.

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

rühma emadepäeva kontsert, mille juhtideks olid rühmakaaslaste hulgast valitud Laura Lamus ja Kert Kristjan Kask,
kes etteasteid kava abil sisse juhatasid.
Kontsert oli pidulik, mitmekülgne
ja läbimõeldud, sisaldades nii solistide – kui ühisesitusi. Peo atmosfäär
oli vaba ja rõõmus, mõttepauside ajal
olid õpetajad lastele vajadusel abiks.
Tore oli vaadata, kuidas lapsed üksteist
toetasid ja julgustasid. Elevust tekitas
poiste mehine laul ja “Väravatants”.

Alati on südantsoojendav näha,
kuulda ja osa saada laste tegemistest
lasteaias ning peod annavad selleks
suurepärase võimaluse.
Pidulik õhtupoolik lasteaias jättis
mälestuseks positiivse emotsiooni ja
lapse valmistatud liblikakujulise prossi.
Aitäh õpetaja Viirele, Mariellale ja
muusikaõpetaja Sirjele suure töö ja
kannatlikkuse eest, mille tulemust kõik
saalisolijad nautida said!
Marge Õmmik,
Marcus-Mattiase ema

30. mail kell 18 on Väike-Maarja seltsimajas teatriõhtu. Etendub Hugo
Raudsepa „Vedelvorst“ seltsimaja näiteringi esituses, lavastaja Tiit Alte.
31. mai sündmused:
kell 9 – laat seltsimaja taga
kell 10 – peotule süütamine kirikus, järgneb tulerongkäik peoplatsile, peatusega Georg Lurichi mälestuskivi juures
kell 11 – päeva pidulik avamine peoplatsil, järgneb muusikakooli kontsert
seltsimajas
peoplatsil laste ja noorte kergejõustiku mitmevõistlus kuni 13-aastastele
kell 12 – 1. kontsert peoplatsil, esinevad valla laululapsed, tantsutrupp
Maarjake
kell 13 – 2. kontsert peoplatsil, esinevad valla laululapsed, tantsutrupp Big
klade, tantsutrupp Kalita
kell 14 – 3. kontsert peoplatsil, Härmalõnga naisansambel, tantsurühm
Kuremarjad ja segakoor Helin
Huvitavaid tegemisi kõigile:
– peoplatsil on suurtele ja väikestele kontsert, laat, batuudid, karussell,
töötoad, võistlused ja mängud
– seltsimajas kasutatud raamatute laat, kohvikud, Pandivere päevade fotod
suurel ekraanil, näitused jne
kell 16 – Georg Lurichile pühendatud näituse avamine muuseumis
kell 17 – rongkäik Väike-Maarjast Ebaverre
kell 18 – Ebaveres valla laulu- ja tantsupidu, esinevad Väike-Maarja lasteaia lapsed, gümnaasiumi, Tarapita, Maarjakellukese ja Laekvere rahvatantsijad, kapell Sirili ja Simuna kapell, gümnaasiumi mudilaskoor, lastekoorid
Väike-Maarjast ja Tamsalust, pasunakoorid Väike-Maarjast ja Uhtnast
kell 20 – Ebaveres simman ansambliga Hollarii, rahvalikud mängud Tarapita eestvedamisel
BUSS PEALTVAATAJAILE kell 17.30 seltsimaja eest Ebaverre,
tagasi kell 20 ja 22.
Info: Aare Treial, tel 506 5421
Laadainfo: Kalev Pärtelpoeg, tel 5302 4437
Laste ja noorte kergejõustiku mitmevõistlus: Jane Kool, tel 518 4071

Foto: Marge Õmmik

See video kõlab tuttavalt – Lääne-Virumaa eri
30. mail toimus Kundas Lääne-Virumaa
koolide ühisüritus „See video kõlab tuttavalt – Lääne-Virumaa eri“.
Väike-Maarja gümnaasiumist osalesid kooli Playbackil esimese või teise
koha võitnud grupid. Meie kool oli esindatud viie erineva etteastega. Üritusel
osalesid Laekvere põhikool, Sõmeru
kool, Võsu kool, Rakvere reaalgümnaasium, Rakvere gümnaasium, VinniPajusti gümnaasium, Haljala gümnaasium ja Kunda ühisgümnaasium.
Zürii selgitas välja parimad kolmes
vanuseklassis 1.-4. klass, 5.-8. klass ja
9.-12. klass. Väike-Maarja gümnaasiumi
tublidel õpilastel õnnestus tulla võitjaks kahes vanuseklassis.
1.-4. klassi arvestuses tulid võitjaks
Annalisa Kesküla, Victoria Adonov, Getrin Raudsepp ja Kailis Broberg Michael
Jacksoni looga „Thriller“.

5.-8. klassi võitjateks oli 8.b klass
Taylor Swifti looga „We are never ever
getting back together“ (Katre Reinart,
Lisette Kaselo, Tairi
Tiimus, Keidi Genrih, Karmen Lõomets, Häly Raidla,
Anne-Mari Ott, Liisa
Siirak, Dely Kroll,
Kelly Olvi).
Suur tänu kõikidele õpilastele, kes
osalesid – te kõik
olite väga tublid.
Lapsevanemad – aitäh teile, et aitasite
õpilastel vajalikke
kostüüme ja rekvisiite muretseda.

Helina Lükk
gümnaasiumi huvijuht

Lääne-Virumaa Playbacki võitjad (1.-4. klass)

PANDIVERE PÄEV 31. mail
Rõõmu kogu perele!
9.00-17.00 – tegevused Väike-Maarjas
17.00 – rongkäik Väike-Maarjast Ebaverre
18.00 – laulu- ja tantsupidu Ebaveres
20.00 – simman Ebaveres

Tule ise ja kutsu pere ning sõbrad kaasa!
Lääne-Virumaa Playbacki võitjad (5.-8. klass). Foto: 2 x Helina Lükk
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Vallavanema kuu
Suur tänu kõigile, kes aktiivsete organisaatoritena või siis tublide osalejatena
lõid kaasa 3. mail toimunud Teeme Ära
heakorratalgutel. Kokku oli ametlikul
talgupäeva interneti kodulehel VäikeMaarja vallas registreeritud 14 erinevat
talgupaika. Seega oli võimalus leida
just see objekt või piirkond, mis kõige
enam just Sinu meelest korrastamist
vajas ning koos teiste positiivsete inimestega oma käed külge panna. Tehtud sai päris palju ning meie kodude
ümbruse piirkond ja mitmed objektid
paistavad nüüd palju kenamad. Talgupäevad on olulised, kuid kindlasti on
meie igapäevased tegemised just see,
mis meie elukeskkonnale oma pitseri
vajutab. Kena on näha korrastatud taluhoove või köögiviljamaade lapikesi
ning paljud ettevõtjad kujundavad oma
tootmist esteetiliselt nauditaval viisil.
Väike-Maarja vallavalitsus on ka panustamas meie omavalitsuse üldisesse heakorda. Jätkame traditsiooniliste
töödega: kogu haljasalade hooldus (kevadine ja suvine muruniitmine, sügisene leheriisumine), tänavate harjamine,
prügi koristamine, lillede istutamine,
okste lõikamine ja kõik see, mis on
vajalik kaunima elukeskkonna loomiseks. Lisaks õnnestus ka sellel aastal
saavutada positiivne tulemus Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu
kaasfinantseeritavas projektis: maastikupilti rikkuvate ja sihtotstarbelisest
kasutusest väljalangevate hoonete
lammutamine Triigi külas. Selle käigus
likvideeritakse täielikult aastaid silma
riivanud kaks lagunenud hoonet ning
nende asukohad haljastatakse. Jätkame selle projektiga Triigi küla ohtlike
ehitiste lammutamist, mis sai alguse
juba eelmisel aastal ning siis korrastati
rusudes ja ammu põlenud mõisa peahoone ning sepikoda.
Tundub, et kõik on ilus ja lilleline.
Samas on vahel meepotis ka tõrvatilku.
Mitte kõik kinnistud ei sära kevadistes
päiksekiirtes. Läheb kindlasti aastaid,
kus kõik omanikud tahavad ja ka suudavad oma kinnistud viia sellisesse
seisukorda, mida on nii endal kui ka
teistel hea vaadata. Õnneks on meie
metsaalused nüüd paremas olukorras
kui nad olid aastaid tagasi ning oma
prügi sinna poetavad ainult tõelised
„mõttehiiglased“. Oleme nii Simunas
kui ka Väike-Maarjas välja arendanud
jäätmejaamad, kuhu on võimalik viia
elutegevuses tekkivaid ülejääke. Täiendavalt toimus veel ohtlike jäätmete
kogumisaktsioon meie külades. Paljud
suured asjad koosnevad aga pisikestest

asjadest. Ka
igapäevaselt ei ole ju
raske taskus
olev paberitükk poetada prügikasti. Viimasel
ajal on silma
hakanud, et
mitmel pool
on klaaspudeleid teedele ja tänavatele katki
pekstud.
Kas
tõesti ei osata
teistmoodi
silma paista
ja oma arengupeetust
Wiedemanni keelepäeval täienes Väike-Maarja keeletammik
selliselt välArvo Krikmanni nimipuuga. Foto: Ly Ipsberg
jendatakse?
Hea meel, et
Ebavere-Kiltsi, Simuna-Simuna kalmeil on noori, kes saavad aru, et ühiselt
mistu ja Väike-Maarja-Triigi. Millal ja
korda hoida on palju lihtsam ja otstarmilliste vahenditega need saavad välja
bekam. Tore on, kui sellist suhtumist
ehitatud, sõltub meie enda eelarvevatoetavad paljud meie seast: mõistlik ja
henditest ja ka EL 2014-2020 toetushooliv on olla LAHE.
meetmete võimalustest. Jalgratta kasuMaakonnas on valmis saanud Läätust määrab veel see, kas jalgratast on
ne-Virumaa jalg- ja kergliiklusteede
võimalik turvaliselt hoida avalike hooteemaplaneeringu esialgne versioon,
nete juures. Eelmisel aastal soetasime
mis läheb nüüd veel täiendavale avapalju jalgrattahoidjaid mitmete avalike
likustamisele. Tegemist on maakonhoonete juurde ning näiteks ka meie
napõhise ühine planeeringuga, mille
Lurichi keskväljaku eskiislahenduses
koostamises ja rahastamises eelmisel
on planeeritud jalgrataste hoiuruum.
aastal kohalikud omavalitsused kokku
Maikuu alguses oli vallavalitsusel
leppisid. Mõistlik on planeerida ühiselt,
meeldiv võimalus korraldada meie
et oleks tagatud jalgrattamarsruudid ja
valla kõige noorematele kodanikele
kergliiklusteed üle omavalitsuste piiriesimene vastuvõtt. Sellel aastal oli
de ning need sõltuksid ka meie inimesvõimalus anda hõbelusikas 39-le kuni
te igapäevastest vajadustest. Toetan
1 aasta vanusele väikemaarjalasele (20
ise Tallinna tehnikaülikooli transpordi
poisile ja 19 tüdrukule). Kas nendest
planeerimise õppetooli professor Dago
sirguvad Lurichid, Barutod, Merilaasid,
Antovi mõtteid, et kergliiklustaristut
Wiedmannid ja sisukad inimesed, kes
planeerides tuleb hinnata jalgsi-ja jalloovad siin oma kodu, sõltub igaühest
garattaga liikuvate inimeste osakaalu
meist.
ning ka seda, millisel eesmärgil näiteks
Kevadised päikesekiired äratavad
jalgratast kasutatakse. Riigiti on jalgmeid üha varasematel hommikutunrattaga liiklejate osakaal väga erinev:
didel ning parajalt märjaks kastetud
Itaalias 5% ja Hollandis 30%. Eestis
maast kasvavad lausa silmnähtavalt
võib selleks olla umbes 5%. Olenevalt
murulibled. Meie koolides oodatakse
kasutajast võivad ju vajadused olla
suvevaheaega kuulutavat kellahelinat
väga erinevad: igapäevased liikumining lõpuklassides on oht haigestuda
sed kodu, töö ning kaubanduskeskuse
eksamipalavikku. 31. mail on meil kõivahel, sportimine või siis näiteks matgil võimalus osaleda kodukandipäeval,
kamine. Kõiki vajadusi ei ole võimalik
olgu selleks siis laulukoor, tantsurühm,
kergliiklusteedega katta ning eelkõige
muusikaansambel või lihtsalt mõnusa
tuleb planeerida kergliiklusteed kuni 5
publikuna. Olgem tulijatele majakaks!
km kaugusele igapäevaseks sagedaseks
kasutamiseks. Väike-Maarja vallas on
Indrek Kesküla
kavandatud esimesteks prioriteediks:

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 24. aprilli volikogu istungil arutatust
Istungil osales 16 volikogu liiget.
1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse küsimuste lahendamise delegeerimine
Ette kandis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Aare Treial.
Otsustati delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §71 lõike 2 punktis 4 kooli pidaja pädevusse
antud küsimuste lahendamine Väike-Maarja Vallavalitsusele.
2. Väike-Maarja valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Ette kandis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Aare Treial.
Otsustati kehtestada Väike-Maarja valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja
töökord.
3. Väike-Maarja valla üldplaneeringu ülevaatamine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati kinnitada Väike-Maarja valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.
4. Vee-ettevõtja määramine
Ette kandis abivallavanem Kaarel Moisa.
Otsustati määrata OÜ Pandivere Vesi vee-ettevõtjaks ja kehtestada tema tegevuspiirkonnaks Väike-

Väike-Maarja Vallavolikogu teatab

Maarja vallas Avispea küla, Aburi küla, Ebavere küla,
Eipri küla, Liivaküla küla, Müüriku küla, Pandivere küla,
Triigi küla, Vao küla, Kiltsi alevik, Simuna alevik ja Väike-Maarja alevik.
5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter Rahnik.
Otsustati nimetada hääletamise korraldamiseks
ja valimisjaoskonnas hääletamistulemuste kindlakstegemiseks jaoskonnakomisjonid alljärgnevas koosseisus:
- valimisjaoskond nr 1 (Väike-Maarja) – esimees
Lilian Rikken; liikmed Gennadi Luha, Sirje Tiimus, Riina
Raitšuk, Terje Kuldsalu, Heli-Liivia Komp, Mari Metsson,
asendusliikmed Mari Rikken, Kadi Paju.
- valimisjaoskond nr 2 (Kiltsi) – esimees Eret Tobreluts; liikmed Anne Kruve, Reet Reimann, Tanel Kümnik, Sirle Kotka, asendusliikmed Aare Tobreluts, Urve
Tobreluts.
- valimisjaoskond nr 3 (Triigi) – esimees Marje
Veedler, liikmed Eve Rebane, Tiiu Pere, Selma Jaksi,
Tuuli Jaansen, asendusliikmed Vilmar Pere, Maire
Komp.
- valimisjaoskond nr 4 (Simuna) – esimees Riina
Tülli, liikmed Lembit Lükk, Jaana Palmisto, Tiiu Kull,
Helle-Mall Niinemets, Kalev Alber, asendusliikmed Auli
Kadastik, Maiu Talja.

6. Vallavanemale töötasu määramine
Ette kandis volikogu esimees Ene Preem.
Otsustati määrata Väike-Maarja vallavanema
töötasuks 1800 eurot kuus alates 01.03.2014.
Info:
Vallavolikogu esimees Ene Preem:
-12.-16.05.2014. a on komisjonide nädal, volikogu juhatuse koosolek toimub 21.05 ja volikogu istung
29.05.2014. a.
- 29.04 kell 11.00-16.00 toimub Eipri külamajas
Väike-Maarja valla arenguseminar.
Vallavanem Indrek Kesküla:
- Wiedemanni keeleauhinna keelepäevast.
- Väike-Maarja vald osaleb „Maale elama“ messil,
valda esindavad Indrek Kesküla, Ene Preem Kadri Kopso, Liivika Harjo, Kristiine Adamson.
- 26.04 toimuvad üritused - Pandivere rattamaraton, Georgi Kange rammuvõistlus,Väike-Maarja
mudelihallis meeskondlik pikamaasõit, Väike-Maarja
spordihoones võrkpall, Väike-Maarja kevadlaat, Simuna rahvamajas eakate rahvatantsurühma Tüdrukud 20.
juubel.
- Väike-Maarja õppekeskuse hangetest.
- 30. aprillil toimub Ebavere tervisespordikeskuses
kergliiklusteede teemaplaneeringu arutelu. VäikeMaarja vallas on esimene eelistus rajada kergliiklusteid
9,8 km Ebavere ristist Kiltsi raudteejaamani, Simuna
alevikust Simuna kalmistuni ja Väike-Maarjast Triigi
külla.

Tuginedes Planeerimisseaduse §29 lõikele 3 vaatas Väike-Maarja Vallavolikogu üle kehtiva Väike-Maarja valla üldplaneeringu ning kinnitas 24.04.2014
otsusega nr 13 üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.
Vallavolikogu on seisukohal, et üldplaneeringus planeeritud ruumiliste lahenduste realiseerimine on toimunud
vastavalt arengukavale ning arengukavas planeeritud tegevused on vastavu-

ses kehtiva üldplaneeringuga. Üldplaneering on ajakohane ning selle edasine elluviimine võimaldab tasakaalustatult jätkata valla ruumilist arengut.
Puudub vajadus muuta üldplaneeringu
põhimõtteid ja põhilahendust. Tulenevalt eelnevast üldplaneeringu muutmisvajadust ei ole ning kehtima jääb
26.11.2008. a kehtestatud Väike-Maarja
valla üldplaneering.

Erametsakonsulent Aadu Raudla
vastuvõtuajad juunis
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Väike-Maarja
vallamajas kabinetis 109 üle nädala
neljapäeviti kl 9 - 13.
Vastuvõtupäevad:
5. ja 19. juuni
Oodatud on kõik metsaomanikud
metsandust puudutavate probleemide-

ga (metsa uuendamine, hooldamine,
raied, erametsaomanikele makstavad
toetused).
Erametsaomanike nõustamine on
riigi poolt toetatav.
Tel 524 8963, e-post: aadukas931@
gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda
Teile sobival ajal.

Teade tänavavalgustuse
väljalülitamise kohta
Väike-Maarja vallavalitsus otsustas lülitada ajavahemikul 12.05.20.08.2014 välja Väike-Maarja val-

lavalitsuse halduses olev tänavavalgustus, v.a Väike-Maarja aleviku
keskväljak ja Pikk tänav.

Valmis Ao kalmistu kabel
Käesoleva aasta alguses valmis Rakke Ao kalmistu kabel.
Ehitustöö maksumus oli 114 196 eurot,
millest suurem osa tuli Rakke valla eelarvest,
46 016 eurot moodustas toetus PRIA Leaderprogrammist. Tööde teostajaks oli OÜ Sõmeru Vara.
Tänu kabeli valmimisele on Ao kalmistule,
aga ka naabervaldade kalmistutele matjatele
loodud tänapäevased tingimused lahkunu ärasaatmiseks. Ao kalmistu kabelit
haldab Rakke Valla Kommunaalasutus.
Info: Andres Ojanurm, telefon 5684 1668
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Vallavalitsuse materjalid (09.04, 16.04, 23.04, 30.04, 07.05, 14.05 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Kinnitati Vao külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava
katastriüksuse pindalaks 2,94 ha, määrati maa sihtotstarve ja koha-aadress.
- Nõustuti Avanduse külas Tilliko katastriüksuse jagamisega, mille tulemusena moodustuvad 43080 m2 suurune
Tilliko katastriüksus ja 9,99 ha suurune
Tilliko põld katastriüksus ning määrati
uute katastriüksuste maa sihtotstarve.
- Nõustuti Eipri külas Toomahansu
katastriüksuse jagamisega, mille tulemusena moodustuvad 8,63 ha suurune Toomahansu katastriüksus ja 7,15
ha suurune Kaevuhansu katastriüksus
ning määrati uute katastriüksuste maa
sihtotstarve.
- Nõustuti Ebavere külas Karl-Tasuja
katastriüksuse jagamisega, mille tulemusena moodustuvad 3,88 ha suurune
Karl-Tasuja katastriüksus ja 11,20 ha
suurune Mihkelsoo katastriüksus ning
määrati uute katastriüksuste maa sihtotstarve.
- Nõustuti Avanduse külas asuvast
vabast põllumajandusmaast 4,11 ha
suuruse katastriüksuse moodustamisega kasutusvaldusesse andmiseks isikule, määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadress ja sihtotstarve.
- Nõustuti Hirla külas 6,67 ha suuruse katastriüksuse moodustamisega
kasutusvaldusesse andmiseks isikule,
määrati moodustatava katastriüksuse
koha-aadress ja sihtotstarve.
- Nõustuti Koonu külas Lillemäe katastriüksuse jagamisega, mille tulemusena moodustuvad 6,10 ha suurune Lillemäe katastriüksus ja 3,86 ha suurune
Lillepõllu katastriüksus ning määrati
nende katastriüksuste maa sihtotstarve.
- Määrati Nadalama külas asuvate
hoonete aluse ja teenindamiseks vajaliku maa suurus, moodustatava katastriüksuse koha-aadress, maa sihtotstarve ja maksustamishind.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba MTÜ Jahindusühistu Gun&Shot hoone rekonstrueerimiseks
ja
tehnosüsteemide
muutmiseks Ebavere külas.
- Väljastati ehitusluba Insenerehituse AS-le kalapääsu rajamiseks Nõmme
külas.
- Väljastati ehitusluba Elektrilevi
OÜ-le õhukaabelliini ja maakaabelliini
rajamiseks Väike-Maarja vallas neljateistkümnel kinnistul.
- Väljastati ehitusluba Elektrilevi
OÜ-le elektrilevi maakaabelliini rajamiseks Kännuküla külas.
- Väljastati ehitusluba isikule üksikelamu püstitamiseks Vao külas.
- Keelduti ehitusloa väljastamisest
Mäeotsa kinnistule veehaarde-tiigi rajamiseks, sest rajatav tiik jääb Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndi sisse.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba isikule septikuga imbväljaku kasutamiseks Avanduse külas, Allika.
- Väljastati kasutusluba OÜ-le Võivere Kuivati teraviljakuivati laohoone
kasutamiseks Võivere külas.
Kirjaliku nõusolek
- Anti kirjalik nõusolek hoone tehnosüsteemi muutmiseks (septikuga imbväljak) Simuna alevikus Pargi 11-9.
- Anti kirjalik nõusolek isikule puurkaevu rajamiseks Avispea külas.
- Anti kirjalik nõusolek isikule kuuri
ja grillikoja ehitamiseks Koonu külas.
- Anti kirjalik nõusolek isikule puurkaevu rajamiseks Ebavere külas.

Isiklik kasutusõigus
- Otsustati seada tähtajatu isiklik
kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Vao
külas, Mõisamaa-Vao-Ilmandu teel madalpinge elektrimaakaabelliini rajamiseks.
- Otsustati seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Väike-Maarja
vallale kuuluvale kinnistule.
Hanked
- Kinnitati Väike-Maarja vallavalitsuse 2014. aasta hankeplaan.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
riigihange „Väike-Maarja valla teede ja
tänavate rekonstrueerimine 2014“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati
hanke läbiviimiseks kolmeliikmeline
komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega hange “Georg Lurichi monumendi
pronksist osa modelleerimine”, kinnitati hankedokumendid ja moodustati
hanke läbiviimiseks kolmeliikmeline
komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange “Väike-Maarja lasteaia garderoobikappide soetamine”, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks kolmeliikmeline komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange Väike-Maarja aleviku keskväljaku
projekteerimiseks, kinnitati hankedokumendid ja moodustada hanke läbiviimiseks kolmeliikmeline komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
“Väike-Maarja Õppekeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimise II etapp” II osa
edukaks pakkujaks Emekan OÜ.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke “Väike-Maarja Õppekeskuse köögiploki remont” edukaks pakkujaks Sõmeru Vara OÜ.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
“Väike-Maarja Õppekeskuse köögi- ja
sööklaploki ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine” edukaks pakkujaks
OÜ Osovent Ehitus.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja lasteaia garderoobikappide soetamine“ edukaks pakkujaks Virelton OÜ.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse eraldamisega valla eelarve vahenditest kolmeteistkümnele isikule kokku
summas 1047.20 eurot.
Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine sotsiaalteenuse osutamiseks
- Nõustuti transporditeenuse osutamisega puudega isikule 31.03.2014.a ja
11.04.2014.a.
- Nõustuti tehniliste abivahendite
rendi kompenseerimisega.
- Nõustuti sotsiaalteenuse osutamisega viiele puudega lapsele, osalemiseks puudega laste laagrites.
Raieloa väljastamised
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Kesk tn 8 kahe kase mahavõtmisega.
- Nõustuti Pandivere külas VesioruPandivere teemaal asuva kolme vahtra
mahavõtmisega.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Pikk tn 24 ühe vahtra mahavõtmisega.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Uus tn 10 ühe pärna ja ühe männi mahavõtmisega.
- Nõustuti Simuna alevis Turu tn 16
ühe lehise maha võtmisega.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Põhja tn 3 nelja kase maha võtmisega.
- Nõustuti Triigi külas Pargiääre kinnistul 13 paju maha võtmisega.

Seisukoha andmine vee erikasutusloa taotlusele
- Nõustuti OÜ-le Simuna Ivax määramata tähtajaks vee erikasutusloa
andmisega Äntu, Nõmme ja Käruveski
kalakasvatuse tarbeks.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
- Kooskõlastati Vao külas Tuuliku
kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
Veevarustuse hinna kooskõlastamine
- Kooskõlastati OÜ Pandivere Vesi
poolt hallatava Pandivere küla ühisveevärgi teeninduspiirkonnas veehind 1.25
eurot/m3 (koos käibemaksuga).
Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja valdkondade prioriteetsuse seadmine
- Moodustati Hajaasustuse programmis nimetatud toetuste taotluste
hindamiseks kuueliikmeline komisjon
jkoosseisus: esimees Indrek Kesküla,
liikmed Avo Part, Ene Preem, Kaarel
Moisa, Ene Kinks, Kalev Nõmmiste.
- Seati hajaasustuse programmi
valdkonnad prioriteetsuse järjekorda; I
prioriteet - vee- ja kanalisatsioonisüsteemid; II prioriteet - juurdepääsuteed;
III prioriteet - autonoomsed elektrisüsteemid.
Hajaasustuse programmi toetusesaaja projekti aruande heakskiitmine
- Kiideti heaks Avanduse külas Allika kinnistule septiku paigaldamise ja
imbsüsteemi rajamise projekti aruanne
ning kinnitati projekti kogumaksumus,
toetus ja omafinantseering.
Keskkonnakompleksloa muutmise
otsuse ja loa eelnõule arvamuse andmine
- Nõustuti OÜ SF Pandivere keskkonnakompleksloa muutmise otsuse ja
loa eelnõuga.
Vallavara üürile andmine
- Otsustati anda OÜ-le Agristeel üürile Väike-Maarja alevikus Tehno tn 2
asuvad ruumid ja määrati üüri suurus.
Eluruumi üürile andmine
- Nõustuti isikule korteri üürile
andmisega Vao külas tähtajaga kuni
01.09.2014.a.
Valla 2014. aasta eelarve tulude
ja kulude kinnitamine tegevusalade
lõikes
- Kinnitati Väike-Maarja valla eelarvest tulenev tulude laekumine ja kavandatud kulude katmine tegevusalade
lõikes.
Koormuspiirangu tühistamine kohalikel teedel
- Tunnistati alates kehtetuks
05.03.2014. a korraldus nr 117 „Koormuspiirangu kehtestamine kohalikel
teedel“.
Avaliku ürituse luba
- Lubati Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubil korraldada 26.04.2014. a
Väike-Maarja aleviku keskplatsil Georgi
Kange rammuvõistlus.
- Lubati Väike-Maarja seltsimajal
korraldada 26.04.2014. a kevadlaat Väike-Maarja alevikus.
- Lubati Rakke spordiklubil korraldada 26.04.2014. a Pandivere rattamaraton.
- Anti Eesti Keskerakonnale
luba avaliku ürituse korraldamiseks

11.05.2014 Väike-Maarja alevikus, OG
Elektra kaupluse juures.

Triigi Mõis toetust, kokku summas 1185
eurot.

Raha eraldamine reservfondist
- Eraldati reservfondist 15 980 eurot
Väike-Maarja õppekeskuse köögiploki
remonttööde kulude katteks.

Projektitoetuse eraldamine
- Otsustati eraldada projektitoetusi
Eipri Külaseltsile, Käru Küla Seltsile ja
Väike-Maarja Muusikasõprade Seltsile,
EELK Väike-Maarja Kogudusele ja Simuna Muinsuskaitse Seltsi kokku summas 1556.05 eurot.

Hinnakirja kehtestamine
- Kehtestati alates 01.05.2014.a
uued Simuna spordihoone teenuste
tasumäärad.
Tegevustoetuste eraldamine
- Otsustati eraldada 2014. a tegevustoetused järgmistele külaseltsidele:
Avanduse Küla Selts, Eipri Külaselts,
Käru Küla Selts, MTÜ-le Meie Kiltsi,
MTÜ-le Määri Küla, MTÜ-le Nelikand,
MTÜ-le Triigi Mõis
- Otsustati eraldada 2014. a tegevustoetused järgmistele mittetulundusühingutele: MTÜ Väike-Maarja Pasunakoor, Simuna Vabatahtliku Tuletõrje
Selts, Simuna Spordiklubi, A. J. von
Krusensterni nimeline mittetulundusühing, Simuna Naisteklubi, Simuna
Muinsuskaitse Selts.
Ühekordse toetuse eraldamine
- Otsustati eraldada Eipri Külaseltsile, MTÜ-le Maarjakelluke ja MTÜ-le

Toetuse eraldamine
- Eraldati neljale Väike-Maarja noorkorvpallurile toetust kokku 300 eurot
osalemiseks Hispaanias Barcelonas
toimuval rahvusvahelisel noorte korvpalliturniiril.
Tänavavalgustuse väljalülitamine
- Otsustati lülitada ajavahemikul
12.05.-20.08.2014 Väike-Maarja vallavalitsuse halduses olev tänavavalgustus
välja, v.a Väike-Maarja aleviku keskväljak ja Pikk tänav.
Kahju osaline hüvitamine
- Otsustati maksta kompromisslahendusena 50,45 eurot valla teel sõiduautole tekkinud kahju osaliseks hüvitamiseks.

Väike-Maarja lasteaed
võtab konkursi korras tööle

asendusõpetaja.
Tööaeg algab 11.08.2014. a.
Avaldusi ootame 10.06.2014. a.
Täpsem info lasteaia kodulehel: http://www.v-maarja.ee/vml
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Teeme Ära
Simuna Muinsuskaitse Seltsi poolt
talgupäev Avandusel korraldatud talgud toimusid kahel päeval
Avanduse külarahvas oli juba kolmandal talgupäeval. Sel aastal oli meil fookuses külapats, kuna suvel, 26. juulil
ootame kõiki, kes on Avanduse külaga
seotud, kuuendale külapäevale. Kohal
oli kümmekond inimest, kelle abiga sai
platsilt korjatud oksi, lükatud laiali killustikku, et plats oleks nägusam.
Külaplasti ehib kiik, mis sai ehitatud
2008. aastal. Selle ilme oli veidi nukker
ja väsinud. Seetõttu oligi põhiline aur
ja tähelepanu seotud külakiige samblast puhastmise ja uuesti värvimisega.
Kujunes nii, et värvijateks olid reipad
vanaisad ja vanaemad. Noored olid
lasteaia platsil tööl. Võlli värvimise
au kuulus siiski Allika talu perepojale
Kristjanile. Talgusuppi süües ja teed
juues sai arutatud ka külapäeva korraldamist ja muudki olulist.
Suur tänu kõigile talgulistele!

Reedel, 2. mail tulid seltsile ja Simuna
kogudusele appi Väike-Maarja vallavalitsuse töötajad, kelle abiga sai vabadussamba juurde istutatud 33 puud ja
põõsast, riisutud ja korrastatud kirikuaed ning kooli mälestuskivi ümbrus.
Suur töö tehti ära jäätmejaama tagusel
alal, mis puhastati võsast, murdunud
puudest ja sinna visatud prügist.
Laupäeval, 3. mail jätkasid seltsi

liikmed koos abilistega talgutöid allika
ümbruses – likvideeriti matkaraja lõpus
ohtlikuks muutunud, kuivanud ja mahalangenud puud ning korrastati allikat
ümbritsev haljasala.
Aitäh kõigile talgulistele! Tänu teile
on Simuna puhtam ja kaunim.
Ene Preem
Muinsuskaitse seltsi liige

Kiltsi heakorratalgud 2014
Kiltsi alevikus toimusid nüüdseks juba
viiendad heakorratalgud. Ilmaga järjekordselt vedas.
Plaanitud tööd saime tehtud. Puud
ühest kuurist teise transporditud ning
uued riidad laotud. Kuuri lammutatud,
võsa võetud ja prügi korjatud. Kuigi
alati võiks ju rohkem jõuda, aga selleks
peaks veelgi rohkem inimesi kohale tulema.
Siinkohal eraldi tänu igaühele: Pilvi
Suviste, Margus Põllu, Eha Stoltsen,
Riina Tali, Mall Võhandu, Rita Õiglane,
Helle Hiiemäe, Hillar Hiiemäe, Anne
Vettik, Katrin Arhipov, Pille Kelgo, Kalle
Piirioja, Emma Kelgo, Elle Puskar, Hen-

ry Puskar, Peep Võhandu, Birgit, Janely
ja Janek Miadzielec, Kaarel-Andres Kelgo, Kristo Vares, Toomas Erikson, Väino
Stoltsen, Riina Sbitneva, Helle Kitsing,
Heldi Maadvere, Kalev Post, Helgi Siim,
Maarika Meesek, Margus Arulaan, Anno
Käsper, Tarmo Stoltsen, Ulrika Stoltsen, Jüri Nikolajev, Sten Arulaan, Annabel Kilk ja muidugi ka allakirjutajad.
Just teie kõik olete need, kelle käe läbi
on meie ühine kodukant palju puhtam
ja kenam! Suured-suured tänud teile!
Sigrit Stoltsen, külavanem
Siret Stoltsen, talgujuht

Reet Maadla

Foto: Ilve Tobreluts

Eipri kauniks!
Eipris tuli 3. mail kokku üle kahekümne
inimese (täpsemalt 22 täiskasvanut ja
4 last), kes töötasid mõned tunnid külg
külje kõrval värskes õhus selle nimel, et
nii meil kui külalistel Eipri külas toredam ja kenam oleks.
Puhtaks said teeservad, lõigatud
võsa, korda kiigeplats ja külamaja ümbrus. Ette sai valmistatud jaanituleplats
– kaugel see suve ja valguse pühagi
enam on, kui traditsioonilised Teeme
Ära talgud möödas!
Aitäh kõigile abilistele külaseltsi,
külavanema ja iga Eipri inimese poolt!
Heili Nõgene

Ebaveres korrastati
talgupäeval
suusarada
Talgud leidsid paiga ka Ebavere suusaradadel. 3. mai oli selline päev, kui
kogu Eestimaa tahtis ennast ühe hingetõmbega puhtamaks pesta ja ära
kammida. Selgemast selgem, et igale
poole talgulisi sadade kaupa ei jõua,
nii oli meidki Ebaverre kogunenud
kümmekond. Plaanis oli Ebavere suusaradade korrastamine. Talgujuht Urmas Kullas oli oma talguga juba mitu
päeva varem alustanud ja hulgaliselt
võsa langetanud, mida siis talgulistel
soonte katkemiseni ühest kohast teise
vedida/visata/tassida tuli. Õnneks nägi
talgujumal seda kõike sealt kõrgemalt
ja taibates, et see üle kändude ja lohkude-muhkude okste vedamine võtab
ka kõige naerulembesemalt mingil hetkel viimase huumori ning saatis meile sahmaka vihma ja kui me veel ikka
aru ei saanud, et aitab küll, siis segas
ta vihma lumega ja lisas annust. Järgmisel hetkel andis talgujuht käskluse koju! Me seisime oksad peos ja esialgu
arvasime, et Urmas teeb nalja, kuidas
üks eestlane ikka lihtsalt niisama asja
käest pillab ja kõik pooleli jätab, eestlane teeb ikka jonniga ja tahtejõuga planeeritud asja lõpuni. Urmas ei lasknud
meil pikalt eestluse üle diskuteerida,
kamandas bussi ja viis koju. Kõik.
Keskuse ees oli Inna samal ajal oma
abilisega jõudnud ette valmistada kenad platsid, kuhu plaanime muru külvata. Esialgu oli see kavas talgupäeval
ära toimetada, aga ilmastikuolusid arvestades jõuti järeldusele, et tark ei torma. Muru tuleb mõni teine päev.
Ja nagu ikka järgnes supp, saun ja
arutlevad kokkuvõtted ning teadmine,
et andsime korraliku panuse suusaraja
uuele 200 meetrisele lõigule.
Jane Kool

Hoogtööpäev Teeme Ära Kiltsi kooli pargis

Foto: Heili Nõgene

Käru küla talgud
“Külaplats jaanipäevaks korda“
Meie talgud toimusid 3. mail külaplatsil. Kui kell sai kümme, olid esimesed
tublid juba tööga pihta hakanud. Plaanisime õlitada lauad, pingid ja viidad,
korrastada grillmaja, WC-d ja võtta
maha üleliigne võsa.
Iga talguline pani ennast kirja ja
lõpuks oli meid koos lastega 30 töötegijat, neist kõige väiksem küll vaatas
vankrist pealt.
Võtsime maha ka vana lipuvarda,
mis oli lihtsalt ära väsinud ja millesse
rähn oli tagunud mõned augud ja poetanud käbisid. Lõunapausi ajal pidasime mõttetalguid, kuidas korraldada
jaanituld.
Ilmaga meil vedas, ei olnud liiga palav ega sadanud ka vihma ja kui supp
oli söödud, läks töö edasi kuni kella kaheni. Töödest jõudsime tehtud peaaegu kõik, mida plaanisime, on veel vaja
teha mõned tööd enne jaanipäeva.
Tahaksin tänada kõiki tublisid talgu-

Koostegemise rõõm
Käies täna õhtul vaatamas Väike-Maarja algkooli värskelt korrastatud kaugushüppekasti, oli rõõm tõdeda, et jooksuraja lõppu asetatud uus hüppepakk
oli tõukamisjälgi täis ja uuel liival olid
ilusad rehaga tõmmatud triibud ning
kast oli ootamas homseid kehalise kasvatuse tunde.
Ootamatult mõnus oli see koostegemine ühise eesmärgi nimel 3. mail – oli
selleks siis okste lõikamine ja ühiselt
koormasse sättimine, võsa puhastamine, ootamatu leid mitme paari kingade
näol, koos kaevatud kaugushüppekast
või korrastatud spordirada.
Iga aasta mai algul nakatab meid
Eestimaal talgupalavik. Tahaks ühel ja
samal päeval teha kõike ja anda igal

Teist aastat korraldab kooli hoolekogu
talgupäeva kooli pargis. Talgupäeval
on kasutatud üle-eestilist loosungit
Teeme Ära mitte niivõrd kampaaniast
lähtuvalt vaid kui head suupärast slõuganit. Park vajad kevadel korrastamist
nii või teisiti.
Õnneks oli 25. aprillil suurepärane ilm. Iga õpilane sai jõukohase töö
– väiksemad lehti riisuma-vedama või
oksi korjama, suuremad neiud lillepeenraid kobestama, poisid karusmarjaalleed korrastama. 7. klassi poiste
toel sai uus lillepeenar kompostiga

kaetud, täiskasvanute abiga pargiteed
riisutud. Ühisel jõul sai suur töö ära
tehtud ning kogu park sai värske ilme.
Küsides talgupäeva kohta tagasisidet, oli meeldiv lugeda laste kirjutisi:
tore oli midagi kooli heaks teha, ühised
ettevõtmised loovad meiekoolitunde,
koos töötades tekib ühtsustunne.
Suur tänu kõigile talgutel osalenud
õpilastele, õpetajatele ning lapsevanematele!
Merje Leemets

lisi ja jääme ootama ilusat suve.
Riina Rajaste

Foto: Merje Leemets
pool oma panuse, kuid ei jõua ja me
lubame endile, et koostegemisi peak-

Foto: Heili Nõgene

sime korraldama sagedamini. Mõne
ajaga see nakkushaigus aga taandub.
Siis on hea, kui on taas kusagil keegi,
kes märkab ja kutsub ära tegema midagi olulist, millest üksi jõud üle ei käi,
kuid ühiselt kulub selleks vähe nii aega
kui vaeva.
Kummardus kõigi ees, kes panustasid nõu ja jõuga oma koduümbruse
või endale tähtsa koha koristamisse
või muul moel paremaks muutmisse.
Veelkord suur tänu meie talgulistele,
kes kõik olid Väike-Maarja gümnaasiumi endised õpilased, ning nüüd, 3.
mail, algklasside maja ümbruse üheskoos kaunimaks ja lastele kasulikumaks
muutsid!
Raimo Maasik
gümnaasiumi vilistlaskogu esimees
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Triigi küla talgud 2014
Talgupäev Triigis on juba kujunenud
traditsiooniks. 3. mai hommikul kell
11.00 kogunesid tegusad külaelanikud
külaplatsile, et anda oma panus küla
heakorrastamiseks.
Naised asusid hoogsalt parki riisuma ja maha kukkunud oksi kokku korjama. Noored puhastasid tiigi servad
talvel kogunenud rämpsust. Mehed
parandasid lava seinu ning paigaldasid
pidude korraldamiseks hädavajaliku
statsionaarse voolukaabli.
Tööpäevast võttis koos lastega osa
35 inimest. See on umbes 10% küla

elanikkonnast. Kahju, et külaelanikud
nii vähe oma elukeskkonnast hoolivad.
Ootasime poole aktiivsemat osavõttu,
siinjuures SUURED TÄNUD kohaletulnud töökätele.
Nagu talgutele kohane, oli lõunasöögiks supp ja maiustamiseks kook.
Talgute ladusaks korraldamiseks panid
õla alla OÜ Thorsen Grupp, OÜ Triigi
Farmer ja OÜ Tarmoren. Kõhutäite eest
hoolitsesid Eevi Rebane ja Aule Rebane. Tööpäeva jäädvustas Kertu Rebane.
Triigi külavanem Tarmo Rebane

Foto: Kertu Rebane

Vao Ratsaklubi talgud 2014
Koos paljude Teeme Ära talgutega toimusid ka Vao Ratsaklubi heakorratalgud sel aastal 3. mail. Vao Ratsaklubi
talgumeeskonnaks on mitmete aastate jooksul välja kujunenud enamjaolt
sama seltskond. Kellel oma tegemiste
tõttu polnud võimalik laupäeval osaleda, tegid rõõmsasti osa talgupäeva
töid ära juba nädala sees. Registreeritud talgulisi oli 15, talgupäeval osales
19 inimest.
Tööde loetelu oli tavapärane: talli
ümbruse, harjutusväljakute ja koplite
puhastamine prahist ja kividest ning
okste põletamine. Vao Ratsaklubi korraldas Vao tornlinnuse ojapoolse külje
puhastamise vanadest puudest ja võsast, misjärel on ajaloolise tornlinnuse
hoone kaunilt esile toodud ning vaa-

deldav Vao küla poolsest küljest.
Lapsed ja loomad lustisid ning täiskasvanud talgulised tegid tublisti tööd.
Pärastlõunal ootas talgurahvast kaetud
laud aurava hernesupi ja ahjust tulnud
plaadikoogiga.
Vao talli inimeste eestvedamisel
paigaldati aprillikuus Vao vahel ohutuma liiklemise tagamiseks Maanteeameti korraldusel Vao asula tiheasustusala piirile liiklusmärgid 571 „Asula“,
mis kehtestab sõidukiiruse piirangu 50
km/h ja hobusetalli lähistele liiklusmärk 351 „Suurim kiirus“ 30 km/h.
Palume kõigi ohutuse nimel nimetatud liikluskorralduse muudatusi järgida.
Ulvi Mehiste

Foto: Ulvi Mehiste

Teeme Ära talgud Väike-Maarja kiriku
ümbruses
Teeme Ära talgutel kogunes VäikeMaarja kiriku ümbruse korrastamisele
sel korral 13 tegusat talgulist.
Tööde käigus said puhtamaks pastoraadi sisehoov ja kirikuaed. Hulk tööd
sai tehtud ja kiriku ümbrusele värskem
ilme antud.
Täname kõiki talgulisi, kes kohale

tulid.
Nii nagu talgupäevade eestvedaja
Tarmo Tüür ütleb, ütleme meiegi: „Aitäh, et aitasite kasvada hoolivusel ja
õlatundel!“
Heli-Liivia Komp
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Mõtteid Ferdinand Johann Wiedemanni
keelepäevast
Päikesepaisteline kevadpäev
24. aprillil tõi
V ä i k e - M a a rjasse
arvukalt keele- ja
kirjandushuvilisi, et kohtuda 2014. a
Wiedemanni
keeleauhinna
laureaadi Arvo
Krikmanniga.
Ürituse muutis
Ettekandega on esivärvikamaks
nemas gümnaasiumi
see, et tänavu
õpilane Maria Ololaureaadiks
nen. Foto: Ilve Tobreluts.
valitud Arvo
Krikmann, mitmekülgne teadusemees,
TÜ professor, on lõpetanud Väike-Maarja gümnaasiumi. Tähelepanu väärib ka
asjaolu, et akadeemiku laiahaardelises
rahvaluule- ja keelealases uurimistöös
paistab silma ülimalt põhjalik läbilõige
eesti huumorist esmakordselt Wiedemanni keeleauhinna ajaloos.
Arvo Krikmann käsitles oma ettekandes huumori erinevaid avaldumisvorme ja nüansse regivärsist netinaljadeni. Huvi pakkusid nii suuliselt kui
kirjalikult esitatud näited koomikast,
irooniast, satiirist, kujundkõnest, auditiivsetest ja visuaalsetest „muhelustest”, parodeerimisest, kalambuuridest, absurdinaljadest, anekdootidest,
nn mustast huumorist jpm. Kes leidis
rõõmsat äratundmist, kellel avanes
võimalus vähem kuuldud mõisteid endal lahti mõtestada. Kuulates kandus
mõte meie aega: kuidas elab huumor

des esineb väga vähe omadussõnu, mis
tänasel päeval? Päris naljavaesed me
kahandab märgatavalt keele ilmekust.
eestlased ei ole; meedias on pälvinud
Sama tendentsi märkasime kahjuks ka
lugejate-vaatajate tähelepanu mitmed
maakonna õpilaste omaloominguvõistnaljade autorid ja esitajad. Paraku ooluse töid lugedes.
tame mõnigi kord vaimukamat nalja:
Hea, et üritusel viibis ka kohaliku
kipub domineerima nn „ärapanemine”,
gümnaasiumi õpilasi. Nii Arvo Krikmis balansseerub hea maitse piiril, vamanni kui Marju Kõivupuu pühenduhel seda ka ületades. Kuid olgem opmine uurimistööle ja märkimisväärsed
timistid: meie folkloor elab ja areneb
tulemused on eeskujuks igale noorele,
pidevalt. Ehk tasuks paikkonna huvinii nagu Krikmann meenutab lugupigruppidel panna kirja lõbusaid lugusid,
damisega Eduard Leppikut, oma suurt
väljendeid, ütlemisi, kõnekäände ja vaeeskuju.
nasõnu. Küllap jäävad sõelale õnnestuWiedemanni keeleauhinnale pühennumad leiud, mis rikastaksid huumoridatud päev õnnestus igati. Täname kõimaastikku.
ki ürituse korraldajaid!
Keelepäeva jooksul tekkisid vestVäike-Maarja gümnaasiumi vilistlalusgrupid, jagades muljeid viimase aja
ne
keelest ja kirjandusest. Kuuldus ka murelikke mõtisklusi. Näiteks Uno Liivaku,
Vaike Sinisalu
üks Wiedemanni laureaatidest, tõi näiteid TV saatejuhtide rohketest eksimustest, sõnade asjatust kordamisest,
ebasobivast intonatsioonist jm.
Loomulikult naudiksime meelsamini kultuurset,
kõigile arusaadavat keelekasutust
igal argipäeval,
mitte ainult pidulikel juhtudel.
Folklorist Marju
Kõivupuu märkis
oma elevust tekitanud ettekandes
Arvo Krikmanni nimipuu juures jäid pildile: (vasakult)
„Emakeel kui kul- Marju Kõivupuu, Viivi Maanso, Uno Liivaku, Kristiina Ross,
tuuripärand”, et
Jüri Sild, Arvo Krikmann, Irma Sild, Mari Tarand.
avaldatud tekstiFoto: Ly Ipsberg

Keeletammik täienes Arvo Krikmanni nimipuuga
24. aprillil peeti Väike-Maarjas Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna
keelepäeva. Keelepäeva ettekanded pakkusid taas huvitavat kuulamist ja mitmel
teemal kaasamõtlemise võimalust.
Keelepäeva avasõnu öeldes tõdes
haridus- ja teadusministeeriumi keelenõunik Jüri Valge, et Euroopa Liidu
ametliku keelena on eesti keelel kõrgem staatus kui eales varem ning et
keeletehnoloogide hinnangul kuulub
eesti keel maailma 50 kõige arenenuma ja säilimisvõimelisema keele hulka.
Selle tõdemuse taga on laialdane tegevus keelemaastikul ja arusaam, et emakeel on rahva suurim varandus.
Vallavanem Indrek Kesküla meenutas
oma tervituskõnes eelmise aasta rahvusvahelist keelekonverentsi, mis oli pühendatud F. J. Wiedemanni keeleauhinna
asutamise 25. aastapäevale ning keeleauhinnale aluse pannud Irma ja Jüri Silda. Väike-Maarjas sirguv keeletammik on
meeldiv sümbol emakeele tundjatele ja
arendajatele. Vallavanem soovis elujõudu kõigile keeletammedele, olgu need
siis jutumärkides või jutumärkideta.
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilane
Maria Olonen keskendus õpetaja Indrek Lillemägi juhendamisel valminud
ettekandes Väike-Maarja õpilaste keelehoiakutele, analüüsis siinsete õpilaste eelistusi, tõi välja inglise keele mõju
ja selle kasutamist eesti keelega võrreldes. Uurimustöö küsimustikule vastates olid õpilased andnud oma keeleeelistuste kohta küll mitmesuguseid
vastuseid, kuid kokkuvõttes võis Maria
Olonen väita, et õpilased hoolivad eesti keele püsimisest ja selle suurepärasest oskamisest.
Väike-Maarja raamatukogu direktor
Irma Raatma pühendas oma ettekande tänavusele F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaadile, Väike-Maarja
keskkooli kuldmedaliga lõpetanud ja
siit kandist teaduse radadele siirdunud
Arvo Krikmanni elukäigule ning tema

pildi sisu selgemaks ning kuulajad mitlaialdasele tegevusele teadusemeheme arusaama võrra rikkamaks.
na. Arvo Krikmann on teine siit kandist
Tallinna ülikooli õppejõu Marju Kõivõrsunud F. J. Wiedemanni keeleauhinvupuu ettekande teemaks oli „Emakeel
na laureaat – 1997. a tunnistati keelekui kultuuripärand“. Ta tõdes oma etteauhinna laureaadiks Arvo Krikmanni
kandes, et emakeel on eestlastele alati
õpetaja Väike-Maarja keskkooli päevilt
olnud midagi enamat kui ainult suhtEduard Leppik. Ettekandest, ja hiljem
lemisvahend ning et me peame hoolt
ka Arvo Krikmanni enda jutust tuli välkandma oma keele elujõu eest. Ainult
ja, et ta soovis kooliajal kõigest hingest
meie ise saame oma emakeele kestvupälvida oma lemmikõpetaja Eduard
se eest hea seista.
Leppiku tähelepanu, kirjutades talle
Keelepäev lisas tammikusse Arvo
hästi pikki ja väheste vigadega kirjanKrikmanni nimipuu. Pärast puu istutadeid. Pikapeale saigi õpetaja Arvo Krikmist meenutas Arvo Krikmann kui tutmannist teadlikuks ning äratas oma
tav talle siinne ümbruskond kooliajast
õpilases filoloogialged.
on ning tuletas meelde, kuidas ta koos
Irma Raatma ettekanne kulmineerus
väikemaarjalaste
õnnitlustega Arvo
Krikmannile kui
tänavusele keeleauhinna laureaadile ja meie kooli
vilistlasele. Tänusõnu ja häid soove
olid ütlemas vallavanem Indrek Kesküla, gümnaasiumi direktor Raili
Sirgmets ja gümnaasiumi vilistlaskogu esimees
Raimo Maasik.
Irma Raatma
ettekande lõppedes naljatles Arvo Arvo Krikmann oma Väike-Maarja tuttavate ja koolikaaslastega vastistutatud nimipuu juures. Foto: Ly Ipsberg
Krikmann: „Sain
kaaslastega kehalise kasvatuse õpetaja
nüüd teada, et ka mul on elulugu.“
juhatusel liuvälja ehitas. Tema elu aiHuumor on üks Arvo Krikmanni palnus uisutamiskord mööduski siin omajudest uurimisteemadest ja huumorile
valmistatud liuväljal.
keskendus ta ka oma keelepäeval peeVäike-Maarja gümnaasiumi tütartud ettekandes „Huumori mitmekesisulastekoor laulis Ly Ipsbergi juhatamisel
sest“. Ta rääkis huumorist nii teoreetiliArvo Krikmanni istutatud nimipuule
selt kui lisas ka rohkesti illustratsioone
tavakohast tammelaulu, mis noorele
ning hulgaliselt netiavarustes saada
puule kindlasti kasvujõudu lisab.
olevat näitlikku materjali. Põnevust
pakkusid piltmõistatused ja silmapIlve Tobreluts
ettepildid. Tema teaduslike selgituste
varal sai nii mõnegi naljaka video või
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„Maale elama” mess ületas ootusi
Laupäeval, 26. aprillil Tartus toimunud
„Maale elama” messil käis 1551 külastajat. Seda oli kolm korda rohkem kui
möödunud aastal. Messil domineerisid
oodatult noored pered ja paarid Tartust. Hinnanguliselt viiendik külastajatest oli kohale tulnud Tallinnast.
Messi avamisel rõhutas põllumajandusminister Ivari Padar, et „Maale elama” algatusel on oluline roll elanikke
kaotavate maakogukondade ja maale
tahtvate linnaperede vahendajana.
„Siiani on meil puudunud nende kahe
huvigrupi siduja ja kokku tooja”, ütles
Padar.
Oma elukeskkonda oli messil tutvustamas 58 kogukonda üle Eestimaa.
Kogukondade sõnul tunti esmajoones
huvi elukohtade aga ka haridusasutuste, seltsi- ja kultuurielu vastu. Üllatavalt vähe uuriti töökohtade infot.
Otepää kogukonna eestvedaja Margit Prede sõnul vestlesid nad messil
mitme perega, kes juba aastaid selle

kauni kandi peale on mõelnud. „Nüüd
saame neid reaalselt aidata oma kodu
leidmisel,” rõõmustas Prede.
„Maale elama” mess toimus esmakordselt aprillis 2013 Tallinna Tehnikaülikoolis. Aasta jooksul leidis endale
maale elukoha üle 40 pere ja üle 100
inimese. Märtsis tunnustas regionaalminister kodanikualgatust „Maale elama” regionaalarengu auhinnaga. Kodanikualgatuse „Maale elama” eesmärgiks on tõsta teadlikkust maal elamise
suhtes, muuta ühiskonna hoiakuid
positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise
trendi.

Millise eesmärgi kogukond messile
minnes endale seadis?
Kadri: Seadsime eesmärgiks luua
kontakte maaelust huvitatud inimestega, kellega hiljem täpsemalt nende
huvidest ja vajadustest lähtuvalt edasi
suhelda. Kohalike ettevõtjate ja vallaasutuste poolt välja pandud loterii auhindade kaudu oli eesmärgiks osa neist
huvitatutest ka konkreetselt meie valda
kohale tuua, et sel moel näidata meie
kohalikku elu. Konkreetseid numbrilisi
plaane, kui mitu inimest selle messi
järel meile elama peab asuma, ei seadnud. Pigem läksime selgust saama, mis
suunas edasi tegutseda.
Indrek: Meie eesmärgiks ei olnud
messil keskenduda ainult noortele peredele, vaid leidsime, et sihtgrupiks
peavad olema kõik inimesed, kes soovivad meie kogukonda omale kodu luua.
Kuidas hinnata messikülastajate
huvi maale elama asumise vastu?
Ene: Huvi maale elama asumise vastu on täiesti olemas ning enamasti on
tegemist noorte inimeste või peredega.
Aga on ka erandeid. Samas ei saa rääkida massilisest maale elama asumisest.
Esialgu on liikumine pigem vastupidine. Aga unistada ju võib ja loota, et see
trend natukenegi pidurduks.
Kui suurt tunti huvi Väike-Maarja
valla vastu?
Ene: Huvi tunti, aga kuna mess toimus Tartus ja enamik messikülastajaid
olid siiski tartlased, tunti suuremat
huvi Lõuna-Eesti kogukondade vastu.
Suurem sagimine oli Värska ja Misso
messibokside juures. Eks oma roll selles on ka meedial, sest need kaks kogukonda on väga palju meediakajastust
saanud.
Milline kontakti loomise strateegia toimis messil kõige paremini?
Mis ei toiminud?
Kadri: Hästi toimis suhtlemine läbi
laste. Kui lapsed leidsid meie boksis
midagi põnevat teha, olid vanemad ka
kohal ja tahes-tahtmata hakkasid suhtlema ning siis sai jutuga juba sügavuti
minna. Pikemat ja sisukamat juttu sai
rääkida inimestega, kes ise huvi tundsid. Üldse ei andnud tulemust katsed
kellelegi ise juurde minna ja kutsuda
oma boksi, et meie valla võimalusi tutvustada.
Liivika: Kontakti loomise strateegiatest töötas ilmselt kõige paremini
looside pakkumine ja lastega tegelemine. Ei toiminud ristsõnad, sest need
nõuavad keskendumist ja seal oli seda
raske teha. Tegelikult ei olnud ka võileivad väga ligitõmbavad, küll aga tõi
maitsev õunamahl nii mõnegi tagasi.
Indrek: Kontakt loomisele aitas
kaasa lihtsalt üks inimlik „Tere!“ ja huvi,
miks messile tuldi ja mida on teada
saadud. Ei toiminud stiil, tulge meile,

meil on kõige suuremad ja paremad
„pudrumäed“.
Mille kohta inimesed kõige rohkem küsisid? Mille suhtes oldi kriitiliselt meelestatud?
Kadri: Küsiti lasteaiakohtade ja
laste huvitegevuse võimaluste kohta.
Samuti töökohtade olemasolu kohta.
Otseselt kriitilised ei oldud millegi suhtes. Mõni inimene oli väga veendunud,
et ta mitte mingil juhul ei taha elada
põldude vahel, vaid ainult metsas.
Indrek: Küsiti elukohtade, ühenduste ja huvihariduse kohta. Tunti huvi,
kas pikemas perspektiivis on võimalik
piirkonnas tööd leida. Ei ole vaja pikalt
ette ennustada, et lähima viie aasta
jooksul võib ettevõtluse suurimaks piduriks olla just töökäte puudus maal.
Kas sul on messilt mõni tore elamus, kogemus või mõte, mida võiks
ka teistega jagada?
Ene: Elamuseks oli ääretu rõõmsameelsus ja lust, millega kogukonnad
oma piirkonda tutvustasid. Seminari
“Miks just maale?” ettekannetest meeldis mulle väga oma perega Tallinnast
Rapla valda elama läinud Kalle Kõivu
ettekanne, kus rõhutati, et maale elama
ei saa minna mingi juhusliku uitmõtte või eufooria ajendil, vaid see samm
peab olema läbimõeldud ja kaalutletud.
Kadri: Kogu õhkkond oli väga positiivne ja sõbralik. Üllatas, et mitte
keegi ei olnud huvitatud minu isiklikest
kogemustest hiljutisest maale elama
asumisest. Ilmselt ei osanud seda õigel
hetkel ette sööta.
Indrek: Messil kogetu põhjal on
hea meel selle üle, et olime eelnevalt
ettevalmistunud ning saime seetõttu
piisavalt osalejate tähelepanu ja ka
kontakte.
Kas sellist mõtteviisi – linnast
maale elama asumist peaks ühiskonnas propageerima?
Ene: Sellist mõtteviisi peaks propageerima riiklikul tasandil. Praegused
hoiakud ühiskonnas seda mõtet kahjuks eriti ei toeta. Seetõttu ongi väga
oluline, et “Maale elama” ettevõtmise
algatajad ja eestvedajad on suuremalt
jaolt noored inimesed, kes ise linnast
maale elama läinud ning julgevad ka
teistele öelda “Tulge ka!”
Indrek: Leian, et üheskoos teiste
maapiirkondade kogukondadega rääkida maal elamise väärtustest on tunduvalt suurema mõjuga, kui seda üksi
tehes. Ei jõua ju kõik potentsiaalsed
maale elama tulijad ühele messile ning
juba „maale elama“ teema üle arutlemine meedias on kiiduväärt ja meie
jaoks oluline.
Mõtted ja muljed „Maale elama“
messist kogus kokku ja pani kirja

Ivika Nõgel
Algatuse eestvedaja, MTÜ Partnerlus
Meel Valk
Korraldusmeeskonna liige, Värska
kogukond

Ene Preem.
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Väike-Maarja vald osales messil „Maale elama“
Väike-Maarja vald otsustas ühineda
nende omavalitsuste ja kogukondadega, kes soovivad teha võimatut – muuta trendi „maalt linna“, trendiks „linnast
maale“ ning osales 26. aprillil Tartus
toimunud messil „Maale elama“.
Messi külastajaid kutsuti oma boksi
kevadisele metsapiknikule. Lapsed said
kunstmurul mängida, söödi võileibu ja
joodi kodust õunamahla ning kasepakkudel istudes said täiskasvanud rääkida elust maal.
Elevust tekitasid meeskonna särgid,
millel kirjas “Päris elu on maal”.
Idee reklaamlauseks andis Kaarli
talu perenaine Kadri Kopso, kes sai selleks tõuke oma linna jäänud sõpradelt.
Hüüdlause ei ole mõeldud linnaelu
halvustamiseks, vaid viitab sellele, et
maal pead paratamatult elama loodusega käsikäes ja põllumajandusega tegeledes lausa loodusega ühes rütmis.
See on asi, mis linnas elades täiesti
võõraks jääb.
Väike-Maarja kogukonda esindasid
„Maale elama“ messil Liivika Harjo,
Kadri Kopso, Kristiine Adamson, Ene
Preem ja Indrek Kesküla.
Väike-Maarja kogukonna infoga on

võimalik kõigil huvilistel tutvuda kodulehel Maale elama: http://www.maaleelama.ee/kogukonnad/vaike-maarja#.
U3aP4k2KBdj

Ene Preem
„Maale elama“ kampaania kontaktisik Väike-Maarja vallas

Foto:4 x Kadri Kopso

Messiboksi külastajate vahel loositi välja vahvaid
auhindu
Väike-Maarja vald loosis kõigi messil
„Maale elama“ kogutud kontaktide vahel välja vahvaid auhindu.
Auhindade loosimine toimus messile järgnenud päeval Võivere külas Tuuliku talus. Loosimist aitasid läbi viia
Tuuliku talu perenaine Liivika Harjo
koos perepoeg Joosepiga ning vallavanem Indrek Kesküla.
Loosimise tulemused on järgmised:
• talutoidu töötoa 6 inimesele Kaarli
talus võitis Tiina Köster;

• lõunasöögi perele Georgi söögitoas
Alo Peebo;
• hülge külastuse ja 2,5 kg värsket kala
(2 paketti) võitsid Meelis Karja ja
Jaanika Lõhmus;
• Kiltsi lossi giidiekskursiooni 6-le
inimesele (3 paketti) võitsid Janar
Soidla, Ranno Leets ja Kristina Veskimeister;
• jalgrattalaenutuse ja sauna Ebavere tervisespordikeskuses (2 perepaketti) võitsid Liina Remm ja Mirjam

Veski;
• matka giidiga 10 inimesele Äntu
loodusrajal võitis Liina Saaremäe.
Videot loosimisest saab vaadata valla kodulehe vahendusel.
Aitäh Kaarli talule, OÜ-le Joosand,
OÜ-le Simuna Ivax ja Väike-Maarja Vallavalitsusele loosimisele välja pandud
auhindade eest!

Tulemas on esimene Pandivere peretalude päev
Edendamaks pere- ja väikefarme ning
pööramaks üldsuse tähelepanu nende
olulisele rollile toidu tootmisel on ÜRO
kuulutanud 2014. aasta rahvusvaheliseks peretalude aastaks.
Tutvustamaks piirkonnas tegutsevaid peretalusid ja elu maal, toimub 2.
augustil 2014 esimene Pandivere peretalude päev.
Peretalude päeval avavad külalistele
oma väravad 10 peretalu Väike-Maarja
vallast – Kaarli talu Ärina külast, Kooli talu Nadalama külast, Tuuliku talu
Võivere külast, Härma talu Äntu külast,

Paemurru talu Eipri külast, Uuetoa talu
Avispea külast, Tisleri talu Kaarma-Tagakülast, Palmi talu Pudivere külast,
Marja talu Pandivere külast, Käspre
talu Pikevere külast ning 3 peretalu
Tamsalu vallast – Oruveski talu Järvajõe
külast, Ermo Loodi sepikoda ja Otsa
talu Loksa külast.
Huvilistel on võimalus külastada
talusid ja tutvuda sealsete tegemistetoimetamistega, maitsta talutoitu, teha
käsitööd ning osta koju kaasa kohalikke
tooteid. Igal talul on oma programm.
Mida üks või teine talu sellel päeval

külalistele pakub, saate lugeda juba
järgmisel kuul ilmuvast infolehest.
Ene Preem
peretalude päeva mõtte algataja ja
töögrupi liige

Mai 2014.a.
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Alar Kotlile pühendatud teemapäevadest
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilastena
tuleb meil vastavalt õppekavale järgmisel aastal esitada üks uurimuslik või

praktiline töö. Otsustasime uurimistöö
kasuks, mille teemaks valisime kuulsa
Väike-Maarjast pärit arhitekti Alar Kotli. Me ei teadnud
temast varem suurt
midagi. Huvi tekkis
siis, kui Kotlist käis
meie klassile lähemalt rääkimas Kadri
Kopso Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsist.
Põllumeeste seltsi eestvedamisel on
läbi viidud kolm Alar
Kotli 110. juubelile
pühendatud teemapäeva. Teemapäeva1938. a valminud EV Presidendi Kantselei riiginõukogu del on kokku osalesaalis on tänaseni säilinud arhitekt Alar Kotli algupära- nud 96 inimest.
ne sisekujundus, sh Richard Wunderlichi art déco stiilis
Esimene
arhimööbel ning Günther Reindorffi intarsias uksepealsed, tektile pühendatud
mis sümboliseerivad Eesti erinevaid majandusharusid. temaatiline
päev
Vapivaiba Eesti tollaste maakondade vappide ja suure toimus 23. novembriigivapiga on 1939. a kavandi järgi taastanud tekstiili- ril
Väike-Maarjas.
kunstnik Peeter Kuutma. Sellest kõneles nüansirohkelt Teisel teemapäeval
arhitektuuriajaloolane Mart Kalm (vasakul esiplaanil). 1. märtsil külastati
Rakvere gümnaasiumi hoonet ja Rakvere Pauluse kirikut,
mis on mõlemad
Alar Kotli projekteeritud. Kolmas teemapäev leidis aset
Tallinnas 17. aprillil.
Osalejatele tutvustati Toompead, Estonia teatri- ja kontserdimaja, Tallinna
ülikooli
vanimat
hooneosa, presidendilossi, lauluväljakut ja paljusid teisi
Estonia teatri- ja kontserdimaja ehitati Kotli projekti
kohti.
järgi 1947. aastaks uuesti üles märksa suuremana kui
Oleme ka ise
1913. a Vivi Lönni ja Armas Lindgreni poolt projekteeritud esimene hoone. Algselt oli näiteks kontserdimajal
(pildil) kolm korrust ja kaks trepikoda. Mart Kalmu
ettekannet Estonia taastamisloost tulid silmaringi laiendamiseks kuulama ka Estonia giidid.

Kotli projektide detailsust iseloomustab hästi see metallpiire Tallinna ülikooli trepihallis: torudes ringleb
kuum vesi, mistõttu barjäär toimib ka avara ruumi
küttekehana ega lase suurel aknapinnal aknal uduseks
muutuda.

teemapäevadest osa võtnud. Need on
olnud huvitavad ja andnud väga palju
meie teadmistele juurde. Kui küsida, et
kas midagi üllatavat ka teada saanud
oleme, siis võime rahumeeli vastata, et
jah. Üllatusi Kotli kohta on olnud palju.
Näiteks Alar Kotli sisekujundusoskus
ja see, et just tema on projekteerinud
meie riigi jaoks nii olulise kultuurilise
tähtsusega Tallinna laululava.
Viimase teemapäeva lõpus palusime vastata küsimustikule, et kokku võtta osalejate kogemused kõigi läbi viidud ürituste kohta. Küsisime millistel
teemapäevadel on nad kaasa löönud,
mida on peetud kõige huvitavamaks
ning kas saadi ka midagi uut teada.
Meie koostatud küsitlusele vastas kokku 28 inimest. Selgus, et 20% vastanutest oli käinud kõigil kolmel üritusel,
kahel teemapäeval oli käinud 30% ja
ainult ühel päeval 50% kõigist vastanutest.
Küsisime, missugused hooned või
ettekanded olid teemapäevade juures
kõige muljetavaldavamad. Vastuseid
oli erinevaid: EV Presidendi Kantselei
hoone, Estonia teater, laululava, giid
Mart Kalmu sisukas ekskursioon, Alar
Kotli tütre Anu Kotli esitlus VäikeMaarjas, Toompea loss, Rakvere Pauluse kirik jm.
Kohalolnud pidasid kõige huvitavamaks Tallinna ekskursiooni, selle kohta
saime kõige rohkem tagasisidet. Meeldejäävaimateks olid Presidendi Kantselei, mida mainis 10 inimest ja meie
giidi, arhitektuuriajaloolasest Mart Kalmu põnev ekskursioon Alar Kotli jälgedes, mida omakorda mainis 8 inimest.
Uurisime, kas teemapäevadel osaledes saadi midagi uut teada. Ka siin
oli palju erinevaid vastuseid. Näiteks
ei teatud varem, et Alar Kotli joonistas
juba väiksest peale ning oli väga hea

Lisaks riputatud koorikkatusega laululavale, mis 1950ndate lõpus oli täiesti tavatu, peitub lauluväljaku ebatavaline
võlu ennekõike funktsiooni ja asukoha täiuslikus sobivuses. Lasnamäe paenõlvale kujundatud kallak koos puude
ridadega toimib akustilise seina ja loodusliku tribüünina,
Tallinna laht ja vanalinna siluett aga imelise emotsionaalse
taustana laulukaarele. Külmal kevadpäeval kujunes väikemaarjalaste supisaba sel tuulisel nõlval atraktsiooniks,
millega soovis liituda nii mõnigi turist. Foto: 4 x Kadri Kopso

Tegusad inimesed Europarlamenti!
Eelmistel valimistel hääletas 43,9%
hääleõiguslikest inimestest ja valida
sai enam kui saja kandidaadi vahel.
Läänevirulastest avaldas oma arvamust
vaid 37% inimestest. Mäletatavasti oli
eelmiste Europarlamendi valimiste
staar Indrek Tarand, kes üksi kogus üle
saja tuhande hääle. Aga olukord oli ka
teine. Valida sai põhimõtteliselt vaid
erakonna eest. Erakondade poolt paika
sätitud kandidaatide järjekord ei muutunud ja nii said number ühed piisava
häälte arvu korral mandaadi. Protest
sellise valimiskorra vastu tõi protestihääli Indrek Tarandile, aga jättis ka ilmselt hulka valijaid koju.
Nüüd on olukord pigem sarnane
Riigikogu valimistega, kus kandidaadid
reastuvad lõpuks ümber lähtudes saa-

dud häälte arvule.
IRL-i poolt vaadates peaks võrreldes
eelmiste Europarlamendi valimistega
häältearvu vähemasti kahekordistama.
Küsimus pole vaid Europarlamendis.
Täiendav küsimus on IRL-i positsioon
Eesti poliitikamaastikul ja seetõttu tuleks kõigil meie poliitika toetajatel valima minna.
Ajame Eesti asja Euroopas.
Võib küsida: „Mis mõttes?“ Aga asi
on ju täitsa loogiline, sest olgu see kodumaal või Euroopa Parlamendis, siis
kõrgem elatustase, julgeolekuküsimused, energeetika ning transpordiküsimused on ikka aktuaalsed. Arutelud
Euroopa Liidu tuleviku üle on ju arutelud meie tuleviku üle.
IRL-i poliitikutena me arvame, et

Euroopa Liidul peab olema voli olla
tänasest märksa jõulisem seal, kus sellest on Euroopa rahvastele kasu. Samas
peab EL jääma oma liistude juurde, kui
tema sekkumist tarvis ei ole.
Väga oluline on liikmesriikide suveräänsuse küsimus. Pooldame Euroopa
Liidu jäämist riikide ühenduseks, mitte
muutumist liitriigiks. Samas peab jätkuma ka suveräänsuse ühendamine ja
jagamine teatud valdkondades. Valdkondi, kus vaja liikmesriikide tihedamat koostööd, paremat koordineeritust
ja eeskirjade ühtlustamist, on mitmeid.
Sellisteks võtmevaldkondadeks on välispoliitika, ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika, ühtne energiapoliitika, Euroopat ühendavate transporditrasside
väljaarendamine, teenuste turg, riigira-

kunstnik, et ta tegeles ka sisekujundusega, hindas Eesti rahvuslikku kunsti
ja käsitööd. Üllatava seigana mainiti
seda, et arhitektil on palju elus olevaid
järglasi. Uute teadmistena nimetati
veel Kotli seotust Presidendi Kantselei hoone ja Kadrioru pargi ning väga
paljude koolimajade projektidega. Põnev teadasaamine oli, et Kotli ise pidas oma kõige inetumaks ehitiseks üht
lasteaia hoonet kino Kosmos lähistel
ning see, et laululava võistlusprojekt
ja lõpuks ellu viidud ehitusprojekt olid
suures osas erinevad. Viimane üllatas
ka meid.
Väike-Maarja algkoolimajas on 28.
augustist – 28. septembrini tulemas
näitus „Alar Kotli 110“. Kuna kõik senised Alar Kotliga seotud üritused on
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olnud väga toredad ja meelejäävad, siis
uudishimust tahtsime ka teada, kas ka
teised osalejad on näitusele tulemas.
68% kõikidest vastanutest lubasid kindlasti Alar Kotli näitusele tulla ning väga
tore oli lugeda, et 35% kutsub kaasa ka
oma sõbra või tuttava.
Tundub, et „Alar Kotli 110“ näitust
oodatakse pikisilmi. Kõige rohkem
pakuvad vastajatele seal huvi ehitiste
joonised ja fotod (20 inimest), Kotli
loodud mööbel (19 inimest) ja tema
kunstiteosed (18 inimest). Loodame ka
näituselt saada head tagasisidet!
Väike-Maarja gümnaasiumi 10. klassi õpilased
Ege-Elizabeth Kaldaru
Kaspar Bork

Johan Kotli hauakivi taastatud!
Väike-Maarja vanal kalmistul on kohaliku elu edendaja köster Johan Kotli
hauaplats. Kauni ja tagasihoidliku dolomiidist hauatähise kujundas isa mälestuseks poeg Alar Kotli.
2010. aasta augustitormis langes
hauakivile murdunud puu ning löögi
tagajärjel lõhenes paekivi kihtideks.
Kivi puhastamise ja parandamise võttis ette pottseppmeister Andrus Sõgel
Haljala vallast.
Tänu headele inimestele kogusime
Kotli teemapäevadel kokku 80 eurot,
mis kulus taastamiseks kasutatud materjalidele.
Johan Kotli hauakivi on tagasi oma
kohal kalmistul. Loodame, et tehtud
parandused jäävad kestma ning niipea
ei ole vaja hakata kaunist kivist koopiat
valmistama.

Täname lahkeid annetajaid!
Kadri Kopso
Foto: Anu Kotli

Laulu- ja tantsupeo tuleteekond
Väike Maarja vallas
Tuleteekond on kaardil paigas, ajakavad on olemas. Lõplike kooskõlastuste
käigus võib ette tulla muudatusi. Üksikasjaline info Lääne-Virumaa tuleteekonna kohta on 3. mai Virumaa Teatajas. Sealt leiab etappide kirjeldused ja
saatvate kollektiivide nimed. Kolonni
eesotsas on kolm kolmerattalist tandemit, millel on tuletõrvik ja lipud. Nende
järel sõidab kollektiiv oma ratastega
kahekaupa kolonnis.
Laulu- ja tantsupeotuli jõuab meie
valda kolmapäeval, 25. juunil kui kell
18.45 võtame tule vastu Tamsalu vallalt Porkuni teeristi lähistel.
Väike-Maarjas tutvustame Eesti
tipparhitekti, Tallinna laululava autori Alar Kotli elu ja tegevust praeguse
alklasside maja juures, heidame pilgu
kirikule, Vabadussõja mälestussambale ja keeletammikule, tutvustame
31.05.2014 Väike-Maarja muuseumis
avatud Eesti rahvusliku legendi Georg
Lurichi näitust.

Kell 19.50 on
peatus
VäikeMaarja seltsimaja
ees, sealt viime
küünlad Georg Lurichi mälestuskivi ja
Jakob Liivi mälestussamba juurde ning
saadame tule Ebaverre.
Kell 20.00 – tuletseremoonia ja
simman Ebaveres
Rahva rõõmuks ja jalakeerutuseks
mängivad pasunakoor, rahvapilliansambel Sirili ja Simuna Kapell. Tantsud-mängud tantsuseltsi Tarapita eestvedamisel. Näpunööri töötuba pakub
meisterdamisrõõmu. Kell 20.30 saadame tulekulleri Tuudur Vettiku sünnikohta, seal laulab sugulaskoor Ausmaa.
Neljapäeval, 26. juunil kell 10 toimub tule teele saatmine Ebaverest, kell
10.30 tutvumine Kiltsi mõisaga ja pärast keskpäeva tule üleandmine Tamsalu vallale valdade piiril Aavere külas.

handuse korrashoid, pangandus.
Korruptsiooniteema jõuline sissetoomine võib olla mõne lugeja jaoks
arusaamatu, aga Euroopa Komisjoni
tellitud värske uuringu kohaselt on
korruptsioon finantskriisist räsitud Euroopas süvenenud. See läheb Euroopa
majandusele aastas maksma ligikaudu
120 miljardit eurot kaotatud maksutulude, vähenenud majandusaktiivsuse ja
ära jäänud välisinvesteeringute tõttu.
Ka Venemaa küsimuses peab Euroopa Liit käituma ühtselt ja senisest jõulisemalt lähtudes Venemaaga suheldes
väärtuspõhisest poliitikast –inimõigustest, õigusriiklusest ja naaberriikide suveräänsusest.
Europarlamendi valimisteni pole
palju aega jäänud. Üks asi on saada
aimu kandideerijatest läbi telereklaamide ja tänavapostrite, teine asi on
püüda süveneda Euroopa alase debati

olemusse. Kasvõi natukene. Kindlasti ootab Teid järelejäänud aja jooksul
palju läbisegi seisukohavõtte nii Eesti
asjast kitsamalt ja Euroopa Liidu poliitikasse mitte puutuvalt, kui „suurtest
teemadest“.
Me kutsume üles tulla valima ja leida omale meelepärane kandidaat nende inimeste hulgast:

Aare Treial

nr 118 TUNNE-VÄLDO KELAM
nr 119 ENE ERGMA
nr 120 MARKO MIHKELSON
nr 121 ANVAR SAMOST
nr 122 EERIK-NIILES KROSS
nr 123 YOKO ALENDER
nr 124 MIHHAIL LOTMAN
nr 125 LIISA-LY PAKOSTA
nr 126 TÕNIS PALTS
nr 127 TARMO KRUUSIMÄE
nr 128 LINDA EICHLER
nr 129 MART NUTT
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Maailm läbi Eduard Leppiku
fotosilma
kaadreid tollal veel
Meie kogukonnas on
alles olnud kultuuritaas aktuaalne tutpärandist, mis tänavustada läbi aegaseks objektidena on
de paigaidentiteedi
hävinud või hävimas,
aluseks olnud lugu
kohtumisi tuntud ja
ja teadvustada sellegendaarsete
inile mõju just Eduard
mestega.
Leppiku isiku ja tema
Negatiivikogu altegevuse kaudu.
gab spordivõistlusEduard
Leppik
tega Tapal 2. juunil
alustas paiga loo
1954 ja lõpeb Georg
kogumist 1950. aasLurichi 100. sünnitatel kui Teine maailaastapäeva memomasõda oli oma jälje
riaaljooksuga Väikeeestlaste identiteeMaarjas 21. aprillil
dile värskelt jätnud.
13. juuni 1963. Haljastus ei ol1976. Kaadreid leiab
Kogudes siinse paiknud siis veel probleemiks.
lugematutel jalgsikonna lugu fotode,
ja jalgrattamatkadel
dokumentide ja esenähtu kohta, Eduard
metena pani Eduard
Leppiku keeleretkeil
Leppik selle lõhutud
silma hakanust, suloo
aastakümnete
gulastest, tuttavatest
jooksul taas kokku,
ja
ülikoolikaaslasandes välja märkitest.
misväärselt
palju
Unikaalsemaid foerinevaid kogumikke
tosid on Väike-Maarja luues uurimistööja keskväljaku juures
dest põhjalikke tervipärimuses
tuntud
kuid, millest paljusid
tollal looduskaitse
pole täna veel trükis
all olnud hõbepajust
ega muul viisil aval1963. aastal ja vana
datud.
kalmistu juudi surOma eluajal an31. mai 1957. Jalgsimatk Pannuaial olnud hauakinetas Eduard Lepdivere kõrgustikul „Üle kolme
vist 19. sajandist.
pik
Väike-Maarja
Põnev on jälgida
muuseumile
kaks mäe“. Kiviposti juures Avanduse
ja Simuna vahel.
üht terviklikku koonkastitäit süstematidatud lugu, võrrelda
seeritud fotonegaseda tänapäevaga ja
tiive. Väike-Maarja
näha muutusi. Rõõm
muuseumisõprade
on tõdeda, et iga aeg
selts otsustas muutoob välja uhkeid
seumile abiks olla
avastusi. Kui matväärtusliku negatiivikajad 31. mail 1957.
kogu kohastesse säiaastal Struve melitustingimustesse
diaanikaare Simuüleviimisel ja materna otspunkti juurde
jali kasutatavamaks
jõudsid, teadsid nad,
muutmisel. 2012. ja
et tegemist on kivi2013. aastal õnnespostiga Avanduse ja
tus muuseumisõbra
Simuna vahel. TänaTiiu Marani abiga
seks on suur mõõning kohaliku omadistamistöö kantud
algatuse programmi
15. august 1969. Tuudur Vettik
UNESCO maailmatoel ümbrikel olnud
oma sünnikohas Unikülas.
pärandi nimistusse
kirjed
digiteerida
Foto: 3 x Väike-Maarja muuseum
ja saame oma koduja 5599 negatiivist
vallas tänavu augusti lõpus osa juba
koosnev kogu tõsta üle ajakohastesneljandast matkast Sruve kaarel Struve
se säilitusümbristesse. Negatiivide
meridiaanikaare Simuna ja Võivere otsümbrikel olnud kirjed on digiteeritud
punktide vahel.
ja neist on koostatud Exeli tabel, mis
võimaldaks huvilistel otsida huvipakMarju Metsman
kuvaid kaadreid.
Väike-Maarja muuseumi juhataja
Fotonegatiivikogu hõlmab aastaid
1950-1976. Kogus on palju unikaalseid

Mai 2014.a.

Väike-Maarja Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi
järgmistele erialadele: klaver, viiul, akordion, puhkpillid, löökpillid.
Sisseastumiskatsed toimuvad pühapäeval, 25. mail kell 15.00 muusikakoolis.
Muusikakooli sisseastumiskatsed Simunas toimuvad teisipäeval, 27. mail kell 17.00.
Õpitavad erialad: klaver, viiul, akordion.
Info tel 501 1327; 5560 1915

Alatskivil Liivi lugemas
ette õpetaja Indrek LillemäJuba 26. korda koguneb igal
gi.
aastal jüripäeva paiku, näKonkurss oli väga tasadalapäevad enne Juhan Liivi
vägine, kuna kõik olid oma
sünnipäeva, Alatskivile Liimaakonna headest etlejavi muuseumisse hulk noori
test välja valitud parimad.
inimesi igast maakonnast,
Nii tasavägisel võistlusel
Liivi etluskonkursi võitjaid,
läksid hindamisel arvesse ka
et omavahel välja selgitada
juba väikseimadki pisiasjad.
vabariigi parim Juhan ja JaHinnati esitatu liivilikkust,
kob Liivi lugeja.
lihtsust, hingestatust, intoKäesoleval aastal, suurte
natsioone, läbitunnetatust,
Liivide juubeliaastal (Jakob
kontakti publikuga, liikuLiiv 155, Juhan Liiv 150), komist, žeste, isegi riietuse vagunes 19. aprillil Liivi muulik mängis rolli.
seumisse 18 etlejat üle EesVäike-Maarja valla eriti, et lugeda Liivide luulet ja
preemia parima Jakob Liivi
proosat. Tegu on vabariigis
esituse eest pälvis Viljanühe tugevaima etluskonkurdi gümnaasiumi 11. klassi
siga. Nii ka tänavu, oli väga
Eleri Aleksa.
õpilane Kerli Ritval, kes sai
nauditav kuulata head luulet
Foto: Irma Raatma
veel ka mitmeid teisi eripreeja proosat väga heas esitumiaid hea lugemise, julge,
ses.
mõtestatud esituse eest. Üldvõitjaks
Paljude teiste eripreemiate hulgas
kuulutas koolinoorte etlusvõistluse
annavad Väike-Maarja vald, Väikežürii esimees Alo Kurvits Rakvere gümMaarja muuseum, Väike-Maarja raanaasiumi 10 klassi õpilase Anett Pullematukogu juba kaua aega preemiat
ritsu, kelle esituses nii Juhan kui Jakob
parimale Jakob Liivi loomingu lugejale.
Liivi lood olid võrdselt tugevad ja eheVäike-Maarja ja Alatskivi vallal on pridad, liivilikult lihtsad.
vileeg saata Liivi lugejaid väljaspool
maakondlikku konkurssi.
Väike-Maarja Valla Raamatukogu diSel aastal esindas Väike-Maarja valrektor
da Väike-Maarja gümnaasiumi 7. klassi
Irma Raatma
õpilane Eleri Aleksa, keda valmistas

Seltsimajas saab näha Maie
Lepiku kunstiringi tööde näitust
4. mail koguneti Väike-Maarja seltsimaja jalutussaali Maie Lepiku kunstiringi
tööde näituse avamisele. Näitusel väljapandu tutvustab kunstiringi kolmandal tegevusaastal valminud töid.
Nagu varasemadki, pakub ka seekordne näitus rohkesti nautimisrõõmu.
Käsitletud teemasid on päris mitmeid.
Pliiatsijoonistused näiteks kujutavad kõik ühte ja sama eset, aga iga autor on vaadanud seda erineva nurga alt
ning iga töö on täiesti ainulaadne.
Jumalaema kujutised on samuti
väga erinevad. See teema on sügavalt
isiklik ja valminud töödes on mõneti

Kodu-uurija Heino Ross – 85
Kodu-uurija Heino
Ross
on
suure osa
oma elust
pühendanud kodukoha
loo
jäädvustamisele.
Aastakümn e t e g a
kogutud
materjal on väga laialdane. Suure osa
kogutust on ta jõudnud ka kirjastada.
Huvi kodukandi ajaloo vastu oli olemas jubas varajasest noorusest ja on
seda tänaseni. Uudishimuliku ja sihikindla inimesena talletas mälestusi ja
märkmeid juba varakult ja töötas pikki
päevi arhiivides, kus otsis materjale
kirjutatavate raamatute teemal. Kui
raamatuid rohkem kirjutama hakkas,
organiseeris kirjastuse Väike-Viru.

Esimene raamat ilmus juba 1994.
a ja praegu viimane nägi ilmavalgust
2014. a. Aga sinna vahele mahub üle 40
raamatu, mis on tema koostatud, tõlgitud, välja antud.
Me tavatseme endid lugeda rikka
kultuurilooga vallaks. Heino Ross on
sellele tublisti kaasa aidanud, pannes
kirja suure osa meie ajaloolisest pärandist.
Kirjanik Mihkel Mutt on öelnud:
„Too, kelle kohta kõik kirjas, on mingil
viisil rohkem olemas kui too, kelle kohta pole. Temal on rohkem tulevikulootust.“
Heino Rossi austamisõhtu toimub
5. juunil kell 18.00 Väike-Maarja raamatukogus.
Olete oodatud osa saama tööka
mehe tegemistest!
Irma Raatma
Väike-Maarja Valla Raamatukogu direktor

Foto: Ilve Tobreluts
avaldunud ka iga kunstniku tunnetuslik
sisemaailm.
Oma kodu. See teema juhatati sisse
juba eelmise aasta suvises maalilaagris, kus harjutati perspektiivitunnetust
ning ruumi ja kauguse kujutamist tasandil.
Abstraktse kunsti stiilis tööd on samuti väga loomingulised, nagu kõik teisedki teemakäsitlused.
Eranditult kõik näitusele üles seatud
tööd köidavad pilke, on viimistletud ja
kaunid. Usina harjutamise, pühendumuse ja õpetaja oskusliku suunamise
abil on kunstiringis osalejad jõudnud

väga heade tulemusteni.
Näitusetööde autorid on: Tiiu Ahi,
Mairi Beilmann, Maret Haiba, Liili
Heinla, Laine Kadak, Inge Lehtlaan,
Vella Lilleberg, Terje Ruuben ,Urve
Salumäe, Eve Tiigimäe, Sirje Voolpriit
ning õpilased: Marili Kiisk, Kristel Kortin, Liisi Prits, Johanna Rauhala, Sandra Salumäe.
Näituse avamisele oli kogunenud
rohkesti huvilisi, seltsimaja jalutussaal
tundus kitsakski jääma. Külastajate silmis võis märgata tunnustavaid pilke,
sest tõepoolest oli, mida vaadata ja
mida nautida.
Va l l a v a n e m
Indrek Kesküla
tõdes oma tervituses, et kunst
nagu muusikagi, kõnetab iga
inimest,
ning
rõõmustas näitusetööde kõrge
taseme ja rohke silmailu üle.
Avamisele lisas
pidulikkust Solare meeskvarteti
HaLeMaJa esinemine. Pärast näituse
avamist sai seltsimajas kuulata ka kammerkoori Solare erinevate vanuserühmade kontserti.
Kunstinäitus jääb lähiajaks seltsimajja üles ning sellega on võimalik tutvuda veel kindlasti ka Pandivere päevade aegu.
Kunstinäitusel üles pandud töid on
võimalik näha ka Väike-Maarja valla koduleheküljel uudiste osas ning pildigaleriis: Sündmused 2014 – Maie Lepiku
kunstiringi näituse avamine.
Ilve Tobreluts

Simunas tantsiti
ja tralliti!
Ühel päikselise aprillikuu päeva õhtupoolikul, kui kohalikud Tüdrukud kahekümneseks said, oli Simuna rahvamaja
võõrast keelt ja kultuuri täis.
Eakate rahvatantsurühma Tüdrukud
kutsus kokku ja juhendas 15 pikka aastat Lehte Sirelpuu – rahvatantsu entusiast. Rühmale nime ja tegudele näo
ning hinge andsid kauaaegsed tantsijad
Maie Danilas ja Valve Toming. Meil on
sõpru üle Eestimaa ja raja tagagi. Tantsitud on Harjus, Järvas, Virus ja Võrus,
saarte peal ka. Kõige suuremad sõbrad
on oma kihelkonna ja valla rahvas.
Juba peaaegu 5 aastat on meile
pauerit andnud särtsakas juht ja tantsija Auli Kadastik. Lustima tullakse
Kärust, Emumäe alt ja pealt ning Simunast. Oleme keskmiselt vanad ja kobedad ning heatujulised.
Kuna sünnipäevalapsed olid ainsad
eestlased sel õhtul, siis tuli näidata,
mida ka Viru rahvas oskab. Pidu avatud
ja hoog sisse tõmmatud, oli külaliste
kord käes. Tuldi maa ja mere tagant Lätist Austraaliani välja. Tervituseks
toodi hispaania, itaalia ja tšehhi tantse. Nägime kreeka „sirtakit“ ja saksa
vahutavaid õllekannusid. Kohal olid
ka mustlased ja kahtlase minevikuga
tšuktšid.
Kingikotti potsatasid kreeka pähklid,
itaalia spagetid ning saksa õlu. Lauale
asetati puuviljakorve, kangemat kraami ja palju lilli. Oma maja poolt tänati
meid vitamiinitopsiga – kevadel väga
vajalik asi. Vald tõi värskelt prinditud
söödava tänukirja (tort) ja kaunid roosid.
Maarjamaa veerekõsõ päält tellitud
pillipoisid võtsid ka kaasa maru-marudad „mutid“. Lõuna pool ammu kevad
käes ja nõges ning naat taldriku peal energiast pulbitsevad „vanainimesed“
tantsisid balletti ning õpetasid prillidega räppima. Ka eurovisiooni paremad palad olid neil nähtud ning järele
tehtud.
Külalistest ei saanud kohale tulla indiaanlased, kuid nad saatsid meile sulgedega ehitud „Tarkuse raamatu“. Kui
raamat loetud, kõik elujõu ja nooruse
nipid kätte õpitud, siis viie aasta pärast
kohtume kindlasti.
Aitäh Aulile vaeva ja ilusa peo eest.
Teid tänades Tüdrukute nimel tantsija
Eha Varb

Foto: 2 x Silvi Sirelpuu
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Solare Väike-Maarjas

Kohtumine lastekirjanik Mika Keräneniga

kui alustasime valmistumist Mart Saare 130. sünniaastapäevaks, et esineda
koos Eesti parimate kooridega Estonia kontserdilaval. Tundus uskumatu,
et me kunagi „Kõvera kuusekese“ või
„Metsalauluga“ hakkama võiksime saada. Aega oli vaid mõned kuud. Aga,
nagu ikka, muutub ka kõige võimatum
ülesanne Elo käe all kauniks kunstiks.
Tähtsaimad ongi minu jaoks kõik
need hetked, mil uus repertuaar on sellisel tasemel selgeks saanud, et hakkab
helisema imeline muusika ning laulja saab osaks sellest. Pealiskaudselt,
pühendumiseta ei ole seda naudingut
võimalik tunda.
Millised emotsioonid sind valdasid, kui seltsimaja saalis jälgisid
kooristuudio SO-LA-RE kooride esinemist ja siis, kui laulsid ise?
SO-LA-RE on meie pisike pojuke,
kes alles oma esimesi sammukesi teeb.
Kuulasin ja vaatasin neid ootusärevalt,
nagu lapsevanem ikka: kuhu nad on
jõudnud ja mis neist edasi saab? Usun,
et Solare saab sealt kunagi tugevat järelkasvu. Kõige vahvam on see, et nendes
noortes on koorilaulupisik juba sees. Ja kes
on juba hea dirigendi
käe all nõudlikku repertuaari laulda saanud, see enam pisikust
lahti ei saa.
Ise laval olles tunned seda, mida laul
laseb sul tunda. Kord
Esinemisjärg on Solare meeskvarteti HaLeMaJa käes. oled õnnelik, kord
kurb, kord isamaaliFoto: Ilve Tobreluts
ne jne. Väike-Maarja
seltsimaja saalis on hea laulda, siin
on meil kord nädalas, esmaspäeviti
on selline akustika, mis kuulajale kõik
kella 18.45st 21ni.
nüansid kätte toob, nii et kuulata on
Proov algab põhjaliku lahtilaulmimõnus siis, kui lauldakse puhtalt. Loosega. Seejärel harjutatakse erinevates
dan väga, et Solaret oli mõnus kuulata.
ruumides häälerühmade partiisid. LõKoori Facebooki lehel on kirjas:
puks lauldakse õpitu kokku. Nii lihtne
„Kammerkoor Solare on Rakvere koorisee ongi!
dest kunstiliselt kõige ambitsioonikam.
Koori kodulehel on loetelu saaKontsertidel ja konkurssidel esitab
vutustest. Millised nendest on Sinu
reeglina keskmisest keerukamat loojaoks tähtsamad, millised raskemad?
mingut. Ka päris omaloomingut. SeltLaulan Solares alles neljandat hoosielu pole esiplaanil, kuid on olemas“
aega, mistõttu on minu isiklik panus
Kuidas nende väidetega nõustud?
koori saavutustesse alles väga väike.
Ega sa ometi arva, et me kodulehel
Suur-suur rõõmutunne valdas kogu
inimestele hambasse puhume? Kõik on
koori, kui Eesti Kooriühing tunnustas
õige.
meid tiitliga „Aasta koor 2012“. Plaadi
Mis on kooril järgmisel hooajal
„Looda ja armasta“ salvestamine oli
plaanis?
põnev aeg.
Esimene suur plaan on laulupeol
Uhkusega meenutan konkurssi Prahästi laulda. Ja seejärel laululaager auga Kantat 2012. aasta hilissügisel, kust
gustis, jõulukontserdid, Tuljaku võistutulime tagasi koguni nelja kulddiplolaulmine, kevadkontserdid. Nagu ikka.
miga. Meid tunnistati parimaks folkVõib-olla rõõmustame ennast järgmiloorikava esitajaks ning ka segakooride
sel hooajal ka ühe konkursiga väljaskategooria kohustusliku loo esitajaks.
pool Eestit.
Kusjuures kohustuslikuks palaks oli
Aitäh Kadrile, aitäh Solarele!
Antonin Dvoraki imekaunis laul „NaSoovin Solare-perele häid lauljaid.
padli pisne“, mille tšehhi keelseks
Loodan, et ka Väike-Maarjas on inimeettekandeks valmistusime interneti
si, kel oskusi ja tahtmist Solarega ühivahendusel tuttava tšehhi neiu käest
neda. Soovin kergeid-lihtsaid proove,
juhtnööre saades.
laulurõõmu ja edu esinemistel!
Koorilaul ei ole raske. Ja keerukas
repertuaar on ainult puhas rõõm. Sinu
Aare Treial
küsimuse najal tuleb meelde see aeg

Sügisel sai otsustatud, et sel õppeaastal kutsume külla lastekirjanik Mika
Keräneni. Tänu vilistlastele saime raamatukokku päris mitu tema kirjutatud
raamatut. Nii on nüüd lastel võimalik
lugeda väga põnevaid, saladusi ja seiklusi täis lastekrimkasid – „Varastatud
oranž jalgratas”, „Peidetud hõbedane
aardelaegas”, „Vana roosa maja”, „Salapärane lillenäppaja” ja „Professor
Must”. Lastele tõesti need lood meeldivad.
Lapsed olid kohtumist kirjanikuga
juba kaua oodanud. Lõpuks 14. aprillil ta saabus. Saalitäis algkooli ja osa
põhikooli õpilasi võtsid kirjaniku vastu
suure aplausiga.
Alustuseks esitasid pikapäevarühma
õpilased Andriana Ingeroinen, Kelin
Meidla, Helari Vill, Katre Treffner, Riko
Remi Mitt ja prantsuse buldog Mati
väikese etteaste raamatu „Varastatud
oranž jalgratas” järgi.
Siis sai sõna lastekirjanik Mika Keränen. Kõigepealt rääkis ta oma raamatute saamisloost ja sellestki, miks ta valis
tegevuspaigaks just Supilinna. Tahate
ehk teiegi teada? Aga sellepärast, et
see Tartu linnaosa oma vanade puust
majade ja aedadega pakub nii palju põnevaid tegevusi lastele.
Saime teada, et jõulude aegu on
oodata tema kuuendat krimiraamatut.
Selles loos aitavad lapsed otsida ja leida kuulsa rammumehe Georg Lurichi
kaotsi läinud kuldset skulptuuri. Nii et
meie kandi mees jõuab Mika Keräneni

Nende vallalehe lugejate hulgas, kes on
ka muusikalembesed, pole ilmselt kedagi, kes ei teaks kammerkoor Solaret.
Rakveres juba 37 aastat tegutsenud, viimasel kümnendil erinevatel võistlustel
ja konkurssidel säravaid kohti saavutanud kõrge muusikalise tasemega koor
esines Väike Maarja seltsimajas 4. mail.
Kontserdil astusid üles selle suure
pere kõik liikmed – kammer-, mudilas-,
laste- ja noortekoor ning meeskvartett
HaLeMaJa, klaverisaatja Piret Villem,
dirigendid Ly Hiire ja Elo Üleoja. Kavas
oli valik vaimulikke laule, Miina Härma
loomingut ja laule selle aasta laulupeo
repertuaarist.
Väike-Maarjaga seotud inimesi on
kooris viis. Esitasin mõned küsimused
ühele neist – Kadri Kopsole.
Palun kirjelda, kes ja kuidas Rakveres proovidesse käivad, kuidas toimuvad nö tavaproovid.
Solare 43 lauljat esindavad väga erinevaid elualasid, kõige enam on õpetajaid. Ka elukohad on lisaks Rakverele
mitmel pool Lääne-Virumaal. Proovid

soojale maale puhkama.
raamatusse! Jälle üks tõeliselt põnev ja
Tore oli ka seda näha, et paljudel
seiklusi täis raamat, mida lastele kinkilastel olid kaasa võetud tema raamada.
Mika Keränen
luges lastele ette
raamatust „Salapärane lillenäppaja”
katkendi,
kuidas Mari jalgpallimängus väravat kaitses ja kohtunikku
ärritas.
Selle loo peale
sai kirjanikuhärra
teada, et ka meie
lapsed
käivad
jalgpallitrennis ja
üldse armastavad
sportida.
Väikesed raamatuhuvilised kirjanikult
Meie
saime
autogramme saamas.
teada, et ta on
tud, kuhu nad said kirjanikult võtta
sündinud Soomes 24. novembril 1973.
autogrammi. Ja kõik raamatud, mis kirÕppis Soomes, siis aga tuli Eestisse
janik ise oli kaasa võtnud, leidsid uue
kooliteed jätkama. 1999. aastal lõpetas
omaniku. Eks ta nii ole, et hea raamat
Tartu ülikooli eesti keel võõrkeelena
ei jää riiulisse seisma.
eriala.
Siinkohal pean kiitma lapsi, et nad
Elab Tartus Karlova linnaosas. On
armastavad ikka raamatuid lugeda ja
abielus eestlannaga ja neil on kaks tüaitäh vanematelegi raamatute jaoks
tart. Lapsed oskavad nii soome kui eesraha leidmast.
ti keeles kõnelda. Oma rahvuse kohta
Kirjanikule soovime ikka teravat sulütles kirjanik, et Soomes külas käies
ge ja vahvaid mõtteid lastele raamatute
räägin soome keeles ja olen soomlane.
kirjutamisel.
Aga Eestis olles räägib eesti keelt ja
ju ta on siis eestlane. Saime teada, et
Liidia Arumägi
talle meeldib ka jalgpalli mängida, eriti
Väike-Maarja gümnaasiumi algklasContraga kampas. Ja kui ta tööst st õpeside raamatukoguhoidja
tamisest ja kirjutamisest väsib, sõidab

27. Pandivere päeva ristsõna küsimused
1. Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna tänavune laureaat (ees- ja perekonnanimi)
2. Lennart Meri mälestusüritus Ebaveres
3. Väike-Maarja valla Aasta Tegija 2013 (ees- ja perekonnanimi)
4. Laulu- ja tantsupeo tuleteekonna nimetus
5. Üks admiral Adam Johann von Krusensterni olulisemaid teadustöid, koostatud tema enda juhitud
esimese Vene ümbermaailmareisi põhjal
6. Nimekas arhitekt Väike-Maarjast, Tallinna laululava ja paljude stiilsete koolihoonete projekteerija
üle Eesti (ees- ja perekonnanimi)
7. Väike-Maarjas loodud spordirajatis, kus Bruno Vaheri eestvedamisel toimuva tegevuse arendamine
valiti Lääne-Virumaa aasta sporditeoks 2013
8. 26. aprillil Ebaverest Ebaverre toimunud I Pandivere rattamaratoni üks peakorraldajaid (ees- ja
perekonnanimi)
9. Varangu mõisas elanud Eesti silmapaistvaim

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

graafik, kes harrastas tõsiselt raskejõustikku,
mõnda aega isegi Georg Lurichi näpunäidete järgi
(ees- ja perekonnanimi)
Kiltsi loomelaagrite korraldaja (ees- ja perekonnanimi)
Endise Härmalõnga memmede tantsurühma
praegune nimi
Tantsuselts, kelle eestvedamisel korraldati märtsis Ebavere tervisespordikeskuses liikumisaasta
orienteerumisvõistlus
Georg Lurichi fondi halduskogu esimees (ees- ja
perekonnanimi)
Väike-Maarja vallavolikogu esimees (ees- ja perekonnanimi)
Ülemaailmne spordipäev, mida 19. jaanuaril tähistati ka Ebavere tervisespordikeskuses
Ajalooveergude koostaja ja rahvakalendri tähtpäevade tutvustaja valla infolehe veergudel (eesja perekonnanimi)

17. Visa ja väsimatu ilulooja, Väike-Maarjas Renne
teel asuva kiviktaimla rajaja ja korrashoidja (eesja perekonnanimi)
18. Koht, kus arvatavasti ainsana Lääne-Virumaal on
taastatud tegus muinsuskaitseselts
19. Kauaaegne Kiltsi ja Väike-Maarja laulukooride
dirigent, menukas kirjamees, õpetaja, valla aukodanik (ees- ja perekonnanimi)
20. Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogu esimees
(ees- ja perekonnanimi)
21. Tegus ja toimekas maaelu edendaja Väike-Maarja
vallas, aktiivne tegutseja põllumeeste ühistus KEVILI (ees- ja perekonnanimi)
22. Seeniortantsupeol vallavavalitsuse tantsurühmas
Kuningapere igal aastal esinenud meestantsija
(ees- ja perekonnanimi)
Koostas: Irene Kaldma

XXVII Pandivere päeva RISTSÕNA
NB! Lahendatud ristsõnalehed tagastage Pandivere päeval, 31. mail
kella 13.00-ks raamatulaadal (seltsi-

majas)
Lahendamiseks saab abimaterjali
Väike-Maarja muuseumist ja paljude

küsimuste kohta valla infolehtedest
ja Internetist.
Head nuputamist!
22

3.

9.
6.

2.

5.

13.
20.

8.
7.

11.

12.

16.

18.
19

1.

4.

10.

17.
14.

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri käskkirjale 21. aprillil 2014
nr 177 toimuvad Väike-Maarja Õppekeskuses Euroopa Sotsiaalfondi programmi
“Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames täiskasvanud elanikkonnale järgmised tasuta kursused:
Kursuse nimetus

Tundide arv

Arvutiõpe vanemaealistele 55+

40 tundi

Kaupade paigutus ja väljapanek kaubandusettevõttes

24 tundi

Kaubandusseaduste baaskoolitus müügi- ja teenindustöötajatele

24 tundi

Toimumise aeg
Algus 28.05. kell 14.00 Simuna
Koolis
04.06,11.06 ja 18.06
Kell 9.00-15.50
03.06,10.06 ja 17.06
Kell 9.00-15.50

Grupi
suurus
10
10
10

Info ja registreerimine: tel 3261 892, e-post: vmok@v-maarja.ee
Kodulehekülg: www.v-maarja.ee/vmok (õppetöö/täiendõpe/tasuta kursused)
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Lahendus: XXVII Pandivere päeva moto

15.

21.
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Gümnaasiumi tänavusel koolikonverentsil räägiti keskkonnast meie ümber
kui ka muude asjade taaskasutamisest.
Taaskasutus on efektiivne viis jäätmete vähendamiseks ning on säästlik nii
keskkonnale kui ka rahakotile. Teinekord on vaja kasutatud asja veidi kohendada, see tekitab isikliku suhte
ning annab tootele pikema elu. Vana
mööbli saab ära puhastada ja vastavalt oma soovile viimistleda, kasutatud
riietest saab üsna vähese vaevaga uusi
ainulaadseid riideid. Näiteks annab
taaskasutuspoest
odavamate riiete
ostmine vabaduse julgelt eksperimenteerida ja
oma stiili leidmisele
loovalt
läheneda. Paberi
taaskasutamine
aitab loodusressurssidest säästa
peamiselt puid ja
vett. Saime teaPilk konverentsisaali. Foto: Ilve Tobreluts
da, et Eestis tekib keskmiselt 40 000 kuni 70 000 tonni
Konverentsi sissejuhatuseks andis
vanapaberit, kartongi ja pappi aastas,
direktor Raili Sirgmets parimatele kätte
millest kogutakse kokku vaid 25 000
kooli teadmiste konkursi auhinnad.
tonni. Eestis taaskasutatud vanapabeKonverentsil tervitas kooliperet ka
ri hulk on mitmeid kordi madalam kui
vilistlaskogu esimees Raimo Maasik,
Lääne- ja Põhja-Euroopas.
kes andis vilistlaskogu poolt raamatud
„Väike-Maarja Gümnaasium kui
gümnaasiumiosa parimale võõrkeelte
minu argipäevane keskkond“ – Victotundjale ja parimale loodusainete osria Mitt, 7.b klass, juhendaja õpetaja
kajale.
Kristi Põdra.
Esitamisele tuli viis ettekannet.
Sõna „keskkond“ seostub eelkõige
Konverentsi ettekanded olid huvitavad
looduskaitsega, kuid tegelikult on selja elulised. Kõik ettekandjad olid süülel sõnal palju laiem haare. Ka koolist
vinud keskkonnaküsimustesse, igaüks
saab rääkida kui keskkonnast, see on
analüüsis meid ümbritsevat keskkonda
sümbioos nii füüsilisest, bioloogilisest,
eri nurga alt.
majanduslikust, tehnoloogilisest, kul„Keskkond meie ümber. Taaskatuurilisest, kui ka sotsiaalsest keskkonsutus“ – Anete Tomingas, 4.b klass,
nast. Koolikeskkond on õpilase jaoks
juhendaja õpetaja Ele-Riin Vend.
väga oluline. Õpilane veedab koolis
Anete Tomingas rääkis oma ettekankeskmiselt 175 tööpäeva aastas (8 tundes taaskasutusest – nii riiete, paberi
6. mail pidas Väike-Maarja gümnaasium taas koolikonverentsi. Koolikonverentsiga tähistatakse gümnaasiumi
nimepäeva – 5. mail 19 aastat tagasi
nimetati Väike-Maarja keskkool ümber
gümnaasiumiks.
12. korda toimunud koolikonverentsi teemaks oli „Keskkond meie ümber“.
Konverents toimus kahes osas: algul
kõlasid ettekanded 2.–5. klassi õpilastele, teises osas 6.-12. klassi õpilastele.

di ööpäevas, 1400 tundi aastas, põhikoolis käimise ajal 1585 tööpäeva ehk
12680 tundi). Õpilast mõjutavad igapäevaselt koolimajas olevad värvused,
ehitusmaterjalid, mööbel, temperatuur, heli, ümbritsevad inimesed, seda
nii füüsiliselt kui vaimselt, puhtus ja
veel paljud muud tegurid. Victoria Mitt
tõi oma ettekandes välja väga palju
erinevaid tegureid, mis ja kuidas mõjutavad koolikeskkonda, seda nii positiivses kui negatiivses suunas. Ettekande
lõpus andis ta omalt poolt soovitusi,
mida peaks tegema selleks, et VäikeMaarja gümnaasium oleks praegusest
veel parem keskkond, kus argipäevaselt 8 tundi oma elust veeta: Hoolime!
Märkame! Hoiame! Teeme koostööd!
Arvestame üksteisega! Suhtleme!
„Jäätmed meie elus“ - Madli Matvejev, 4.b klass, juhendaja õpetaja
Ele-Riin Vend
Me kõik puutume igapäevaselt kokku prügiga – oleme ise selle tekitajad.
Selleks, et hoida elukeskkonda inimväärsena ja loodussõbralikuna, peaksime tekkinud jäätmed võimalikult keskkonnasõbralikult koguma ja käitlema.
Madli Matvejevi ettekanne keskendus
jäätmestatistikale ning jäätmetele ja
jäätmekäitlusele Väike-Maarja vallas.
Saime teada, et Eurostati andmeil tekkis 2010. aastal Eestis ühe elaniku kohta 311 kg olmejäätmeid, Euroopa Liidu
keskmisena on see number aga umbes
pool tonni. 77% Eestis kogutud olmejäätmetest ladustati prügilasse, 14%
läks taaskasutusse ja 9% kompostiti.
Väike-Maarja vallas on ligikaudu 1350
jäätmevaldajat ja aastas tekib ligi 1000
tonni olmejäätmeid. Vallaelanikele on
loodud võimalused anda oma majapidamises tekkinud jäätmed Väike-Maarja ja Simuna jäätmejaamadesse ning
on toimima pandud korraldatud jäät-

Playback 2014
klassis: 1.-4. klass, 5.-8. klass ja 9.-12.
klass. Meeleoluka kavaga esines ka
õpetajate naisansambel „Seniilikud“.
Noorima vanuseklassi võitis
3. klass Getter
Jaani ja Maia
Vahtramäe lauluga
„Meelelahutajad“ (Sandra
Salumäe,
MiaSandra Taur ja
Brian
Vinkel).
Selle vanusegrupi
parimate jäljendajate tiitlid pälvisid Brian Vinkel
ja Diana Hamidžanova.
Võitjad vanuseklassis 1.-4. klass.
5.-8. klasside
vanuserühma võitis 6. klass (Keneli
mist on noortele suunatud üritusega,
Pohlak, Karin Klauks, Henrik Villem
kus igast klassist esines trupp, jäljenSepping, Mikk Sikkar, Vendo Mihkel
dades ühte tuntud artisti või ansambVeia, Marten Remmelg, Kaisa Tšakirov,
lit. Sel aastal toimus üritus juba 5. korKarmen
King),
kes esitas popurrii. Vanuserühma
parimad jäljendajad olid Sandro
Palmits ja Karmen King.
Vanima vanuseastme
võitis
11. ja 12. klassi
segavõistkond
(Thomas
Tammus,
Johannes
Richard Sepping,
Mark
Liivalaid,
Argo Metsaru, TõVõitjad vanuseklassis 5.-8. klass.
nis Saar, Rauno
Kuusemets) Metallica lauluga „Fuel“.
da ning huvi on igal aastal ürituse vastu
Selles vanuseklassis
olnud suur, nii ka sellel aastal, kokku
jäljendasid artiste
esines kogunisti 18 gruppi.
kõige osavamalt JoEsinejad võistlesid kolmes vanuse16. aprillil toimus seltsimajas VäikeMaarja gümnaasiumi õpilasesinduse
poolt korraldatav üritus Playback. Tege-

hannes Richard Sepping ja Mari-Liis
Kaskema.
Raskeid otsuseid aitas langetada
žürii, kuhu kuulusid Ly Ipsberg, Meeli
Veia, Sten Arulaan, Sten Randmaa ja
Indrek Lillemägi.

mevedu.
„Interneti kasutamine VäikeMaarja Gümnaasiumi 6. klassis“ –
Keneli Pohlak, 6.b klass, juhendaja
õpetaja Tuuli Saksa
2010. a viidi 25 Euroopa riigis läbi
uurimus, mille eesmärk oli selgitada
välja, kui teadlikud internetikasutajad
Euroopa lapsed on. Keneli Pohlak viis
analoogse uurimuse läbi oma klassikaaslaste seas. 6. klass on oma 27
õpilasega Väike-Maarja gümnaasiumi
suurim klass. Uurimusest selgus, et
60% õpilastest kasutab internetti igapäevaselt, 39% neist koguni 4-9 tundi
ööpäevas. Uurimus selgitas ka, millal,
kus ja mille abil internetis käiakse,
mille jaoks internetti kasutatakse, milliseid suhtlusvõrgustikke kasutatakse,
milliste ohtudega on klassikaaslased
internetis silmitsi seisnud, kas on langetud küberkiusamise ohvriks. Selgus,
et 65% vastanutest on saanud internetis vastikuid sõnumeid, 10 klassikaaslaslast on ka ise nõmedaid sõnumeid
saatnud. Keneli Pohlak pani kiusajaile südamele, et nad paneks end teise
olukorda ja alles siis kirjutaks midagi.
Küsimusest, kas vanemad tunnevad
õpilaste internetikasutuse vastu huvi,
selgus, et peaaegu pooltel vastanutest ei tunne ema-isa huvi selle vastu,
mida laps internetis teeb. Vastuseid

oli väga erinevaid, kuid kokkuvõttes
võib uurismustööst järeldada, et meie
gümnaasiumi kuuendikud on internetikasutuselt täiesti tavalised keskmised
Euroopa noored.
„Veetilk kui elukeskkond“ – Kristin Lepik, Kerli Lõune, juhendaja
õpetaja Ivi Vainjärv
Keskkond on asjade, tingimuste ja
suhete süsteem. Kristin Lepiku ja Kerli
Lõune uurimustöö keskendus VäikeMaarja tiigi uurimisele. Uurimistöö viidi läbi aprillikuu alguses. Töö eesmärk
oli selgitada välja, milliseid elusorganisme leidub Väike-Maarja tiigis ning
kui palju neid leidub veetilgas. Koguti
teoreetilisi andmeid tiigi kui elukeskkonna kohta. Tiigist võetud veeproovist tehti preparaat ja uuriti seda mikroskoobis. Töö käigus määrati leitud
organismide liigid ja tehti neist, mis
silmaga nähtavad, fotosid. Uurimusest
tuli välja, et pH tase tiigivees ei muutu
temperatuuri muutudes. Ainult mikroskoobis nähtavate silmviburlaste elutegevus hakkab toimuma siis, kui temperatuur tõuseb. Mida soojem vesi, seda
liigirikkam on elu veetilgas.
Aitäh ettekandjatele ning jätku gümnaasiumi koolikonverentsidele ja huvitavatele uurimustele!
Ilve Tobreluts

Emadepäeva kontsert Simunas
Üks väike rõõm las olla igas päevas,
üks pilk või naer, üks õis või värvilaik.
Üks lauluviis või killukene päikest taevas,
üks sõna hea, mis muudab kauniks kõik.
8. mail rõõmustasid
meid taas Simuna
muusikakooli õpilased
ja rahvamaja laululapsed vahva emadepäevale pühendatud
kontsertiga. Pillimäng
ja laul on Simuna rahvamaja igapäevased
sõbrad.
Aitäh Teile mudilased, lauluansamblid,
solistid ning instrumentalistid ja tublid

õpetajad Angela Raik ja Eve Sarnet
nende toredate hetkede eest!
Auli Kadastik

Foto: Egle Pent

Kevadised tantsumõtted

Võitjad vanuseklassis 9.-12. klass.
Ürituse toimumisele aitasid kaasa
Väike-Maarja gümnaasiumi noored ja
lapsevanemad. Õhtut juhtisid andekad
noormehed Markus Tiigimäe ja Johannes Richard Sepping. Üritus ei oleks
saanud toimuda ilma sponsoriteta.
Siinkohal soovib õpilasesindus tänada
Andrus Soidlat, Kaarli talu, AS Vireen,
OÜ Reinpaul ning Väike-Maarja gümnaasiumit.
Suur tänu osalejatele ja pealtvaatajatele ning kohtumiseni järgmise aasta
Playbackil!
Hannamari Soidla
Gümnaasiumi ÕE president

koos.
Rõõm on tantsimine, tantsimine on
Tüdrukud olid oma tantsud seadnud
liikumine ja liikumine on tervis. Sellest
rahvatantsu ainetel ja kandsid kohalikkõigest olen osa saanud ajast, mil läkke rahvariideid. Kogu kontsert oli aga
sin mullu sügisel tantsurühma Kureüks suur ja uhke rahvaste sõpruse pidu,
marjad. Olen nüüd kevadeks tantsinud
kus meie Kuremarjad olime tšehhi küpalju seeniortantse ja see on väga tore.
lalised temaatilise tantsuga. Tore oli!
Oleme koos esinenud mitmel VäikeJa lõpuks tõden taas, et tants teeb
Maarja seltsimaja üritusel ja ka Tamjalad kergeks, meele rõõmsaks ning
salus.
annab võimaluse olla sõpradega koos.
Kevade saabudes saime ka mitu ülSelle eest tänud meie juhendaja Ilmele
latavat peokutset. Meie head tantsuja bussijuht Aimarile!
sõbrad pidasid sünnipäevi: Roela rahvamaja seeniortantsurühm Kanarbik
Kuremarjade tantsija
tähistas oma 35. sünnipäeva ja Simuna
Anne Soom
rühm Tüdrukud sai 20. aastaseks.
Nagu sünnipäevadel ikka, oli palju häid
soove, lilli ja kingitusi. Muidugi ka uhked
tordid. Minule jäi aga
kõige rohkem meelde
sünnipäevalaste rõõm
ja lust oma kontserdi
esitamisel.
Kanarbik
tantsis väga stiilselt
seeniortantse. Neil olid
huvitavad kostüümid,
mida mitmel korral vahetati. Kõige hoogsam
ja vallatum oli nende
esituses „Vanaisa polka“. Meie kinkisime
neile oma tantsu ja lõputantsus olime kõik Meenutus tantsurühma Roelas käigust. Foto: Erakogu
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Väike-Maarja lasteaias tähistati
traditsiooniliselt Lurichi sünnipäeva ja
rahvusvahelist tantsupäeva
Lasteaias tähistati liikumisõpetaja Milvi Selbergi eestvedamisel Georg Lurichi sünnipäeva 22. aprillil. Õpetaja Milvi
on kangest mehest Georg Lurichist valmistanud stendi. 5-7aastaste poistega koos vaadati pilte ja räägiti Lurichi
elust ja tegemistest. Koos pandi proovile musklite ja kõhulihaste tugevus.
Kõik osavõtjad said mälestusmedali
“Lurich 138” ning parimaid autasustati

ka diplomitega.
29. aprillil korraldas liikumisõpetaja Milvi suurematele tüdrukutele tantsupäeva. Sel aastal osalesid 3.,4. ja 5.
rühma tüdrukud. Tüdrukud tantsisid
saalis erinevate vahenditega ning tundsid vastastikku esinedes rõõmu loovast

Tiia Mänd
lasteaia juhataja
Foto: 3 x Sirje Orro

Päästekooli „LÕPUSÕDA“
Traditsiooniliselt kui päästekoolis hakkab lõpetama järjekordne kursus, korraldatakse õpilastele kompleksne lõpuharjutus, mida õpilased ja õpetajad
omavahel „lõpusõjaks“ kutsuvad.

See koosneb erinevatest harjutustest, mida õpilased harjutavad läbi ja
mida võib neil ette tulla ka tulevikus
oma tööülesannete täitmisel. Sellesse

Sündmuste kalender
Kasutatud raamatute
laat tuleb taas!
Pandivere päeval, 31. mail on VäikeMaarja seltsimajas raamatulaat.
Vaadake oma raamaturiiulid kodudes üle. Kui mõned raamatud tunduvad
Teile mittevajalike ja liigsetena, tooge
need kas Väike-Maarja, Kiltsi, Triigi või
Simuna raamatukogudesse.
Raamatukogud panevad need Pandivere päeval seltsimajja välja – kõigile
uudistamiseks ja kaasa võtmiseks. Nii
mõnedki huvitavad raamatud saavad
nii omale jälle tänulikud lugejad.
Ootame aktiivset osavõttu!
Info: Irma Raatma, tel 325 5034
või e-maili aadressil: irma.raatma@vmaarja.ee

liikumisest, lendlemisest. Kõik tüdrukud said kena osavõtumedali.

harjutuste kompleksi haaratakse lisaks
kooli tehnikale ja töötajatele kiirabid
Tartust ja Tallinnast. Politseikolledž
paneb välja oma õppuritest rühma, kes
harjutab nendele spetsiifilisi tegevusi.
Kohale tuleb ka piirivalvesalga helikopter, kellel on oma ülesanded lahendada.
Õppus viiakse läbi kahel päeval,
11. ja 12. juunil. Esimesel päeval kestavad õppused kella 24.00-ni, teisel
päeval tööpäeva lõpuni. Huvilistel on
võimalik teatud kellaaegadel organiseeritult õppusi jälgida.
Täpsem info ilmub vahetult enne
õppusi valla kodulehele.
Teavet on võimalik saada Ants
Rikbergilt, telefonil 529 0745.
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Õuesõppe
koolitus VäikeMaarja lasteaias
9. mail Väike-Maarja lasteaias toimunud õuesõppe koolitusel jagati õpetajatele näpunäiteid õues tegemistest ja
kõik tehti ka praktiliselt läbi.
Mis see õuesõpe siis õigupoolest
on? Õuesõpe tähendab õppimist välikeskkonnas, kasutades selleks kõiki
oma meeli ning oma kätega tegemist.
Koolituse käigus tehti läbi häälestumisvõtteid õues õppimiseks, arutleti
millest sõltub õuesõppe tulemuslikkus
ja kuidas seda lasteaias korraldada.
Läbi prooviti erinevaid õues mängitavaid mänge.

23.-25. mail toimuvad Rakkes Simuna kihelkonnapäevad. Info Auli Kadastik, tel 323 7217

23. juunil kell 11.00 toimub surnuaiapüha Simuna surnuaial. Info: Ainar
Ojasaar, tel 529 0647

27. mail kell 18.00 Pandivere päeva
külakonverents Võivere külas Tuuliku
talus. Info: Ilve Tobreluts, tel 329 5759

23. juunil kell 11.00 Võidupüha
tähistamine Väike-Maarja Vabadussõja mälestussamba juures. Info: Aare
Treial, tel 506 5421

28. mail kell 18.00 Pandivere päeva külakonverents Pudivere külas külaplatsil. Info: Ilve Tobreluts, tel 329 5759
29. mail kell 12.00 Simuna rahvamajas õpilaskonverents teemal „Struve geodeetiline kaar ja sellega seotud
isikud“. Info: voiveretuuleveski@gmail.
com
29. mail kell 10.00-18.00 osaleb
Kiltsi kool külastusmängus “Unustatud
mõisad”. Info Merje Leemets, tel 520
2921
30. mail kell 12.00 Simuna rahvamajas Simuna Kooli juhtkonna vastuvõtt parimatele. Info: Auli Kadastik, tel
323 7217
30. mail kell 18.00 teatriõhtu Väike-Maarja seltsimajas, etendub Hugo
Raudsepa „Vedelvorst“ seltsimaja näiteringi esituses (lavastaja Tiit Alte).
Info: seltsimaja, tel 326 1837
31. mail peetakse Väike-Maarjas
27. Pandivere päeva. Laat, kontserdid,
võistlused, mängud. Laat alustab kell
9.00, päeva pidulik avamine peoplatsil
kell 11.00, kell 17.00 rongkäik VäikeMaarjast Ebaverre, kell 18.00 laulu- ja
tantsupidu, kell 20.00 simman ansambliga Hollarii. Info: Aare Treial, tel
506 5421
8. juunil kell 12.00 joostakse traditsioonilist Simuna-Laekvere rahvajooksu. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
12. juuni kell 18.00 Väike-Maarja
seltsimajas tsirkus Kloun Ummi. Pilet
2 eurot, piletid müügil 30 minutit enne
algust. Info: seltsimaja, tel 326 1837;
5302 4437
21. juunil toimub Triigi külaplatsil
Triigi küla jaaniõhtu. Info: Tarmo Rebane, tel 5062039
22. juunil peetakse Simunas jaaniõhtut. Info: Auli Kadastik, tel 323 7217

Koos meisterdati kipsist kujusid,
küünlajalgu ja pildialuseid. Kahepoolset teipi kasutades tehti värvilisest liivast kaarte, valmisid ka värvilised pildid päikeseprindi tehnikat kasutades
ning kividelegi kanti ilusad salvrätikutes välja rebitud pildid.
Suur tänu Logoserv Koolituse lektoritele Ervin ja Piret Laanveele.
Kristiina Pegolainen
sõimerühma õpetaja
Foto: 2x Lili Guitor

22. juunil jaaniõhtu Simunas
kell 19.00
vahvad mängud lastele,
lõbusad näomaalingud (1 euro),
lastedisko
kell 21.00
tule süütamine
• Külakosti pakuvad
Diskohundid Väike-Maarjast.
• Jalakeerutust ansamblilt S.E.K.S
(kompromissitu Võru möllubänd,
kes tõmbab käima nii peo
kui mootorsae)
• Murumängud täiskasvanutele

23. juunil kell 13.00 tähistatakse
Simunas Vabadussõja ausamba taastamise 25. aastapäeva. Info: Matti Preem,
tel 529 8037
23. juunil kell 14.00 kontsert „Hingemuusika“ Simuna kirikus. Esinevad
Sigrid Kuulmann-Martin (viiul) ja Kirill
Boev (orel). Vaba sissepääs. Info: Ainar
Ojasaar, tel 529 0647
23. juunil kell 21.00 Väike-Maarja jaanituli Ebaveres. Jõukatsumised
suurtele ja väikestele. Tantsuks ansambel Anmatino ja Elumees. Tasuta. Info:
Väike-Maarja seltsimaja, tel 326 1837,
5302 4437
25. juunil jõuab üldlaulu- ja tantsupeo tuli Ebavere lauluväljakule. Simman algab kell 20.00. Info Aare Treial,
tel 506 5421
29. juunil kell 10.30 tähistatakse
Avispea Vabakoguduse 90. aastapäeva.
Laste õnnistamine kell 10.30. Info: Eerek Preisfreund, tel 524 1982
20. juulil kell 12.00 on surnuaiapüha Väike-Maarja uuel kalmistul. Info:
Heli-Liivia komp, tel 517 6965
20. juulil kell 14.00 on Avispea Vabakoguduse surnuaiapüha Võnnusvere
kalmistul. Info: Eerek Preisfreund, tel
524 1982
26. juulil kell 16.00 antakse Äntu
tehisjärve ääres start suve suurimale
kohalikule spordiüritusele – Ebavere
Kange triatlonile. Pärast ujumist suundutakse jalgrattal Äntust Ebaverre,
jooksudistants läbitakse Ebavere radadel. Info Andri Part, tel 526 3010
Külastusmängu “Unustatud mõisad”
külastuspäevad Kiltsi lossis:
12. juuli; 13. juuli; 25. juuli; 26.
juuli; 09. august
Info: Merje Leemets, tel 520 2921
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Kevadistest tegemistest Simuna Koolis
Aprillikuus võtsime vastu külalisi. Võõrustasime lastekirjanik Mika Keräneni.
Tema tutvustas kirjaniku elukutset ja
oma põnevaid raamatuid. Huvitav oli
kuulata ühe välismaalase
lugu, kes leiab, et just Eestis on hea elada ja töötada.
Tema raamatuid oli ka võimalik osta ja saada kirjanikuhärralt pühendusega autogramm.
Meid külastas „Kalanduse õpituba“, kus jagati 6.-9.
klassi õpilastele teadmisi
kaladest. Alustati kalade
välimusest ja lõpetati nö „hingeeluga“.
Paari tunni jooksul said õpilased ise
kalu lahata. Räägiti tuntud kaladest,
kuid tutvustati ka eksootilisemaid ja
vähem tuntud liike. Üritus lõppes viktoriiniga, mis kontrollis, kas
õpitu ka meelde jäi. Tulemus oli väga hea. Üks naljahammas küll arvas, et kui
eesti rahvuslind on suitsupääsuke, siis eesti rahvuskala on ka suitsukala.
Järgmiseks teostus projekt „Teleskoop tuleb külla“.
Hoolimata sellest, et üritus
toimus üsna hilisel ajal (algas õhtul kell 20.00 ja lõppes 23.00), oli
Simuna kooli söökla tihedasti rahvast
täis ja jälgis huviga taevavõlvi tutvustavat loengut ning hiljem meisterdas
igaüks ise taevakaarti. Kui õues pimedaks läks, asusime õhtu põnevaima osa
juurde – teleskoobi abil planeete uurima. See tekitas parajat elevust. Hoolimata hilisest kellaajast ja külmast õh-

tust, looklesid teleskoopide taga pikad
järjekorrad.
29. aprillil tähistasime ülemaailmset
tantsupäeva ja nautisime Väike-Maarja

Mika Keräneni kuulamas.
gümnaasiumi õpilaste tantsuoskust.
Tantsurühmi juhendasid Egne Liivalaid
ja Anneli Kalamäe.
Käisime ka ise hoolega külas.
4. klass koos klassijuhataja Eve

Lasteaed jüriööjooksu stardis.
Põldmaaga käis Tamsalus veepäeval.
7. ja 8. klass koos klassijuhataja Siiri
Kanarbikuga külastas Tartus KGB muuseumi, tutvus Tartu Postimehe tööga
ning vaatas filmi “Risttuules“.
Lasteaaialapsed vaatasid Rakveres
etendust „Jussikese seitse sõpra“.
Muugas toimus Simuna kihelkonnakoolide luulepäev “Kevad on käes“, kus

Projektikohtumine Bulgaarias
26. aprillil tervitas meie väikest töögruppi kevadine Bulgaaria. Suuruselt
neljandas linnas Burgases ootas meid
kohtumine teiste projektipartneritega
ning jätk vett hõlmavale projektile. Esialgu udune ja jahedavõitu ilm muutus
päev-päevalt
soojemaks ning päikesepaistelisemaks.
Kodutööna valmis
meie poolt kolm veega
seotud
keemiakatset
ning kolm veega seotud
füüsikakatset. 9. klass
tegi katse naatriumiga,
mis soojas vees põlema süttis ning seejärel
väikese plahvatuse tekitas. Ohutuse mõttes
teostasime katse õues.
8. klass tõestas, et põletatud munakoor on
aluseline ning Janely Miadzielec tegi
„elevandile hambapastat“. Füüsikas
katsetati pindpinevuse ja taimede ning
paberi kapillaarsusega. Väga menukaks osutus 7. klassi katse veeklaaside
abil helisid tekitada ning „Rongisõitu“
mängida. Videod filmis ning monteeris
õp Kati Hiir, katsete korraldamisel oli
abiks õp Tanel Kümnik.
Eelnevalt täidetud veepäevikute
abil uurisime, kui palju tarbib vett nädala jooksul terve pere ja üks õpilane.
Tulemused olid
väga
erinevad,
sest mõnes peres olid suurteks
veetarbijateks
hoopis loomad.
Esitlus vormistati ka õpilaste
poolt meisterdatud vee molekulidest. Eesmärgiks
oli vee molekuli
ehituse õppimine, kuid oluline
oli ka fantaasia ja
leidlikkuse kasu-

tamine. Auhinnašokolaadid parimate
molekulide eest said heegeldatud mudeli eest Eneli Mägi, käbidest meisterdatud mudeli eest Kaarel-Andres Kelgo
ning puidust treitud molekuli eest Robin Baiduža.
Burgase
Dimcho
Debelyanovi
nimelises keskkoolis tervitati
meid esmaspäeva hommikul väikese kontserdi ning soola-leivaga.
Järgnes kodutööde esitlemine. Kuus partnerkooli olid kodutöösse
suhtunud väga tõsiselt
ning näha sai väga erinevaid katseid. Pärast
lõunat külastasime läheduses asuvat Poda
veelindude kaitseala.
Tegemist on merelahtedest moodustunud mageveejärvedega, kus elutsevad tuhanded veelinnud.
Magevees paljunevad sääsed on piinava haiguse – malaaria – edasikandjad. Sääsevastsete hävitamiseks toodi
järvedesse Eestiski tuntud akvaariumikalad gupid. Meilgi probleeme tekitavad kormoranid olid pesad ehitanud
kõrgepingeliinide postidele. Binokliga
oli võimalik jälgida, kuidas emalinnud
poegi toitsid. Nii õpilaste kui õpetajate
hulgas tekitas elevust väikese mürgitu
mao leidmine.
Julgemad võtsid
maopoja õrnalt
peopesale. Poda
looduskaitsealal elab teinegi
maoliik, kes võib
kasvada kuni 4 m
pikkuseks, enamasti ei jõua nad
kasvada üle 1
m, sest sattuvad
enne juba lindude toidulauale.
Järgmisel päeval
tutvustati

osalesid Mona Seppern, Tiit Beljaev,
Kristina Kaasik, Jonete Visnapuu ning
Henry Hiire, Renita Priks, Kaidi Ohno,
Ronald Priks õpetajate Liivika Harjo ja
Siiri Kanarbiku juhendamisel.
Simuna kooli võistkond osales
EKLi korraldatud maapõhikoolide korvpalli finaalturniiril Uulus.
Olime ainsa maapõhikoolina esindamas Lääne-Virumaad. Üldkokkuvõttes tulime 4. kohale. Võistkonda kuulusid Erkki Sillamaa,
Andreas Ahlberg, Andris Pent, Tiit
Beljaev, Virmo Tammemägi, Virko
Tammemägi ja Holger Toots. Treener õpetaja Hillar Kasu.
Rakvere gümnaasiumis korraldatud 5. klasside õpioskuste olümpiaadil
osales ka Simuna 5. klassi võistkond:
Maris Nõmmiste, Hanna Mälton, Rasmus Leino, Indrek Morozov ja Janar Pall. Õpilasi juhendas õpetaja
Kaili Leino. 3. klasside õpioskuste
olümpiaadil käisid Karel Nõmmiste ja Miia Lota Maasik. Juhendas
õpetaja Tiia Lepp.
5. klassi emakeeleolümpiaadil
Rakvere põhikoolis käisid Maris
Nõmmiste, Rasmus Leino ja Timo
Seppern. Kirjandivõistlusel osales
Mona Seppern, juhendajaks-õpetajaks Siiri Kanarbik.
Tapa gümnaasiumis korraldatud
loodusloopäeval osales meie 1. ja 2.
klassi võistkond, keda juhendasid õpetajad Liivika Harjo ja Eda Veskilt.
23. aprillil korraldasime esiisade vabaduseiha ja võitlusvaimu auks traditsioonilise jüriööjooksu. Osavõtjaid oli
võrreldes varasemate aastatega üllatameile vahavärvidega töötamise tehnikat, algklassidele valmistatud mängulist õppeprogrammi ning Musta mere
elustikku. Kohtusime Burgase linnavalitsuse nõunikuga ning tegime pika jalutuskäigu Merepargis. Vaatamata ilusale ilmale ei soovinud keegi suplema
minna, sest vesi oli siiski jahe. Mõned
varbad ja püksisääred siiski vette kasteti.
Kolmapäeval külastasime tuntud
kuurortlinna Sozopoli. Esmalt väike tiir
purjekaga Mustal merel ning siis jalutuskäik linnas ning ajaloomuuseumis.
Sozopol oli vanade kreeklaste kolooniaks juba enne meie aja arvamist. Seoses sellega on linnast arheoloogilistel
väljakaevamistel leitud suurel hulgal
muistseid ehitisi ning keraamikat.
Muuseumis oli väga erinevas suuruses
ja otstarbes Kreekale tüüpiliste vaasimaalidega kaunistatud savinõusid ning
muid muistiseid.
Kolmas väike linn rannikul millega
tutvusime oli Nessebar. Vanalinn paikneb ranniku lähedal saarel. Kunagi oli
Nessebaris 40 kirikut, praeguseks on
neist säilinud 10. Vanim kirik pärineb
5. sajandist. Vanade omanäoliste hoonete tõttu on linn UNESCO kultuuripärandi nimekirjas. Samal päeval külastasime ka Promorie Soolamuuseumi.
Madalates lahtedes suure veeaurumise
tõttu soolaseks muutunud vesi juhiti
madalatesse basseinidesse. Puhta vee
aurumise tõttu ladestus sool basseini
põhja, kust see kühvlitega kärudele laaditi ning kaldale toimetati. Praeguseks
on Promories soolatootmine lõpetatud, sest suuremad „kaevandused“ on
tunduvalt efektiivsemad.
Nädal Bulgaarias kulges väga kiiresti. Sõbralikud võõrustajad hoolitsesid
meie eest kohati isegi liiast. Kohalikes
peredes elanud õpilased said uusi sõpru kogu eluks. Järgmise projektikohtumise võõrustajateks sügisel on meie
kool. Sõpradega hüvasti jättes jäi kõlama lause – Tere tulemast Eestisse!
Merje Leemets
Kiltsi põhikooli direktor
Foto: 2 x Merje Leemets

Eha Kasu, Tiiu Sirgmets, Virve Toots,
Riina Visnapuu. Aitäh teile, tublid inimesed!
Simuna kooli võistkond osales ka
8. mail Rakveres heategevusjooksul.
Eestvedajateks õpetajad Siiri Kanarbik
ja Hillar Kasu.
9.-10. maini toimus Simuna spordihoones õpilaslaager õpetaja Liivika Harjo
eestvedamisel.
Emadepäeva tähistasime lasteaias väikese armsa
kontserdiga ja väljasõiduga
emadele ja lastele. Koolis
toimus 15. mail kevadpidu,
mis samuti pühendatud
Muugas etlemas.
emadele. Lisaks laste esinemistele sai ka nautida õpilastööde
tänu lastevanematele ja õpetajatelenäitust, kohvikus maitsta hõrke küpsekoolitöötajatele, kes käed külge lõid.
tisi ja turgutada end kohvi ja teega ning
Hoolimata sellest, et üle vabariigi heaõpilastööde oksjonilt soetada origikorratalguid peeti ja tööandjate poolt
naalseid esemeid.
hingamise päev oli antud, otsustasid
Lasteaialaste
vanem
rühm osales Rakveres võimlemispeol.
Kaasa sai löödud ka kihelkonnakoolide kergejõustikuvõistlustel Laekveres.
Lisaks kõigele eelpool
mainitule jätkame ikka oma
põhitegevuse – õppimise
ja õpetamisega. Õpilased
Heategevusjooksul. Foto: 4 x Siiri Kanarbik
pidid veel pingutama tehes
tasemetöid, ülemineku- ja proovieksaalljärgnevad inimesed just Simuna
meid, kaitsma uurimis- ja loovtöid ning
kooli heakorda panustada: Ergo, Andry
valmistuma jalgrattaeksamiks.
ja Andris Pent, Helmut, Maili ja Mattias
Hinno, Tarmo, Siret ja Kristina Kaasik,
Kaja Põldmaa
Tarmo ja Kermo Ojaste, Erkki KeinaSimuna kooli direktor
nen, Tõnis Klaasmägi, Märt Maadla,
Paul Käär, Kristi Kaasik, Õie Priks, Eneli Birnbaum, Elle Alber, Siiri Kanarbik,
Kaili Leino, Tiia Lepp, Liivika Harjo,
valt palju.
Maikuu 3. kuupäeval toimus Simuna
kooli heakorrapäev. Korrastatud sai Simuna kooli vana maja sisemust, kooliaeda ja lasteaia mänguväljakut. Värske
värvikihi said jalgpalliväravad ja turnimisredelid. Siinkohal tahan avaldada

29. mail kell 12 toimub
Simuna rahvamajas õpilaskonverents
STRUVE GEODEETILINE KAAR JA SELLEGA SEOTUD ISIKUD
Ettekanded:
• Struve geodeetiline kaar
Tõnu Viik, Tartu Observatoorium
• Friedrich Georg Wilhelm Struve – 2014. aasta geodeet
Mairolt Kakko, Eesti Geodeetide Ühing
• UNESCO maailmapärandi nimekiri
Mona Seppern, Simuna Kool
• Struve pärandi väärtustamine Simunas
Reet Maadla, MTÜ Avanduse Külaselts
• Karl Friedrich Tenner – eestlasest Venemaa Keisririigi geodeet ja astronoom
Andris Pent, Simuna Kool
• F.B. Lütke geograafi ja Avanduse mõisa omanikuna
Svetlana Gornostajeva, Tallinna Ülikool
• Ferdinand von Wrangell
Pilleriin Jõepera, Roela Kool
Ettekannete vahepeal esinevad
Väike-Maarja Muusikakooli Simuna filiaali õpilased.
Olete oodatud kuulama!

Mai 2014.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Pandivere Rattamaraton
26. aprillil sai esimest korda teoks Pandivere Rattamaraton. Ratturitele uus
võistlusrada ja võistluskeskus oli kohale meelitanud suure hulga harrastajaid
ning ka tõsiseid „tegijaid“. Algselt plaanitud võistlusrajast, Ebaverest Emumäele ja tagasi, kujunes lõpuks 49 km
pikkune ring, mille kaugeim punkt stardikohast asus Rakke vallas Lammaskülas. Ratturite hooaja alguseks planeeritud veidi lihtsam rada kujunes raskusastmelt pigem raskema poolseks, kuna
enamik kiireid kruusateid olid hööveldatud ja puhus ka paras vastutuul.
Kokku registreerus võistlusele üle
170 ratturi ja lõpetajaid oli 143. Osalejate hulk jäigi korraldajate planeeritu
piiresse ja tegi rõõmu, et võistluse läbiviimiseks tehtud töö ei olnud asjata.
Lisaks said ratturid aimu suuurepärastest kohtadest, kus ka vabal ajal meeldiv maastikurattaga sõita. Võistluse läbiviimisega hankisid korraldajad väga
olulist infot edaspidiseks.
Maratoni kiirem mees oli vanameister Alges Maasikmets (Amps - Extreme
Sport), kes kulutas võistlusraja läbimiseks 01:42:49. Teine ja kolmas olid
lõpuheitluses Oliver Öpik (Thule Opel
Proteam) ja Tarmo Neemela (Amps Extreme Sport), kes kaotasid lõpus pingevabalt sõitnud võtjale minuti.
Naiste kiirem oli üldarvestuses 44.
kohaga lõpetanud Inge Kool (TÜ ASK),

kes kulutas võistlusmaa läbimiseks
veidi vähem kui kaks tundi. Naiste arvestuse teine oli Ailen Mälgi (Peloton),
kellele ainult kahe sekundiga vandus
alla naiste kolmas Marianne Palusoo
(Jõelähtme Singel). Naiste teine ja kolmas kaotasid parimale naisele juba üle
üheksa minuti.
Samal ajal kui täiskasvanud võistlesid maratonirajal, võistlesid noored Ebavere terviseradadel tähistatud
võistlusrajal, mis tähendas sisuliselt
maratoniraja alguse esimest viit kilomeetrit. Profiililt raske ring pani noored ratturid tõsiselt proovile, aga kõik
läbisid raja edukalt.Tüdrukute kolm paremat: Anna-Brit Prants, Getrin Raudsepp ja Liliana Liik. Poiste kolm paremat: Argen Int, Marius Kaarjärv (Rakke
Giant Team) ja Lauri Tamm.
Korraldajad Ebavere Tervisespordikeskus ja Spordiklubi Rakke tänavad
osalejaid ja võistluse toetajaid ning
eraisikutest abilisi. Võistlusele panid
õla alla: Rattabaas, TM Paber, Nutrend,
Škoda, Giant, Force, Reinpaul, VäikeMaarja vald ja Rakke vald.

Maratoni start Ebavere tervisespordikeskuses.

Alges Maasikmets ja Oliver Öpik maratonirajal. Foto: 2 x Tiina Angerjärv

Tulemused
ja
pildid:
http://
www.sportos.eu/ee/et/pandivererattamaraton?action=&result_id=eEl
Korraldajate nimel
Enno Eilo

Harjuta Terviseks!
Punktiseis 15. mail (kokku osalejaid
313)
1. Õie Lambing 276 ok, 27 bp. 2.
Heino Lambing 275 ok, 27 bp. 3. Mall
Lepiksoo 224 ok, 22 bp. 4. Viivi Kahr
167 ok, 16 bp. 5. Reet Soidla 155 ok, 15
bp. 6. Malle Kask 151 ok, 15 bp. 7. Maie
Jakobson 100 ok, 10 bp. 8. Silva Salla
99 ok, 9 ok. 9. Geidi Kruusmann 97 ok,
9 bp. 10. Regiina Sinijärv 90 ok, 9 bp.
11. Kessu Kesler 85 ok, 8 bp. 12. Anne
Soom 73 ok, 7 bp. 13. Mall Türbsal 68
ok, 6 bp. 14. Kalle Tobreluts 61 ok, 6 bp.
15. Urve Tobreluts 58 ok, 5 bp. 16. Terje

Ruuben 56 ok, 5 bp.
17. Tuuli Saksa 54 ok,
5 bp. 18. Annela Laidre 54 ok, 5 bp. 19. Aino
Saaremäel 53 ok, 5 bp. 20. Halar Klaas
50 ok, 5 bp. 21. Aino Aren 48 ok, 4 bp.
22. Ele-Riin Vend 47 ok, 4 bp. 23. Valdo
Leist 40 ok, 4 bp. 24. Rita Soidla 36 ok, 3
bp. 25. Kert Jurtom 35 ok, 3 bp. 26. Ene
Aabo 34 ok, 3 bp. 27. Getrin Raudsepp
32 ok, 3 bp. 28. Maire Õmmik 30 ok, 3
bp. 29. Kristel Kahr 30 ok, 3 bp. 30. Deisy Udumets 30 ok, 3 bp. 31. Lea Pukk 30
ok, 3 bp. 32. Elna Lumiste 30 ok, 3 bp.

12. Simuna – Laekvere RAHVAJOOKS
8. Simuna – Laekvere KÄIMISRETK
8. juunil kell 12.00
Start Simuna kooli eest, lõpp Laekvere kooli staadionil
Distants 10 km
Vanuseklassid jooksjatele:
M1 – kuni 16; N1 – kuni 18; M2 – 17-29; N2 – 19-34
M3 – 30-44; N3 – alates 35; M4 – alates 45
Stardimaks: 5 eurot, noored – 3 eurot.
Registreerimine lõpeb 20 minutit enne starti kohapeal.
Kõigi osalejate vahel loositakse välja
maastikujalgratas “TREK” RADEMARIST
Kõiki osalejaid autasustatakse diplomitega.
Info: sport.laekvere.eu või tel 511 3577
Peale põhijooksu lastejooksud kõige pisematele Laekvere staadionil.
Buss stardipaika väljub Laekverest kell 11.00
Pärast jooksu sõidab buss Laekverest Simunasse.
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Georgi Kange rammuvõistlust peeti 16. korda
26. aprillil koguneti säravas päikesepaistes Väike-Maarja keskväljakule, et
pidada XVI Georgi Kange rammuvõistlus. Tänavuste jõukatsumistega tähistati legendaarse Georg Lurichi 138.
sünniaastapäeva.
Naistevõistlusel olid aladeks kotijooks ja kangil rippumine. Kuue julge
ja sitke osaleja seas tuli esikohale Siret
Vinkel Kita Kiisküla ja Külli Reinfeldi
ees. Järgnesid Liis Lõune, Ingrid Liiva
ja Sivone Vinkel.
Kergemate meeste kategoorias asus
võistlusse 10 meest. Aladeks olid kivide tõstmine, voolikujooks, traktori
tõmbamine, ree vedamine, palgi tõukamine ja kombineeritud võistlus. Esikohale võistles end Priit Lehtlaan, Raigo
Vaariku ja Urmas Ervini ees. Järgnesid

Pauri Pedo,
Jaanus Kaskema, Jörgen Kivila,
Priit Pohlak,
Argo Metsaru, Steven
Kudi ja Ragnar Kroll.
Raskekaalus asus
võistlusrajale 8 meest. Aladeks olid kivide kandmine, liivakotijooks, traktori tõmbamine,
kohvrite kandmine, palgi tõukamine
ja kombineeritud võistlus. Pingelises
võistluses tuli võitjaks Janari Taar PaulEerik Rosenbergi ja Argo Aonurme ees.
Järgnesid Jaanus Köst, Kalev Õim, Sten

Maadlusuudised

5. koht – Markus Selter
5. koht – Rasmus Kaasik
8. koht – Kristjan Jaago
26. aprillil toimusid Tartus Eesti
Maaülikooli lahtised meistrivõistlused naistemaadluses.
Meie klubi maadleja Jonete Visnapuu saavutas seal 1. koha.
26. aprillil Norras Kirkenes toimunud rahvusvahelisel Aprilstevene
Paides Eesti juunioride meistrivõistlusturniiril kreeka-rooma maadluses
tel vabamaadluses
saavutas meie klubi maadleja Kuldar
Saavutasime järgnevad kohad:
Kangur 2. koha. Väga tubli saavutus!
1. koht – Holger Toots
10. mail toimusid Paides Eesti juu1. koht – Kuldar Kangur
nioride meistrivõistlused vabamaadlu2. koht – Andris Pent
ses. Meie klubi maadlejad saavutasid
2. koht – Joel Visnapuu
järgmised kohad:
2. koht – Kristjan Jaago
2. koht – Jevgeni Hamidžanov
3. koht – Remo Ojaste
2. koht – Jarko Visnapuu
3. koht – Rasmus Kaasik
3. koht – Kuldar Kangur
Eriti tublid olid meie lasteaia poisid,
Meie klubi kasvandik, hetkel Tartu
kes näitasid väga südikat maadlust.
Ülikooli spordiklubiklubi värve kaitsev
3. koht – Kaarel Moorits
Liis Järvamägi saavutas 1. koha.
4. koht – Virgo Raja
Meeskondlikult saavutasime 15
5. koht – Kristo Prinken
võistkonna seas 7. koha, 4. koht jäi vaid
ühe punkti kaugusele.
Lembit Kalter
11. mail osalesime Koosal toimumaadlustreener
nud Eldur Edela mälestusvõistlustel
Foto: Lembit Kalter
klassikalises maadluses.

13. aprillil osalesid Väike-Maarja noormaadlejad Eesti meistrivõistlustel sumos vanuserühmades kuni 12 ja kuni
14 aastat. Võistkonda kuulusid Jonete
Visnapuu, Eleri Aleksa, Mikk Sikkar,
Andris Pent, Joel Visnapuu ja Karel
Nõmmiste.
Jonete Visnapuule oli see võistlus
eriti edukas. Ta saavutas 1. koha nooremas vanuserühmas,
1. koha vanemas vanuserühmas ja 3.
koha absoluutkaalus.
Teiste tulemused:
1. koht – Eleri Aleksa
1. koht – Andris Pent
3. koht – Mikk Sikkar
3. koht – Joel Visnapuu
7. koht – Karel Nõmmiste
Treeneri ja autojuhi kohuseid täitis
Riina Visnapuu.
26. aprillil osalesid meie klubi
noormaadlejad Vändra Lahtisel Matil
kreeka-rooma maadluses.
Tulemused:
2. koht – Holger Toots
3. koht – Romanis Siiman

Karro, Urmo Paju ja Martin Toomi.
Aitäh kõigile, kes Georgi Kange rammuvõistluse traditsiooni on loonud ja
seda elus hoiavad!
Ilve Tobreluts
Foto: Ilve Tobreluts

Georg Lurichi nimelised Väike-Maarja valla
meistrivõistlused jõutõstmises 2014
Pühapäeval, 4. mail toimusid Triigi
spordihoones järjekordsed Väike-Maarja valla meistrivõistlused jõutõstmises,
kus võistluste tase oli ühtlaseim, kui
kunagi varem. Omavahel võtsid mõõtu
Väike-Maarja, Rakke ja Kunda koolkonnad. Kunda poistest enamusele oli see
esimene võistlus.
Kokku võistles 10 tõstjat kolmes
kategoorias. Kaalukategoorias mehed
kuni 80 kg võttis mõõtu neli võistlejat:
Heiko Piirmets ja Andrei Koplik Kundast ning Jaanus Kaskema ja Raigo
Metsaru Väike-Maarjast. Kui Koplik oli
selles kategoorias teistele püüdmatu,
siis ülejäänud kohtade nimel toimus
äge võitlus. Kükis sai Metsaru 20 kg
eelise, rinnalt surumises olid mehed
võrdsed, kusjuures Piirmets surus uue
isikliku rekordi (100 kg) lisakatsel. Kaskema soovis tõmmata 200 kg, kuid piirdus seekord 170 kiloga ning teise koha
võttis tema eest Raigo Metsaru ja neljandaks jäi Piirmets.
Kaalukategoorias mehed kuni 90 kg
oli samuti neli võistlejat: Rainer Vanatoa ja Mairo Mets Kundast ning Rauno
Kõlu ja Simo Vahermets Rakkest. Viimased kaks on võistelnud pea igal
Väike-Maarja valla meistrivõistlusel
ning eriti suure edasimineku on teinud
Rauno Kõlu. Kükis tegi Kõlu võistluste
parima tulemuse juba esimesel katsel,
tõustes sirgetele jalgadele 205 kiloga.
Korraliku tulemuse tegi ta ka surumises
ning isikliku rekordi jõutõmbes. Sellega
rebis ta konkurentidel oma kategoorias
pikalt eest. Teisest neljanda kohani käis
armutu võitlus, millest väljus parimana

Mairo Mets, surudes raskelt üles 120 kg
ja tõmmates 200 kg. Kolmas oli Vahermets ja neljas Vanatoa.
Kategoorias mehed üle 90 kg osales
kaks tugevat noormeest: kohalik tegija
Olavi Koort ning Aary Bogdanov Kun-

Foto: Arvo Kaare
dast. Esimesel valutas selg ja teisel oli
eelmisel päeval raske rinnalt surumise
võistlus, kuid sellele vaatamata esinesid nad vägevalt. Kükkisid mõlemad
190 kg. Lamades surumises sai eelise
Olavi Koort, surudes 160 kg Aary 155
vastu. Seejärel tuli otsustav jõutõmme,
kus Olavi sai kirja 200 kg ning Aary paKategooriad ja võistlejad
Mehed kuni 80kg
Andrei Koplik
Raigo Metsaru
Jaanus Kaskema
Heiko Piirmets
Mehed kuni 80-90kg
Rauno Kõlu
Mairo Mets
Simo Vahermets
Rainer Vanatoa
Mehed üle 90kg
Aary Bogdanov
Olavi Koort

Kükk
180
120
100
105
Kükk
205
140
150
110
Kükk
190
190

randas isiklikku rekordit 15 kiloga, tõmmates 230 kg.
Absoluutkategooria võidule pretendeerisid Koplik, Kõlu, Koort ja Bogdanov. Esikoha võitis Bogdanov, kellele
Kõlu kaotas 2,5 kg. Absoluutkategooriat juhtis kuni jõutõmbeni Olavi Koort,
kuid temast möödus lõpuks ka Andrei
Koplik. Vahed jäid siiski väikeseks, sest
absoluudi neljanda ja esimese mehe
vahe oli vaid 25 kg.
MTÜ Triigi Mõis tänab kohtunikku
Raivo Tammust, kõiki võistlejaid, abimehi, publikut, Väike-Maarja spordikeskust, Triigi spordihoonet ning häid
sponsoreid: Avispeamees OÜ, Hans
Kruusamägi, Ringtom Grupp OÜ, AS
Antaares, OÜ Ebavere Graanul, Arhitektuuribüroo OÜ, Pandivere Ehitus
AS, Tarmoren OÜ, Sander Köörna,
Joosand OÜ, IT Shop ja Raivo Tammus.
MTÜ Triigi Mõis
Tulemused:
Tulemused kg-des
Surumine
Jõutõmme
160
220
100
160
100
170
100
140
Surumine
Jõutõmme
132,5
235
120
200
100
180
100
165
Surumine
Jõutõmme
155
230
160
200

Kokku
560
380
370
345
Kokku
572,5
460
430
392,5
Kokku
575
550
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Naisekandmisvõistluste aeg Väike-Maarjas sai ümber?
Siis oli see
ala veel väga
uus ja võõras ning meil
polnud õiget
ettekujutustki,
millega
õieti
tegu
on. 1997. a
lähetas aga
vallavalitsus
Sonkajärvile
3 paari. Naisekandmisega läksid
tutvust tegema Sven ja
Lembitu Kuuse intervjueerimas Müürikul paljukordset naiseEne Kesler,
kandmise maailmameistrit Margo Uusorgu.
Janek ja Ivi
Lõomets ning Aivo Erkmaa ja Helbe
Naisekandmisvõistlusi on Väike-MaarLossmann.
jas peetud 1998. aastast peale, ehk 16
MM-il osales tookord 30 paakorda. Heidame tagasipilgu neile 16
ri. Võitjaiks tulid mitmekordsed
aastale ja meenutame, kuidas naiseSoome meistrid Jouni ja Tiina
kandmisvõistlused alguse said, mida
Jussila. Ka Väike-Maarja võistleneed endaga kaasa tõid ja kuidas kuljail läks seal hästi. Võistlustelt
gesid. Ühtlasi on see meenutus ka
saadi rohkesti kogemusi ja pomõtisklemisaineks, kas naisekandmissitiivseid elamusi ning sealt tuli
võistlusel Väike-Maarjas ja Eestis termõte samalaadsete võistluste
vikuna võiks olla tulevikku ja kui, siis,
korraldamiseks Eestis.
mil moel?
Sellise omanäolise võistluse
1992. aastast alates peetakse Sookorraldamise kogemusi väikemes, Väike-Maarja valla sõprusvallas
maarjalastel tol ajal ei olnud.
Sonkajärvil naisekandmise võistlusi,
Sonkajärvi valla kultuurijuht
1996. aastast toimuvad need võistlused
Eero Pitkänen, kes on üks naimaailmameistrivõistlustena.
Naisesekandmisvõistluse algatajaist
kandmise MM-võistluste rekordid fikja
praeguseni
üks MM-i peakorraldajaid, tuli
Väike-Maarjasse,
viis meid paljude vajalike nüanssidega kurssi, jagas ohtralt
oma kogemusi ning
Väike-Maarjas hakkaski
vallavalitsuse eestvõttel kujunema võistluse
korraldustoimkond
ja
alustati võistlusteks valmistumisega.
Väike-Maarja
vald
omandas MMi korraldajatelt
kaubamärgi
kasutamise ainuõiguse
Eestis ja patenteeris
naisekandmise kaubamärgi ning 1998. a 23.
juunil viidi esimene naiÜks naisekandmise „maaletoojaist“ Janek Lõomets sekandmisvõistlus läbi
Müüriku võistlusrajal.
ametliku Eesti esivõistlusena.
seeritakse Guinessi rekordite raamatus.
Võistluspaik seati sisse Müürikul,
Võistlus põhineb ühel Sonkajärvi
krossiraja territooriumil. Valmistati
ajaloolisel pärimusel. Legend pajatab,
ette rada ja kõik muu võistluse toimuet 19. sajandi lõpus tegutses sealkanmiseks vajalik. Uue algatuse puhul oli
dis röövlijõuk, keda juhtis mees nimekindlasti vaja palju reklaami teha. Esiga Rosvo-Ronkainen. Tema jõuku saamesteks meediapartneriteks said raamiseks pidid mehed end naisekandmidio Elmar ja TV3.
sega proovile panema. Sel ajal oli naise
I Eesti esivõistlustel naisekandmiröövimine naaberküladest üldiselt levises osales 27 paari, nende seas 6 paari
nud komme.
Väike-Maarjast. Võistlus oli uudne ning
Algne rada on vastavalt tänastele
siia tuldi üle Eesti, tuldi nii osalema kui
nõudmistele ja võimalustele ümber
vaatama. Võistluse kolm paremat paari
kohandatud, see on nüüd 253,5 meetrit
said õiguse osa võtta naisekandmise
pikk ning koosneb liiva-, muru- ja asfalmaailmameistrivõistlustest Sonkajärtosast. Rajal on üks kuni meetri sügavil, kus Eesti esimene esipaar – Imre
vune veetakistus ja kaks kuiva takistust.
Ambos ja Annela Ojaste Tartust tuli
Kantav võib olla nii oma abikaasa kui
maailmameistriks.
ka keegi teine, kes tingimata peab üle
Müürikul toimusid naisekandmis17 aasta vana olema.
võistlused seitsmel aastal. 2000. aasSonkajärvi naisekandmisvõistluse
tal lisandus paaride võistlusele võistalgataja ja üle 20 aasta üks selle peakonnavõistlus, mis lisas põnevust ja
misi eestvedajaid olnud Eero Pitkänen
muutis võistlused vaheldusrikkamaks.
peab väga oluliseks, et kõik võtaksid
Võistkonnavõistluses oli kuni 2004.
seda võistlust mõnuga, nii võistlejad
aastani võitmatu Äntu Farmi võistkond,
kui pealtvaatajad. On tähtis, et selkes valdavalt esines koosseisus Ivi Lõolest võistlusest tuntaks rõõmu. Küllap
mets, Janek Lõomets, Ardi Lõomets
see on ka üks põhjusi, mis on Soomes
ja Ants Einsalu. Äntu Farmi võistkond
enam kui 20 aastat hoidnud naisekandtegi aastaid ilma ka Sonkajärvi võistlumisvõistlust elujõulisena ja huvipakkusel, pakkudes seal tugevat konkurentsi
vana.
ja tulles mitmel aastal esikohale. 2005.
Sonkajärvilased kutsusid naisekanda tuli Äntu Farmi võistkonnal pinevas
misvõistlustele osalema ka Väike-Maarvõistluses alla vanduda Tallinna võistja võistlejaid. 1996. aastal, esimestel
konnale Sõbrad ning nii katkes nende
naisekandmise maailmameistrivõistaastaid kestnud võitude seeria.
lustel väikemaarjalased ei osalenud.

Uusoruga esines seal edukalt ja tuli
maailmameistriks Väike-Maarja neiu
Sandra Kullas.
2007. aastal lisas korraldustoimkond võistluskavva sitkust ja vastupidavust nõudva maratoni. Esimesteks
maratonivõitjateks krooniti Tallinna
paar Marek Zahkna, Merlin Linnusaar.
2010. aastal kaasati naisekandmisvõistlusesse valla külade võistkonnad,
kes võistlesid erijuhendi järgi. Esimeseks külade võistluse võitjaks tõusis
naviisi, Kuldsed Lindid, Untsakad, JusAvanduse küla võistkond koosseisus:
tament, N-Euro, Rock Hotel, Väikeste
Merike Toming, Tarmo Kaasik, Allan
Lõõtspillide Ühing, Blacky, Karavan jt.
Läll, Jüri Laos.
Päevakavadest võib leida veel kii2011. aastal lisas võistkonnavõistkingi demonstratsiooni, Endel Grenslusele värvi ja põnevust mitme tuntud
manni deltaplaanilt pildistatud aeropoliitiku ja erakonna esinemine. Võistfotode näituse, Sämmi härjagrillimise.
lusrajale asusid IRLi, Reformierakonna
Huvitavat vaheldust pakkus Alutaguse
ja Keskerakonna esindused. Neist osuAmmuklubi. Nende ülesseatud rajal
tus edukaimaks Resai proovida kätt ammulaskmises ja
formierakonna võistkirveviskamises. Võimalusi on olnud
kond (Hanno Pevtutvuda Peugeot’ autode uuemate mukur, Indrek Kesküla,
delitega ning saadi osa mitmesuguste
Allar Adamson, Kai
lennumasinate – motodeltaplaanide,
Hinnosaar), kes taõhupallide ja paraglaiderite - demonstsavägises võistluses
ratsioonlendudest.
edestas IRLi (Marko
Esimestel aastatel oli naisekandPomerants, Rainer
misvõistluse peasponsor AS Kommest
Miltop, Teet Paju,
Auto ja peaauhinnaks motoroller.
Merle Laud). KeskEdaspidi on auhinnad varieerunud, on
erakond pakkus neile
olnud jalgrattaid, Peugeot autode mitkonkurentsi
koosmekuiseid kasutusvõimalusi, kinkekaaseisus Priit Toobal,
rte jne, jne.
Raivo Tammus, Hans
Toetajaid on läbi aastate olnud palKruusamägi ja Siret
ju, nii kohalikke kui kaugemalt firmasid.
Kotka. Keskerakond
13 aastat tehti koostööd raadioga
ja Reformierakond
Elmar, viiel aastal TV3-ga ja viiel aaspakkusid võistlustetal ETV-ga, ülevaateid on avaldatud ka
le põnevust ka kahel
Sandra Kullas ja Margo Uusorg Sonkajärvi MM-il.
Kanal 2-s.
järgmisel aastal.
Kümnel aastal juhtis võistlust ja li2013. aasta Pandivere päeval toimus
tingis tookord asukoha vahetuse?
sas oma asjakohaseid kommentaare
valla, ETV ja Maalehe koostöös LauluEt atraktiivsust ja publiku huvi säituntud spordireporter Lembitu Kuuse,
ga maale! saate lindistus. Salvestati ka
litada, peab iga üritus uuenema ja arevõistlust kommenteerisid
nema. Naisekandmisvõistluse
veel ka Samuel Golomb,
juures aga oli märgata teatud
Lauri Nebel ning koha“väsimuse” märke. Seetõttu
likud noormehed Raivo
arutas korraldustoimkond üsna
Tammus ja Sven Tammoja.
põhjalikult, mida ette võtta ja
Eesti esimese esipaari
kuidas edasi minna. Päris pal– Imre Ambos ja Annela
jud inimesed ütlesid tookord
Ojaste
maailmameistoma sõna kaasa. Arupidamiste
riks tulekust peale kuni
tulemusena otsustati ühitada
2008. aastani tulid kõik
naisekandmisvõistlus Pandivenaisekandmise MM võire päevaga. Vajab ju kodukandud Eestisse! Lisaks MMdipäevgi aeg-ajalt uuendusi!
tiitlitele on eestlased mitMõeldi ka uute alade lisamimetel aastatel võitnud ka
sele, mis pakuksid põnevust ja
abielupaaride ja võistkonoleks publikut enam paeluvad.
navõistluse. Väike-Maarja
Mitmete ettepanekute seast
võistkond – Äntu Farm OÜ
otsustati esmalt sprindidisoli mitmel aastal parim
tantsi kasuks. Uue alana kavas
MM-i firmade võistlusolnud sprint tekitas päris paltel. Viimati said eestlased
ju elevust. Distantsi pikkus oli
Ninasarviku kostüümis Hans Kruusamägi ja Siret Kotka
vaid 60 m, aga selles sisaldus meeleolukas esinemine on meelde jäänud paljudelt naise- MM-il võidurõõmu tunda
2008. aastal kui maailmaka veetakistus, mille kiireks läkandmisvõistlustelt. Foto: Hilje Pakkanen.
meistreiks tulid Alar Voogbimiseks prooviti üsna riskantla ja Kristi Viltrop. Pärast seda on väikenaisekandmisvõistlust, tehti videosid
seid hüppeid. Kuna trahvisekundeid ei
maarjalastelegi väga hästi tuntud paar
ning pildiseeria, mis on Internetis veel
lisatud, polnud probleemiks ka kandaTaisto Miettinen ja Kristina Haapanen
praegugi nähtav.
mi kaotamine. Esimesteks sprindidisSportlike elamuste kõrval mõtlesid
tantsi võitjaks tuli Tallinna paar Mauri
naisekandmisvõistluste
korraldajad
Zahkna, Merlin Linnusaar.
algusest peale ka meelelahutusele ja
Tookordne võistlus Pandivere päeva
püüdsid igal aastal lisada võistlusraames oli n-ö prooviks, et näha, kuite päevakavva veel midagi huvitavat.
das ettevõtmine õnnestub. Rada oli
Püüeldi ikka selle poole, et võistlused
uus, tingimused eelmisest rajast Müüpakuksid nii sportlastele kui harrastajarikul hoopis erinevad, olukord ennekotele parajalt pinget ning pealtvaatajaile
gematu, aga võistlused läksid korda.
põnevust ja meelelahutust.
Võistlejad kiitsid eriti publiku vahetut
Oluline oli luua eeldusi publiku naelähedust ja kaasaelamist. Ümberkolirutamiseks. Paljud võistlejad on sellele
misega jäädi rahule ja naisekandmisomalt poolt ka tublisti kaasa aidanud.
võistlusest saigi kodukandipäevade
Väikemaarjalastest näiteks Hans Kruulahutamatu osa.
samägi ja Siret Kotka, Alar ja Lili Guitor,
2006. aastal alustasid võistlustel
Rakvere päästjad Maie ja Valdur ning
kaasalöömist Soome paarid. Kahtlemitmed-mitmed teised, kes erinevatel
mata lisas nende osalemine pinevust
aastatel kenasti kostümeeritutena naija tegi võistlused huvitavamaks. Soosekandmisvõistlusesse värve ja särtsu
me paarid osalesid seitsmel korral (v.a
on lisanud. Nagu ka Viljandimaalt pärit
2009. a).
kleenuke Agnes Lõssova, kes jaksas 83
2006. a juulikuu alguses Soomes
kilost Margus Kõivu sprindidistantsil
Sonkajärvil toimunud 14. naiseLembitu Kuuse küsimustele vastab
vapralt finišisse kanda ning jäi selle väkandmise MM-võistlustelt tuli Väimeie sõprusvalla Sonkajärvi kultuugitükiga publikule mitmel korral silma.
ke-Maarjasse rõõmusõnum – koos
rijuht, naisekandmise MM-võistluste
Muusikalist meelelahutust on erinejuba mitmekordse maailmameistri
üks peakorraldajaid Eero Pitkänen.
vatel aastatel kuuldud ansamblitelt Vaja maailmarekordiomaniku Margo
Foto: 4 x Ekke Võhandu
2002. aastast piirasid maailmameistrivõistluste korraldajad naise kaalu 49 miinimumkiloga, sest eestlased
olid otsinud väga kergeid naisi, keda
kanda.
2003. aastast lisandus võistluskavva
klassikaline stiil abielupaaridele, kus
kandmisviisiks kaksiratsa seljas stiil.
Klassikalises stiilis tulid abielupaaridest esimesteks võitjateks Jaanus ja
Anneli Undrest Sõmerult. Ka nemad
püsisid mitmeid aastaid edukalt naisekandmise lainel, nii Väike-Maarjas kui
Sonkajärvil.
2004. aastal lisandus päevakavva
publikuvõistlus, mis igal aastal on mõneti erinev olnud.
2005. a tegid naisekandmisvõistlused läbi suure muudatuse – kolisid
Müürikult Väike-Maarja alevikku. Mis

Mai 2014.a.
suutnud võitjatiitli igal aastal Soome
jätta.
Kehtiva maailmarekordi omanikud on aastast 2000 tulemusega
0.55,5 Margo Uusorg ja Birgit Ulrich,
kes on selle tulemusega kantud ka
Guinessi rekordite raamatusse.
Lisaks maailmameistri tiitlitele ja
maailmarekordile on eestlased võistlustele kinkinud omamoodi kandmisstiili, mis on väga ratsionaalne ja kiiruslik. Eestis kasutusele võetud uus
naisekandmise stiil levis kiiresti ning
seda kasutatakse edukalt ka Sonkajärvi
võistlustel. Väike-Maarjas kasutusele
võetud sprint ja maraton tundusid huvitavatena ka MMi korraldajatele ning
nüüd kuulub sprint (mõnel aastal maratongi) Soomes Sonkajärvil toimuvate
võistluste kavva.
Esimesest Väike-Maarja naisekandmisvõistlusest peale on iga kord osalenud Viljandi paar Janno ja Anu Sild.
Esimestel kordadel võistles Anu veel
Samartseva nime all, seega mahub naisekandmisvõistluste lukku ka nende
vahepealne abiellumine. Nende peret
võib pidada lausa naisekandmisvõistluse maskotiks, sest nad on kindlalt iga
kord kohal olnud ja seda koos lastega,
kes nende aastate jooksul on päris suureks sirgunud. Särgidki kõigi nende pereliikmete seljas on spetsiaalselt naisekandmisteemalised.
Kirjastus “Elmatar” andis 2011. aastal koostöös Eesti Olümpiakomiteega
välja teatmeteose mitteolümpiaaladest, mille hulka loeti ka naisekandmine. Raamatu autor on spordiajakirjanik
Vello Lään.
Raamatus naisekandmise kohta
kirjutatust saab lugeda ka, et: „...2008.
aasta kevadel peeti esmakordselt naisekandmise võistlused Austraalias, suvel Hongkongis. Kaugete harrastajate
arvates on eestlastel parim naisekandmise tehnika maailmas. Nn Eesti stiili
puhul on mehel käed vabad, ta saab
paremini tasakaalu hoida ja hoogu
anda, see võimaldab distantsi kiiremini
läbida. Sportlike tulemuste kõrval on
naisekandmisvõistlustel oluline šõulikkus ja rahva naerutamine: kantakse
huvitavaid kostüüme ja pakutakse publikule lustakaid elamusi.“
Külalisena on Väike-Maarja võistlustel käinud mitmeid naisekandmise
MM-võistluste
korraldustoimkonna
liikmeid, mitmel korral on siin olnud ka
üks peakorraldajaid Eero Pitkänen.
Naisekandmine on Väike-Maarjat
ja Eestit maailmas tuntumaks teinud.
Naisekandmise järgi teatakse VäikeMaarjat Eestis ja kaugemalgi. VäikeMaarja võistluste vastu on huvi tuntud
Inglismaalt, Iirimaalt, Hollandist ja
Saksamaalt – sealsetes ajalehtedes ja
televisioonis on avaldatud huvitavaid
ülevaateid naisekandmisest.
Paaril viimasel aastal on VäikeMaarja naisekandmisvõistlusel taas
tunda olnud nii võistlejate kui publiku
huvi langust ning võistluse väsimuse
märke. Ja küllap on meil nappinud ka
Eero Pitkäse sõnul nii olulist võistluse
mõnuga võtmise oskust. Nii nagu 2005.
aastalgi, seisis naisekandmisvõistluste
korraldustoimkond ka tänavuse aasta
hakul suure küsimärgi ees: kas ja kuidas edasi?
Otsustati, et tänavu Eestis naisekandmise esivõistlusi ei korraldata
ning Eestit esindavad Sonkajärvil naisekandmise maailmameistrivõistlustel
kõik 16 aastat (ehk kõikidel võistlustel
osalenud) naisekandmise karussellil
püsinud viljandlased Janno ja Anu Sild.
Naisekandmisvõistlus vajab uut
hingust, uut lähenemist, uusi mõtteid,
uusi tegijaid. Kui neid leidub, siis saab
vallavalitsus olla ka kindlasti toeks ürituse korraldamisel. Vahest leidub huvigrupp, kes näeb perspektiivi ja tahab
ning suudab seda omalaadselt vahvat
traditsiooni jätkata.
Ilve Tobreluts
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Kevadjooksuga tähistati Georg
Lurichi 138. sünniaastapäeva

2013/2014 hooaeg ja suvised
plaanid Väike-Maarja mudelihallis

vaim on seal elavas või asuvas vormis, seda saab keha omanik ainult ise
otsustada. Usun, et
kõigi Lurichi kevadjooksul osalenud 26
võistkonna
liikmete meel ja vaim on
jooksust saadud hea
emotsiooni võrra rikkam ja seega kindlasti erksam. Võistlus
sai teoks väga heas
koostöös, kõik, kes
kaasa lõid väärivad
tänusõnu. Asi saabki
siis hea, kui me koos
Georg Lurichi mälestuskivi juurde
sinna
panustame,
paigutati lilli ja küünlaid.
eks kett ongi ju sama
tugev kui selle kõige nõrgem lüli. JärgSeekord oli osalemas 26 8-liikmelist
misel aastal võiks ka kõik kepikõndijad
võistkonda: 20 Väike-Maarja gümnaaoma võistkonnad välja panna, sest ega
siumi õpilaste võistkonda, üks võistme ainult võidu ei jookse, me tähistakond Kiltsi koolist ja 5 täiskasvanute
me muuhulgas ka suure rammumehe
võistkonda.
sünnipäeva ja kõik on kutsutud.”
Väike-Maarjas, Georg Lurichi sünAitäh osalejaile ja aitäh korraldajainipaigas tema sünniaastapäeva aegu
le!
toimuv kevadjooks on väga pika traditsiooniga. 4+4 teatejooksuna joostakse
Ilve Tobreluts
seda alates 1996. aastast, enne seda
joosti maastikujooksuna, mille marsruudiga püüti imiteerida
Lurichi jooksuradu.
Vallavanem Indrek Kesküla tõdes jooksu avamisel:
„Tore, et meil on nii palju
sportlikke inimesi, kes oma
meeskondadega sellest üritusest soovivad osa võtta.
Üks võitja on alati kindel.
Selleks on Georg Lurich ise.
Eesti legendaarse kangelase võiduks on see, et tema
sportlik ja teotahteline vaim
elab meie rahva seas edasi.“
Pärast avamist seltsimaja ees suundusid võistlejad
koos vahetusevanematega
Võitjad! Foto: 2 x Ilve Tobreluts
igaüks oma vahetuse alGeorg Lurichi kevadjooksu absoluutgusesse, esimene vahetus aga võttis
järjestus:
koos vallavanemaga suuna Lurichi mäVMG 12. kl (10.03)
lestuskivi juurde, et enne jooksu starti
VMG 10. kl (10.10)
asetada sinna lilled ja küünlad.
VMG 11. kl (10.11)
Kõige edukamalt läbis distantsi
VMG 9.B kl (10.16)
Väike-Maarja gümnaasiumi 12. klassi
Päästekool (10.18)
võistkond. Võiduajaks joosti tänavu
VMG 8.A kl (10.19)
10.03. Võistkonda kuulusid: Johannes
VMG 8.B kl (10.23)
Richard Sepping, Thomas Tammus,
VMG 7.B kl (10.24)
Mark Liivalaid, Jörgen Kivila, Gerda PalKiltsi põhikool, 8.-9. kl (10.43)
mits, Anett Veia, Pirjo Puusta, Kätlin
Väike-Maarja õppekeskus, 10.-12. kl (10.50)
Kroll.
7.A kl (10.56)
Võitja võistkond sai auhinnaks sel
VMG õpetajad/päästekool (11.08)
aastal esimest korda kasutusel oleva
Vao keskus (11.50)
kohalikust paekivist Lurichi kujutisega
Tarapita (12.05)
rändauhinna, millele igal aastal jäädVäike-Maarja vald (12.06)
vustatakse võitnud võistkonna nimi.
6. kl, I vk (12.10)
Võistluse korraldasid Väike-Maarja
4.A kl (12.13)
spordikeskus ja Väike-Maarja gümnaa3. kl, I vk (12.17)
sium koostöös.
5. kl (12.21)
Korraldamise eestvedaja, spordikes2.A kl (13.05)
kuse juhataja Jane Kool puutus Lurichi
3. kl, II vk (13.10)
jooksuga esimest korda kokku. Sebi6. kl, II vk (13.12)
mist oli korraldamisega palju, aga tule2.B kl (13.22)
mus sai väga hea.
4.B kl (13.35)
Jane Kool võttis võistluse kokku:
1.A kl (14.15)
“Ütlemise „terves kehas terve vaim“
1.B kl (14.18)
üle võib palju diskuteerida. Kas see

Rõõm on tõdeda, et Väike-Maarja mudelihall on leidnud keskse koha Eesti
mudelimaastikul. VMMH eeskujul on
nüüdseks valminud Tallinna lähistel
Sauel ka teine püsirada, seekord onroad mudelitele.

Jahilaskurid esinesid tublilt Eesti
meistrivõistlustel

Virumaa Pallimängude Kooli
võistkond saavutas Eesti meistrivõistlustel korvpallis poiste Bvanuseklassis teise koha.
Poolfinaalis oldi 60:56 paremad Salva/Rockist, finaalis aga
tuli päris põnevas mängus tulemusega 65:75 tunnistada Erkmaa Korvpallikooli paremust.
Võistkonna koosseisus mängisid: Väike-Maarja noormehed
Marti Alt, Jaagop Janson, Kerdo Kivivare, Henri Matikainen,
Martin Ojamaa, Sten Saaremäel ja Ander Talu ning Sten Kuber, Randel-Rainer Lille, Martin Metsis, Mart-Johannes

21. aprillil joosti Väike-Maarja tänavail
traditsioonilist Lurichi kevadjooksu.

10. ja 11. mail toimusid Männikul Eesti
meistrivõistlused Compak Sportingus.
Meeskondlikult saavutas Laekvere
JÜ jahilaskurite võistkond, mille ridades astus üles ka Alo Ling, kõrge 5.
koha.
Individuaalselt toodi aga medaleid.
Alo Ling tuli veteranide klassis teisele
kohale, jäädes vaid kahe silmaga maha
võitjaks tulnud klubikaaslasest Tõnu
Kroobenist. Juunioride klassis võistel-

nud Tarmo Järvamägi jõudis samuti hõbemedalini.
Nii Alo Ling kui Tarmo Järvamägi
võistlesid eelmisel aastal edukalt ka
Eesti valdade suvemängudel VäikeMaarja valla võistkonnas. Kolmandaks
jahilaskuriks oli tookord Väike-Maarja
võistkonnas Raul Vahter.
Jane Kool

87 erinevat mudelit, neist üheksa moodustasid lõunanaabrid Lätist. Viimased
kaks etappi võitis väiksemate mudelite klassi Väike-Maarja oma poiss, Karl
Kasekamp (9a). Sarja kokkuvõttes saavutas Karl kolmanda koha. Loodame,
et teda saadab
edu ka suvel
Eesti meistrivõistluste sarjas erinevatel
väliradadel, Tallinnas, Tartus ja
Laitses.
Hooaja lõpuüritus, meeskondlik kestvussõit, VMMH ENDURANCE 2014
toimus 26. aprillil. Igas meeskonnas oli neli
VMMH K-RAUTA perepäeval Rakveres. Foto: Bruno Vaher.
sõitjat, kelle kasutuses oli kaks
mudelit. Sõidu
kestvus oli tavalise viie minuti
asemel 4 tundi. Pika ja raske katsumuse
kolmanda koha
saavutas Tallinna meeskond
nimega TEAM
Y O K O M O ,
väga tubli teise
koha saavutas
Viljandi meeskond TEAM TIVMMH ENDURANCE 2014. Foto: Marge Õmmik.
KUPEAD, mis
koosnes väga
tugevatest sõitjatest: Kuldar
Ilus, Jaanus Saare, Robin Ilus ja
Hendrik Lainemäe. Viimane
neist võitis ka
omas
klassis
talvehooaja
kokkuvõttes.
Esikoha saavutas Väike-Maarja
meeskond
TEAM VMMH
meeskond,
VMMH Ideede laadal 2014 Rakveres Foto: Madis Kullas.
koosseisus Karl
Kasekamp, Madis Kullas, Vahur Kivaste
Kevad on olnud sisutihe, just VMMH
ja Bruno Vaher.
tutvustamise koha pealt. 16. aprillil
Mudelihall suvel puhkusele ei lähe.
osalesime Ideede laadal 2014, kus tutOleme avatud ikka igal neljapäeval, livustasin mudelismi ja hobi rakendasaks toimub väike suvesari. Kindlasti
misvõimalusi Väike-Maarjas. Maikuu
osaleme Pandivere päeval ja teistel läesimesel laupäeval olime juba teist
hikonna üritustel. Lähemat infot leiate
aastat järjest telgiga kohal K-RAUTA
meie kodulehelt www.vm.hobi.ee
perepäeval, Rakveres, Põhjakeskuse
Tänan kõiki asjaosalisi ja pealtvaaees asuvas parklas. 10. mail osales
tajaid, kes aitasid hooaega kujundada!
VMMH Tallinna lauluväljakul toimunud mudeli- ja hobimessil Minimaailm
Bruno Vaher
2014.
Mudelihalli talvesarjas osales kokku

Korvpallipoisid tõid Eesti B-klassi
meistrivõistlustelt hõbemedalid

Foto: Basket.ee
Pariis, Kristofer Veismann ja Gregor
Väli. Treener: Vaido Rego.
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Koguduste teated
Väike-Maarja 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.

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

Mai 2014.a.

Kooli talu
võtab

rendile
või ostab

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

Ostan

dokumentidega

ZAZ 965
(maanteemuhk) või

Moskvitš,
sobivad kõik aastakäigud.
Telefon: 511 5448

Kohalik
põllumees

võtab
rendile
või ostab

põllumaid

2 rõdu, mööbliga, toad eraldi, esikus parkett, sisse ehitatud seinakappe, sahver, riidehoiuruum, soojustatud,
veearvesti, 100 l veeboiler, kahetariifne voolumõõtja, pesumasin, oma ehitatud garaaž, mööbel.

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

OÜ ESTEST PR

ostab metsa- ja põllumaad
Info tel 504 5215, 514 5215 ja meiliaadressil: info@est-land.ee
Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Ilve Tobreluts
Toimetuse kolleegium:
Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa,
Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt 5.

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

83 Velda Pärnamägi - 13. juunil
83 Vaike Altermann - 20. juunil
82 Helgi-Regina Janson - 13. juunil
82 Hannes Lango - 14. juunil
81 Evi Hiiemäe - 14. juunil
81 Elvi Kurm - 25. juunil
80 Ella Uuspõld - 18. juunil
75 Milja Mölder - 4. juunil
75 Arvi Vaalu - 14. juunil
75 Õie Pello - 25. juunil
75 Aino Tammsaar - 26. juunil
70 Viive Puusep - 7. juunil
70 Rein Orupõld - 16. juunil

94 Erich Randmets - 23. juunil
91 Helmi Toomsalu - 20. juunil
91 Elfriede Tedrekull - 29. juunil
90 Asta Laukkonen - 28. juunil
89 Erna Freienthal - 14. juunil
88 Vilma Ehastu - 30. juunil
88 Verner Lilleväli - 30. juunil
87 Õilme Kruusmets - 5. juunil
87 Alie Sikov - 14. juunil
87 Ilme Vaht - 26. juunil
86 Helgi Lippasaar - 22. juunil
84 Arno Sikkar - 14. juunil
84 Olli Kangur - 21. juunil
83 Õnnela Pärn - 2. juunil

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

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Markus Bäärt – 28. märtsil
Rasmus Johann Heinmaa – 11. aprillil
Karmen Nõmmiste – 13. aprillil
Robin Valgepea – 30. aprillil

www.puurkaevumeistrid.ee
Tel 502 1279; 526 9604

Müüa 3-toaline korter Rakkes,
2. korrusel, kolmekordses majas.

Hind 8 000 eurot.
Kontakt tel 5647 8115 (Raili)

Juuni

paigaldus

Müüa kahetoaline
korras, rõduga
II korrusel.
Aknad ja rõduuks
vahetatud.
Info tel 528 9502.

82 Naima Metsanurk – 20. mail

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

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

korter Triigis

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

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

Mälestame
Elfi Sirel
Ants Varul
Valdek Haljaste
Juhan Pihlak
Vallut Roosna
Evald Lõiv
Lidia Jurtom
Arvi Karron
Andi Kitsing

24.12.1924 – 02.04.2014
16.06.1923 – 11.04.2014
05.04.1943 – 16.04.2014
03.12.1950 – 22.04.2014
13.09.1939 – 29.04.2014
23.06.1941 – 29.04.2014
13.09.1924 – 01.05.2014
17.05.1937 – 03.05.2014
22.12.1936 – 10.05.2014

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

Rändmesinikud

otsivad turvalisi ja ligipääsetavaid kohti mesilasperede korjele
viimiseks (taluhoovid, põllu- või metsaservad)
Väike-Maarja vallas ja selle lähiümbruses.
Kontakt tel 5556 8723

