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Eesti Vabariigi 96.
aastapäeva tähistamine
REEDEL, 21. veebruaril
• kell 12.00 mälestushetked Simuna Vabadussõja mälestussamba
juures.
• kell 12.30 Eesti Vabariigi 96. aastapäeva pidulik kontsertaktus
Simuna rahvamajas.

ESMASPÄEVAL, 24. veebruaril
• kell 12.00 mälestushetked Väike-Maarja Vabadussõja mälestussamba juures
• kell 12.30 suupistelaud seltsimajas
• kell 13.00 Eesti Vabariigi 96. aastapäeva kontsertaktus VäikeMaarja seltsimajas.
Antakse üle valla aasta tegija tunnistus, tunnustatakse auväärseid
isikuid ja valla aasta paremaid sportlasi.
Kontserdiga esinevad Rakvere muusikakooli, Väike-Maarja gümnaasiumi ja Kiltsi põhikooli õpilased.

„Diskohundid“ olid edukad
Koolitantsu eelvoorus
Väike-Maarja gümnaasiumi noorte
meeste tantsutrupp “Diskohundid”
osales ja esines edukalt Koolitants
2014 eelvoorus Jõgeval 30. jaanuaril.
Tantsutrupp teenis välja eripreemia
laheda huumori ja vau-efekti eest tantsus “Laval ei ole soosikuid”. Tants on
poiste omalooming.

Truppi kuuluvad 11. ja 12. klassi
noormehed Johannes-Richard Sepping, Thomas Tammus, Argo Metsaru, Rauno Kuusemets, Jörgen Kivila,
Tõnis Saar ja Mark Liivalaid.
Ly Ipsberg
gümnaasiumi 12. klassi juhataja

Meenutus Koolitantsu eelvooru lõputseremoonialt. Foto: Ly Ipsberg.

TASUTA

Tulekahju suits sisaldab vingugaasi ja on väga mürgine. Kahjutule
puhkedes muutub ruumis viibimine

eluohtlikuks juba mõne minutiga. Toa
lakke
paigaldatud
suitsuandur avastab
tulekahju juba esimesel minutil. Soovitatavalt tuleb suitsuanduri patareisid
kontrollida vähemalt
üks kord kalendrikuus.

Ole koos meiega:

Valla Aasta Tegija 2013 on
korvpallitreener Vaido Rego
Väike-Maarja vallavolikogu kinnitas 30. jaanuari istungil valla Aasta Tegijaks 2013 korvpallitreener Vaido Rego.
Vaido ei too inimlikke väärtusi ohvriks
se. Kõrgete tulemuste taga on treeneri
Vaido Rego kõrval kandideerisid aasta
kõrgete tulemuste saavutamisele.“
järjekindel ja visa töö. Lisaks tippsaategija nimetusele Vao ratsasporditraOlulisemaid tulemusi 2013. aastal:
vutustele korvpallis on Vaido Rego
ditsioonid taaselustanud Vao Ratsaklu- Hooaja 2012/2013 Eesti parim
pööranud suurt tähelepanu poiste
bi eestvedaja Meelis Pihlak ja Avispea
poiste
korvpallikülas piirkonna vatreener
badusvõitlejatele
- Eesti U16 noormälestusmärgi püstekoondise
abititanud MTÜ Võntreener
(hooaeg
nusvere OK eestve2012/2013)
daja Raul Oja.
- Eesti U15 noorStatuudi
järgi
tekoondise
peaantakse valla Aastreener
(hooaeg
ta Tegija nimetus
2013/2014)
tunnustusena ük- Eesti U14 noorsikisikule, kelle töö,
tekoondise
peategevus ja isiklik
treener
(hooaeg
eeskuju majandu2012/2013)
se-, kultuuri-, ha- Euroopa Noorriduse-,
spordi-,
te
Korvpalliliiga
sotsiaal- või mõnes
(EYBL) – 1. koht
muus valdkonnas
(Virumaa Pallimänon aasta jooksul silgude Kool)
ma paistnud erilise
- Balti Matš –
tulemuslikkusega ja
1. koht (Eesti U14
mõjutanud oluliselt
noortekoondis)
Väike-Maarja valla
- Eesti MV PC1
arengut.
– 1. koht (Virumaa
Esmalt olid aasPallimängude Kool)
ta tegija kandidaa- Eesti MV PB
did arutusel val– 3. koht (Virumaa
lavolikogu komisPallimängude Kool)
jonides. Kõikidest
- Eesti MV PC
komisjonidest läks
karikavõistlus – 1.
volikogu juhatusele
koht (Virumaa Palliettepanek nimetada
mängude Kool)
valla aasta tegijaks
- Eesti KooliVaido Rego.
spordi Liidu 6.-9.
Väike-Maarja
klasside
poiste
korvpalliklubi
ja
korvpalli meistriliiVirumaa Pallimänga finaalturniir – 1.
gude Kooli treeneri
koht (Väike-Maarja
Vaido Rego esitaGümnaasiumi 7.-8.
sid
kandidaadiks
klasside poisid)
aasta tegija nimeVirumaa
Paltusele Väike-Maarja
limängude
Kooli
U15 korvpallipoiste
võistkonna koosseilapsevanemad
ja
Vaido Rego pühendunud treenerina mängu jälgimas. Foto: Erakogu.
sust moodustavad
Väike-Maarja sporvaldava osa Väike-Maarja korvpallipoiisiksusteks kasvatamisele. Vaidole on
dihoone.
sid.
tähtsad õppeedukus, viisakas käitumiEttepanekus on kirjas: „Vaido Rego
Valla aasta tegijat, auväärseid
ne, tervislik toitumine, eitav suhtumine
teeb oma tööd suure entusiasmi ja püvallakodanikke ja valla 2013. a pameelemürkidesse ning vastavalt sellele
hendumisega ning tema tulemuslikku
remaid sportlasi tunnustatakse 24.
poiste kasvatamine ja suunamine. Vaitegevust on märgatud ka maakonna
veebruaril Väike-Maarja seltsimajas
do käe all treenivate poiste distsipliin
piiridest kaugemal. 2013. aastal jõudtoimuval vabariigi aastapäeva aktuja kohusetunne on tänu treeneri tööle
sid tema juhendamisel U14 vanusesel.
kõrgelt arenenud. Vaidole on esmaseks
klassi poisid Euroopa tippu. Paljud
eesmärgiks treeningprotsessi kvaliteet.
tema juhendamisel treeninud poistest
Ilve Tobreluts
Kõrged saavutused on selle tulemus.
on jõudnud Eesti noortekoondistes-

Elupäästja – väike suitsuandur
Alates 2009. aastast on suitsuandur
kohustuslik igas eluruumis.
Tuleohutuse seadus § 32. (3): Elamu või korteri omanik peab elamu
või korteri vähemalt ühe ruumi varustama autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga.

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

6. jaanuaril hukkus Väike-Maarjas
Jaama tn kortermaja üürikorteris hooletusest suitsetamisel puhkenud tulekahjus
meesterahvas. Ida-päästekeskuse menetlusbüroo inspektori Tanel Sepajõe hinnangul
sai tulekahju alguse hooletusest suitsetamisel. Korteris
puudus suitsuandur.

2014. aastal külastavad päästjad,
komandopealikud ja ennetustöö büroo töötajad Virumaal üle 1000 kodu.
Külastuste eesmärk on muuta elamud
tuleohutumaks, et inimesed jääksid
terveks ja nende vara alles. Elanikega
vesteldakse teemal, kuidas kaitsta majapidamist võimaliku tulekahju korral,
kui kiiresti jõuab nende koju päästeauto ja kui kiiresti võib levida tuli. Kodukülastuste käigus kedagi ei trahvita,
vaid fikseeritakse tuleohutuse olukord
ja arutatakse, milliseid lahendusi saab
kasutada kodu võimalikult tuleohutu-

maks muutmisel.
Kodukülastuse saab tellida pääste
infotelefonil 1524. Ennetustöö büroo
spetsialist võtab registreeritud inimesega ise telefoni teel ühendust ja lepib
kokku külastusaja. Kodukülastuse läbiviijal on kaasas Päästeameti töötõend
või vabatahtliku päästja tunnistus.
Liina Järvi
Ida päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist
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Vallavanema kuu
Jaanuari lõpul tähistati idamaade kultuurile omast aastavahetust. Hiina horoskoobi järgi algas 31. jaanuaril Sinise
Puuhobuse aasta. Hiina kultuuris pidi
hobune sümboliseerima õilsust, kiirust ja visadust. Neid omadusi läheb
juba veebruaris väga vaja, kuna käesolevale kalendrikuule annavad oma
kireva varjundi Sotši olümpiamängud.
Toimuv olümpia on ju talispordirahva
pidupäev. Sellest peost osavõtjad on
erinevad: sportlased, treenerid, toetusmeeskonnad, korraldajad, pealtvaatajad, ajakirjanikud ja veel tohutult
erinevates valdkondades spordipeoga
otseselt või kaudselt seotuid inimesi.
Juba enne olümpiamänge oli võimalik
Eesti meedias jälgida shakespearilikku
draamat. Minna või mitte minna, selles
on küsimus ehk kas meie peaministril
on kohane osaleda olümpiamängude
avatseremoonial või mitte. Kaasaegsete olümpiamängude ellukutsuja Pierre
de Coubertin on öelnud: „Oo sport,
sa oled rahu ...“ Mida me siis ütleme
täna? „Oo, sport, Sa oled poliitika või
oo sport, Sa oled raha“. Kui siia segada
veel „oo sport, Sa oled arstiteadus“ (ehk
dopinguteema), siis võime aegumatu Shakespeare draamaga jätkata: “Sa
kahtle, kas täht on tuli, kas päike liigub
veel, kas tõde pole suli…”. Kokkuvõttes, ärgem üle mõelgem ning minule
igatahes meeldis, et peaminister tervitab meie kodumaad esindavaid sportlasi ka avatseremoonial. Sportlased on
ju ise aastaid või isegi aastakümneid
tohutult pingutanud, et neil oleks võimalus sekundisajandiku või millimeetri
jagu teistest parem olla või siis sahistada vastasmeeskonna väravavõrku rohkem litreid kui lüüakse nende omasse.
Kas see kõik väärib neid raskeid valikuid, pikki treeningkilomeetreid ja
-laagreid ning seda igasuguse meelevõi ilmaoluga? Tegelikult seda vastust

ei tea. Küsida saab nendelt vähestelt,
kellele kaela riputatakse olümpiamedal
või hoopis nendelt paljudelt, kes isegi
kvalifikatsioonist edasi ei pääse. Seda
artiklit kirjutades on lätlased saanud
just teise medali ning medaliarvestuse
kokkuvõttes jääme seekord tõenäoliselt neile mäekõrguselt alla. Meie laskesuusataja ütles pärast distantsi läbimist, et ta oli teinud isikliku tippmargi.
Tippmark seisnes selles, et nii palju
polnud ta enne kunagi märgist mööda
lasknud. Vähemalt nalja oskame me
enda üle teha.
Kui sportlased koostavad treeningkavad ning liiguvad mööda neid eesmärgi poole, siis on oma tegevus- ja
arengukavad nii omavalitsustel ning
ka maakondadel. Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum on algatanud
meie maakonna planeeringu aastateks 2030+. Selles ajalises perspektiivis proovitakse välja selgitada meie
maakonna tugevused ja nõrkused ning
ohud ja võimalused edasiseks arenguks. Selle analüüsi põhjal koostatakse
arengustrateegia, mille eesmärgiks on
elanike heaolu parandamine arvestades meie tänaseid trende nii rahvastiku rände kui vanusegruppide osakaale
silmas pidades, kui ka majandusliku ja
sotsiaalse keskkonna muutusi arvestades. Oluline on ette näha, milliseid teenuseid ja millises mahus elanikud vajavad 15 aasta pärast ning vastavalt sellele arendada välja vajalikud teenused
tõmbekeskustes ning tagada nendele
lihtne ligipääs ehk läbimõeldud transpordivõrgustik. Suureks väljakutseks on
tegelikult rahvastikuarvu säilitamine
ning üks meede on selleks töökohtade
olemasolu. Samas võib vajaliku tööjõu
puudumine kujuneda ettevõtluse piduriks. Maakonnaplaneeringu juurde kuulub ka keskkonnamõjude strateegiline
hindamine. Arvestades, et arvamusi ja

huvigruppe on väga erinevaid, siis ühise ja kõiki
osapooli rahuldava maakonnaplaneeringu kokkuleppimine ei ole lihtne. Viimase aja teemad
on eriti teravaks läinud
fosforiidiuuringute ning
sellest tulenevate võimalike mõjudega. Oluline
on maakonda näha kui
tervikut, seda nii territoriaalses kui ka erinevate
tegevusvaldkondade lõikes.
Vallavalitsuse tööplaani olulisemaks tegevuseks on hetkel kindlasti 2014. aasta eelarve
II lugemise ettevalmistamine. Kuna keskvalitsuse
iga-aastased toetusrahad meie üldhariduskoolidele olid pikka aega
linnadele ja valdadele
jagamata, siis oli väga
raske eelarves õpetajatele vajalikke personalikulutusi planeerida. Vabariigi Valitsus kehtestas
täiskoormusega õpetaja
Indrek Kesküla Väike-Maarja Õppekeskuse lõpuaktusel õnnitlemas koka-, autotehniku- ja
miinimumpalgaks
800
IT-eriala lõpetajaid ja grupijuhendajaid. Kuma Foto.
eurot, mis on võrreldes
maks meie rahvuse mainet. Leidke see
õpetajatele nendele Vabariigi Valitsuse
2013. aastaga peaaegu 11,8% (715 euaeg, et tulla 24. veebruaril Väike-Maarja
poolt lubatud töötasud välja maksta
rot 2013. a) õpetajate miinimumpalga
seltsimajja, et õnnitleda 2013. aasta
ning sellega hoida ja väärtustada meie
kasv. Samas ei ole Vabariigi Valitsus
valla tegijat ja meie möödunud aasta
õpetajate tööd. Tundus õiglane, mitte
veel tasandus- ja toetusfondi määrust
parimaid sportlasi ning kuulata ja näha
lasta õpetajatel kannatada keskvalitsukinnitanud. Tekib küsimus, et miks
meie noorte esinemisrõõmu.
se segaduste pärast.
peaksid linnad ja vallad Vabariigi VaPeatselt tähistame meie kodumaa
litsuse määrust täitma, kui kohustus
Rõõmsat Eesti Vabariigi aastapäe– Eesti Vabariigi aastapäeva. Meil on
on, aga selle täitmiseks vahendeid ei
va!
põhjust olla rõõmsad paljude tublide
ole. Meie lugupeetud haridus- ja teainimeste üle, kes oma igapäevaseid tedusminister ähvardab omavalitsusi
Indrek Kesküla
gemisi südamega teevad ning meie elu
Maalehe vahendusel politseiga. „Tule
vallavanem
arendavad. Jõudu kõigile, et olla vääritaevas appi!“ Väike-Maarja vald otsuslised hoidmaks meie emakeelt ja hoidtas alates jaanuarist üldhariduskoolide

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 30. jaanuari volikogu istungil arutatust
Istungil osales 16 volikogu liiget.
1. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine.
Ette kandis valla sotsiaalosakonna
juhataja Ene Kinks.
Otsustati kehtestada eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Väike-Maarja
vallas. Võrreldes seni kehtinuga tõusis
kolm piirmäära:
• tegelik korteriüür või hooldustasu
kuni 1,70 eurot eluruumi normpinna
1m² kohta;
• tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10
eurot iga järgneva pereliikme kohta;
• tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 35 eurot ühe perekonna
kohta kuus.
2. Detailplaneeringu kehtestamine.

Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe kuni 145 m kõrguse ja 1,8
MW võimsusega tuuliku paigaldamine
Väike-Maarja valda Aburi külla Tuuliku katastriüksusele. Detailplaneering
võeti vastu Väike-Maarja Vallavolikogu
19.02.2013. a otsusega nr 15 ja avalik
väljapanek toimus 06.01-19.01.2014. a.
Otsustati kehtestada Aburi külas
asuva Tuuliku katastriüksuse maa-alale
OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud
detailplaneering.
3. Audiitori määramine VäikeMaarja valla 2013-2015. aastate konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks.
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Otsustati määrata Väike-Maarja valla 2013-2015. aastate raamatupidamise
aastaaruande auditeerijaks audiitorfirma PKF Estonia OÜ.

4. Väike-Maarja valla Aasta Tegija
2013 nimetamine.
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Väike-Maarja valla Aasta Tegija
2013 auhinnale esitati kolm kandidaati – Väike-Maarja korvpalliklubi ja Virumaa Pallimängude Kooli treener Vaido
Rego, Vao Ratsaklubi eestvedaja Meelis
Pihlak ja MTÜ Võnnuvere OK eestvedaja Raul Oja. Kõikides komisjonides
toetati Vaido Rego nimetamist aasta
tegijaks.
Otsustati nimetada Väike-Maarja
valla Aasta Tegijaks 2013 Vaido Rego.
5. Vallavolikogu esindajate nimetamine Väike-Maarja Gümnaasiumi,
Simuna Kooli, Kiltsi Põhikooli, VäikeMaarja Muusikakooli ja Väike-Maarja Hooldekodu hoolekogusse.
Otsustati nimetada vallavolikogu
esindajad hoolekogudesse järgmiselt:
• Väike-Maarja Gümnaasium – Teet
Paju
• Simuna Kool – Väino Haiba

Kehtestati Tuuliku katastriüksuse
detailplaneering
Väike-Maarja Vallavolikogu
30.01.2014 otsusega nr 1 kehtestati Väike-Maarja vallas
Aburi külas asuva Tuuliku katastriüksuse (katastritunnus
92702:001:0368)
maa-alale
koostatud detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe kuni
145 m kõrguse ja kuni 1,8 MW
võimsusega elektrituuliku rajamine.
Detailplaneeringu kehtestamisega muutus kehtetuks

vastav osa Väike-Maarja Vallavolikogu 27.12.2012 otsusega nr 38 kehtestatud detailplaneeringust.

• Kiltsi Põhikool – Reet Reimann
• Väike-Maarja Muusikakool – Luule
Horeb
• Väike-Maarja Hooldekodu – Luule
Matrov
6. Vallavolikogu esindaja nimetamine Väike-Maarja Seltsimaja nõukogusse.
Otsustati nimetada vallavolikogu
esindajaks Väike-Maarja seltsimaja
nõukogusse Ene Preem.
7. Vallavolikogu ja vallavalitsuse
liikmetele tasu ja hüvituse maksmise
kord.
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati kehtestada Väike-Maarja
Vallavolikogu ja Väike-Maarja Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvituse
maksmise kord.
Info
Volikogu esimees Ene Preem:
• 24. veebruaril toimub vabariigi

aastapäeva tähistamine Väike-Maarjas
ja 23. veebruaril Simunas;
• 10.-14. veebruaril on volikogu komisjonide toimumise nädal;
• 19. veebruaril toimub volikogu juhatuse koosolek;
• järgmine volikogu istung toimub
27. veebruaril kell 17.00 Väike-Maarja
raamatukogu saalis.
Vallavanem Indrek Kesküla:
• valla 2014. aasta eelarvest;
• 30. jaanuaril maavalitsuses toimunud koosolekust Lääne-Virumaa maakonnaplaneering 2030+ teemal;
• kohtumisest Pihkva oblasti Strogi
Krasnõi rajooni esindajatega projektide koostöövõimaluste teemadel;
• 29. jaanuaril Ebavere tervisespordikeskuses toimunud biogaasi tootmise teabepäevast.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 27. veebruaril kell 17.00

Teadmiseks vallalehe lugejatele!
Jaanuarikuust alates toimus
muudatus Väike-Maarja Valla
Infolehe levitamise osas.
Valla infoleht hakkas valla
piires jõudma tasuta kõigisse
postkastidesse.
Edaspidi ei ole vallaleht
enam tellitav Eesti Posti kaudu ega ole müügil ka kohalikes
kauplustes.

Need praegused lehetellijad, kes elavad väljaspool Väike-Maarja valda ja soovivad
edaspidigi vallalehte saada,
võtke palun ühendust lehe toimetajaga, lepime lehe kättetoimetamise osas kokku.
Need vallakodanikud, kes
jaanuarikuu lehte oma postkasti ei saanud, andke samuti

endast teada, selgitame põhjusi.
Ilve Tobreluts
Väike-Maarja Valla Infolehe
toimetaja
tel 329 5759
e-postiaadress:
ilve@v-maarja.ee
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Vallavalitsuse materjalid
(15.01, 22.01, 24.01, 29.01 ja 05.02 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Nõustuti Eipri külas Põlluriba katastriüksuse jagamisega, mille tulemusena tekib kaks uut katastriüksust: Põlluriba ja Metsariba ning määrati nende
koha-aadressid.
- Kinnitati Ebavere külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava kahe katastriüksuse pindaladeks
0,77 ha ja 0,38 ha, kinnitati maa maksustamishind ning määrati sihtotstarve
ja koha-aadress.
- Kinnitati Vorsti külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava
kahe katastriüksuse pindaladeks 0,71
ha ja 0,48 ha, kinnitati maa maksustamishind ning määrati sihtotstarve ja
koha-aadress.
- Kinnitati Väike-Maarja vallas Avispea külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava katastriüksuse
pindalaks 0,33 ha, kinnitati maa maksustamishind ning määrati sihtotstarve
ja koha-aadress.
Teeregister
- Kinnitati Väike-Maarja valla territooriumil asuvate riiklikus teeregistris
registreeritud teede teeosade nimekiri.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
Eesti Energia Võrguehitus AS-le elektrivarustuse projekteerimiseks tuuliksuvilale aadressil Vao küla, Tuuliku.
- Määrati projekteerimistingimused
OÜ SF Pandivere sigalakompleksi rekonstrueerimiseks aadressil Pandivere
küla, SF Pandivere seafarm.
- Määrati projekteerimistingimused
korterelamu tehnosüsteemide osaliseks muutmiseks Väike-Maarja alevikus
Jaama tn 2-17.
Detailplaneeringu lähteseisukohad
- Kinnitati Äntu külas asuva Vesiveski katastriüksuse maa-alale koostatava
detailplaneeringu lähtesisukohad.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba Väike-Maarja
Vallavalitsusele lauda lammutamiseks
(projekt „Triigi endise töölistemaja ja
lauda lammutamine“) aadressil Triigi

küla, Mõisa allee 5.
- Väljastati ehitusluba Väike-Maarja
Vallavalitsusele töölistemaja lammutamiseks (projekt „Triigi endise töölistemaja ja lauda lammutamine“) aadressil
Triigi küla, Võimla tn 2.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba AS-le Vireen
autokaalu kasutamiseks Ebavere külas.
- Väljastati tingimuslik kasutusluba
AS-le Vireen tehase tööstusliku reoveepuhasti tehnohoone kasutamiseks
Ebavere külas.
- Väljastati kasutusluba AS-le Vireen tehase tööstusliku reoveepuhasti
aerotanki kasutamiseks Ebavere külas,
Andimäe 2.
- Väljastati kasutusluba AS-le Vireen
sadevee imbsüsteemi kasutamiseks
Ebavere külas, Andimäe 4.
- Väljastati kasutusluba palksauna
kasutamiseks Äntu külas, Vesiveski.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja hooldekodu remont“, kinnitati hankedokumendid ja
moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Kindlustusteenuse tellimine“,
kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutadti välja lihtmenetlusega hange „Väike-Maarja Vallavalitsuse
küttepuude tarne 2014“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke
läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja alevikus Energia
tänava piirkonna tänavate projekteerimine“, kinnitati hankedokumendid ja
moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Triigi varisemisohtlike hoonete lammutamine II etapp“ edukaks pakkujaks
Aspen Grupp OÜ.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja alevikus Energia tänava
piirkonna tänavate projekteerimine”
edukaks pakkumuseks Palmpro OÜ ja
Teeprojektid Tiit Korn ühispakkumus.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke

„Väike-Maarja Vallavalitsuse küttepuude tarne 2014“ edukaks pakkumuseks
FIE Hannes Kõvask pakkumus.
- Lükati tagasi riigihanke „VäikeMaarja hooldekodu lifti paigaldus koos
ehitustöödega” kõik pakkumused, kuna
need kõik ületasid hanke eeldatavat
maksumust ja on suuremad, kui on valla finantseerimisvõimalused.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarvest üheksateistkümnele isikule kokku summas
2240 eurot.
- Nõustuti kooli toiduraha 1.28 eurot
päevas kompenseerimisega 2013/2014.
õppeaastal ajavahemikus 01.01.2014
kuni 30.06.2014 Väike-Maarja gümnaasiumis käivale kuuele õpilasele.
- Nõustuti kooli toiduraha 2.20 eurot
päevas kompenseerimisega 2013/2014.
õppeaastal ajavahemikus 01.01.2014
kuni 30.06.2014 Nõo reaalgümnaasiumis käivale kahele Väike-Maarja valla
õpilasele.
- Nõustuti kooli toiduraha 3 eurot
päevas ja õpilaskodu kohatasu kuni
40 eurot kuus kompenseerimisega
2013/2014. õppeaastal ajavahemikus
01.01.2014 kuni 30.06 2014 Väike-Maarja õppekeskuses käivale ühele VäikeMaarja valla õpilasele.
- Nõustuti Väike-Maarja ja Simuna lasteaia toiduraha 1.30 eurot päevas kompenseerimisega 2013/2014.
õppeaastal Väike-Maarja valla kahekümne kuuele lapsele ajavahemikus
01.01.2014 kuni 30.06.2014.
- Nõustuti Väike-Maarja ja Simuna lasteaia kohatasu 12,14 eurot kuus
kompenseerimisega 2013/2014. õppeaastal kahekümne viiele lapsele ajavahemikus 01.01.2014 kuni 30.06.2014.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kolmele taotlejale.
Hooldajatoetuse maksmine
- Nõustuti isikule hooldajatoetuse maksmisega alates 01.02.2014 kuni
30.11.2018.a.
- Otsustati lõpetada kahe isiku hooldus alates 1. veebruarist 2014. a.
Sotsiaaltoetuste avalduste vormid
- Kinnitati sotsiaaltoetuse taotluse
vorm, sünnitoetuse taotluse vorm, kooli ja lasteaia toiduraha ning kohatasu
taotluse vorm ja matusetoetuse vorm.

OÜ Pandivere Vesi tegevusest ja edasistest
tegevussuundadest
Viimased aastad on OÜ-l Pandivere
Vesi kulgenud Väike-Maarja veemajandusprojektide eduka elluviimise tähe
all.
Suuremat tähelepanu ja vastutust
on nõudnud ulatuslik ÜF projekt „Väike-Maarja veemajandusprojekt“ I ja II
etapp (2009 -2013). Projekt lõpetati
31.10.2013. a lõpparuande esitamisega
SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), mis sai omakorda nendepoolse heakskiidu.
Antud projekt on 2011.a läbinud ka
rahandusministeeriumi finantskontrolli
osakonna poolt läbi viidud auditi, mille
eesmärgiks oli anda hinnang struktuuritoetuse kasutamisele. Auditi töörühm
jõudis auditi toimingute läbiviimise tulemusena järeldusele, et toetuse saaja
tegevus projekti rakendamisel on vastavuses kehtivate õigusaktidega.
Projekti kogumaksumuseks kujunes 3 396 669,77 eurot ning sellest oli
omaosalus 807 749,23 eurot. Siit aga
omakorda kujunes välja iga-aastane
laenukoormus 49 650 eurot, millele lisandub intress ligikaudu 12 000 eurot.
Selle elluviimisega loodi aga kõik
eeldused ja võimalused antud eesmärkide täitmiseks. Ühisveevärgi ja -kanali-

satsioonisüsteemi laiendamisega kindlustati kõikidele veetarbijatele nõuetele vastava kvaliteediga joogivesi ning
vähendati oluliselt riski keskkonnale
(amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest reostuse loodusesse lekkimise
vähendamisega-peatamisega). Kuna
rajati ka ühiskanalisatsioonitorustikke
Ebavere ja Müüriku külas (Väike-Maarja
reoveekogumisalal), tagati sellega majapidamiste reovee loodusesse juhtimise peatamine. Väike-Maarja reoveepuhasti rekonstrueerimisega, millega
oluliselt paranes puhasti opereerimiskindlus, tagati puhastamata või puudulikult puhastatud reovee keskkonda
sattumise vältimine (sh Põltsamaa jõkke). Triigi reoveepuhasti likvideerimisega (reovesi suunatakse puhastamiseks
Väike-Maarja reoveepuhastisse) likvideeriti oht reostuse sattumisest loodusesse ja karsti.
Seoses Vao Soojatarbijate Ühistu
majandusraskustesse sattumisega on
2013. a novembrikuust vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkujaks Vao külas
OÜ Pandivere Vesi. Kuna kulutused teenuse osutamisel on oluliselt suuremad
kui sellest saadav tulu, siis on see toonud kaasa hindade korrigeerimise, mis

hakkavad kehtima 1.03. 2014. a. Uued
hinnad on ühtlustatud hetkel teistes
piirkondades kehtivate hindadega ja
sel aastal Vaos rohkem hinnatõusu planeeritud ei ole. 2014. aastal plaanime
teostada vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistöid Vao külas (hetkel toimub taotluse esitamine KIK-le).
Käesoleval, 2014. aastal on OÜ
Pandivere Vesi sunnitud järjekordselt
tõstma vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hindu ka ülejäänud teenust osutavates
piirkondades, mis hetkel on kooskõlastamisel Konkurentsiametiga. Uued
hinnad vee osas jäävad enam-vähem
samale tasemele, kuid tõuseb reoveehind. Uutest hindadest teavitame koheselt kui oleme saavutanud kooskõlastuse.
OÜ Pandivere Vesi tänab kõiki osapooli, kes on seni projektides osalenud
ning panustavad ka edaspidi veemajandusprojektide edukasse elluviimisse
ja nende teenuste kasutamisse.
Gennadi Filippov
OÜ Pandivere Vesi
tegevdirektor

Sotsiaalkorterite üürile andmine
- Nõustuti isikule Simunas Pargi
tänaval asuvast sotsiaalkorterist kahe
toa üürile andmisega tähtajaga kuni
20.01.2015. a.
- Nõustuti isikule Vao külas Pargi
tänaval asuvast sotsiaalkorterist ühe
toa üürile andmisega tähtajaga kuni
16.01.2015. a.
Tugiisiku määramine
- Määrati ühele perele tugiisik.
Hooldekodu hoolekogu
- Kinnitati Väike-Maarja hooldekodu
hoolekogu järgmises koosseisus: Luule
Matrov, Ene Kinks, Kati Palmaru, Tiia
Uutsalu, Merike Adamson
Raieloa väljastamised
- Nõustuti Simuna alevikus Turu tn 3
ühe arukase mahavõtmisega.
- Nõustuti Kiltsi alevikus Jaama tn 5
kahe saare ja ühe vahtra mahavõtmisega.
Veevarustuse hinna kooskõlastamine
- Kooskõlastati OÜ Pandivere Vesi
poolt hallatavas Vao küla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkonnas vee ja reovee teenuse hinnad.
Korraldatud jäätmevedu
- Kinnitati ühiste jäätmemahuti kasutamise kokkulepe kolmel eraldi kinnistul elavate isikute vahel Väike-Maarja alevikus ja Võivere külas.
Inventari mahakandmine
- Kinnitati inventari mahakandmis-
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aktid järgmiselt: Ebavere tervisespordikeskus summas 250.47 eurot; VäikeMaarja muuseum 304,91 eurot; Kiltsi
põhikool summas 2740.48 eurot; Kiltsi
raamatukogu summas 1245.13 eurot;
Väike-Maarja muusikakool summas
421.81 eurot; Väike-Maarja seltsimajapasunakoor summas 88,20 eurot; Simuna noortekeskus summas 179.21 eurot;
Simuna rahvamaja summas 1867.26
eurot; Simuna raamatukogu summas
368.256 eurot; Triigi raamatukogu summas 898.76 eurot; Väike-Maarja raamatukogu summas 8401.30; Väike-Maarja
seltsimaja summas 3853.81 eurot.
Valla esindaja määramine MTÜsse Lääne-Viru Jäätmekeskus
- Määrati Väike-Maarja valla esindajaks MTÜ-sse Lääne-Viru Jäätmekeskus
Indrek Kesküla ning volitati teda teostama kõiki Väike-Maarja valla liikmeõigusi MTÜ-s ja selle liikmete üldkoosolekul.
Valla esindaja määramine MTÜsse Rakvere Haigla
- Määrati Väike-Maarja valla esindajaks MTÜ-sse Rakvere Haigla Indrek
Kesküla ning volitati teda teostama
kõiki Väike-Maarja valla liikmeõigusi
MTÜ-s ja selle liikmete üldkoosolekul.
Kriisikomisjoni koosseisu muutmine
- Otsustati arvata kriisikomisjoni
koosseisust välja Mart Pruul ja nimetada komisjoni koosseisu Enno Kivaste.

Simuna rahvamaja teated
9. märtsil kell 12.00 Simuna rahvamajas
Naisteklubi
keskpäevakohvik
teemal “Elu polaarjoone taga“ jutustab ja näitab pilte Signe Liivak
* * * * * * * * * * *
22. märtsil kell 19.00 Simuna rahvamajas
Lillepidu
Riietus – lilleline
Etteasted – lilledest
Kohv meilt, heatujujook teilt
Jalakeerutust pakub pillimees

Toomas
Pääse 5 eurot
(Palun pääse lunastada hiljemalt
20. märtsiks!)
* * * * * * * * * * *
30. märtsil kell 12.00 Laekvere
Rahva Majas
Siumuna Kihelkonna eakate naljapäev
Teema:
„Õnn tuli meie õuele – au kolhoosi
korrale!“
Info: Auli Kadastik, tel 323 7217

Vao külas hakkavad kehtima
uued vee ja reovee teenuse
hinnad
OÜ Pandivere Vesi kehtestab alates 1. märtsist Vao küla ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkonnas uued vee ja reovee teenuse hinnad (1m³
hind ilma käibemaksuta eurodes):
• Puhas vesi elanikele – 0,676
• Puhas vesi juriidilistele isikutele – 0,762
• Reovesi elanikele – 1,635
• Reovesi juriidilistele isikutele – 1,860
Hinnad on kooskõlastatud Väike-Maarja Vallavalitsusega (korraldus nr 28,
22.01.2014)

Vajaduspõhisest
peretoetusest
Vajaduspõhist peretoetust määrab ja
maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Vastavalt 2014. aasta riigieelarve
seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2014. aastal perekonna esimesele liikmele 299 eurot kuus.
Iga järgnevale vähemalt 14-aastasele
perekonnaliikmele on vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir 149,5 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele
perekonnaliikmele 89,7 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on
2014. aasta lõpuni 9,59 eurot kuus ühe
lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe
ja enama lapsega perele.
Vajaduspõhise peretoetuse taotlust saab teha hiljemalt kuu viimaseks
tööpäevaks. Tuletame meelde, et igal
kolmandal kuul tuleb esitada uus
taotlus.
Info tel 329 5764 (Eve Hiietamm)
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Fosforiidi kaevandamine
puudutab kogu Virumaad
Teatavasti soovib VKG teha uuringuid
Rägavere vallas selleks, et teha kindlaks
kas kaevandamine antud piirkonnas on
mäetehniliselt võimalik. Üsna selge on
see, et sellega kaasneb õigustatud ootus, et positiivse tulemuse korral järgneb kaevandamisluba.
Selgitava näitena võiks tuua selle, et
kui olete tellinud nõuetekohase ehitusprojekt, siis on teil õigustatud ootus, et
te saate ehitada selle projekti alusel ka
maja.
Eesti Vabariigi Maapõueseadusest
tulenevalt menetletakse uuringu- ja
kaevelubasid eraldi, kuid eelpoolnimetatud õigustatud ootuse põhimõte annab arendajale kindlust, et uuringutele
järgneb kaevandustegevus.
Murekohaks on võimalik pretsedendi loomine, et fosforiit on Eestis kaevandatav. Kui me räägime hetkel ühe
arendaja huvist fosforiidi vastu, siis
tasub mainida, et Rakvere fosforiidimaardla on Euroopa suurim ja Toolse
maardlas ahvatleb diktüoneemakilt.
Olen enam kui veendunud, et hetkel
toimuvat jälgivad huviga teisedki kaevandushuvilised.
Rakvere ja Toolse maardlad koos
prognoosvarudega lasuvad Lääne Virumaal ca 107 000 ha ulatuses Rägavere,
Sõmeru, Viru-Nigula, Rakvere, Vinni,
Kadrina, Haljala, Tamsalu, Väike-Maarja, Laekvere ja Tapa valdade territooriumil. Suures osas tuleb rääkida ka komplekskaevandamise võimalikkusest, sest
fosforiidist kõrgemal lasub põlevkivi.
Igasugune kaevandamine on olulise
keskkonnamõjuga tegevus. Keskkonnamõju võib jaotada kolmeks: mõju loodus-, sotsiaalsele- ja majanduskeskkonnale.
Kui rääkida mõjust elusloodusele,
siis allmaakaevandamine ei mõjuta
seda nii otseselt kui karjääriviisiline
kaevandamine, kus elupaigad hävinevad. Muutused veerežiimis, väljapumbatavad kaevandusveed, jäätmed,
müra, heited välisõhku, vibratsioon,
jne mõjutavad elusloodust otseselt ka
allmaakaevandamise puhul.
Ülioluline on vee väljapumpamise
mõjul paratamatult tekkiv alanduslehter, mis on eriti sensitiivne teema
just Pandivere piirkonnas. Nimelt on
Pandivere kõrgustik ja tema jalam üks
olulisemaid Eesti veelahkmealasid.
Pandivere piirkonnast saavad alguse
ligemale 100 jõge, nende hulgas väga
olulised Eesti jõed – Pärnu, Põltsamaa,
Pedja, Jägala, Loobu, Valgejõgi, Kunda
jõgi jne. Pandiveres infiltreerub ööpäevas läbi pinnase põhjavee sügavamate
kihtide toiteks ca 470 000 m³ vett. Võib
öelda, et just siitkandist pärit olevat

põhjavett juuakse nii Tallinna kui Tartu
lähistel.
Alanduslehtri mõju inimestele väljendub eelkõige kaevude kuivaksjäämises. Ühisveevärk hajaasustusaladel
toob kaasa ka näiteks vee roiskumise
probleemi torustikes ja veehinna olulist tõusu.
Oleme jõudnudki otsapidi sotsiaalsete ja majanduslike probleemide juurde. Lisaks veeprobleemidele iseloomustab Eesti kaevanduspiirkondi müra
(lõhkamised, transport), maapinna
ebastabiilsus, õhureostus, visuaalne
reostus. Kindlasti ei ärgita see inimesi piirkonda elama asuma ja raskusi
on ka kinnisvara müügiga. Hetkeliselt
võib kaevanduspiirkonnale ka rahalist
kasu tuua, kuid pärast kaevanduste
ammendumist tuleb kohalikul kogukonnal tegeleda tagajärgedega, mille
mahtu ja ajalist pikkust ei suuda keegi
ennustada.
Virumaa on oluline põllumajanduspiirkond. Teadustöös „Põlevkivikaevanduste mõju põllumajandusmaa
kasutusomadustele“, on Maaülikooli
teadlased väitnud, et kamberkaevandamiste puhul võib olla 38% kaevanduse
peal asuvatel kõlvikutel põllumajanduslik tegevus häiritud seoses maa
vajumisega. Veerežiimi muutuse tõttu
võib poolkuival aastal maa kannatada
niiskusepuuduse all. Kokku on viljelusväärtus vähenenud 0,70 ühikut.
Oluliseks takistuseks piirkonnale on
planeeringute keskkonnaministeeriumis kooskõlastamise nõue, mis vähendab oluliselt piirkonna konkurentsivõimet. See tuleneb Maapõueseaduse
nõudest tagada maavara varule juurdepääs ning seetõttu hinnatakse planeeringuid sellest aspektist lähtuvalt.
Lõpuks peatuks sotsiaalsel vastutusel. Mitmed Lääne-Virumaal toimuvad
kultuuri- ja spordiüritused on sponsoreeritud Ida-Virumaa kaevandushiidude poolt. Kindlasti on see positiivne,
kuid see on vaid medali üks külg. Viimastel kuudel oleme kohtunud mitmete inimestega kaevanduspiirkondadest,
kelle sõnum on olnud ühene. Nad on
jäetud kaevandamisest tekkinud probleemidega üksi, sest kaevandushiiud ei
taha tunnistada, et need mured võivad
lähtuda kaevandustegevusest.
Infot saab ka meie Facebooki „Ei
Fosforiidile“ leheküljelt.
Sven Valler, Raigo Rebane
Rägavere valla arengu- ja maaelukomisjoni liikmed

Veebruar 2014.a.

MTÜ Miila Hiiemäe alustas allkirjade
kogumise fosforiidi uuringute ja
kaevandamise vastu
Lääne-Virumaa maapõu peidab suures
ulatuses fosforiiti. Ka Väike-Maarja valla all lasuvad suured varud.
Tänane Rägavere pretsedent, kui
Rägavere vald annaks nõusoleku läbirääkimisteks seoses fosforiidi geoloogilise uuringuga, looks olukorra, kus
teistel fosforiidist huvitatud ettevõtetel on võimalus Lääne-Virumaa teistes piirkondades esitada geoloogilise
uuringuloa taotlus ning sellest edas-

pidi keelduda oleks sisuliselt võimatu.
Ja huvilisi on kindlasti väga palju, sest
fosforiidi varud on suured ja nende
kvaliteet Lääne-Virumaal 1980ndate
aastate lõpus tehtud uuringute põhjal
on hea.
Seoses eeltooduga on MTÜ Miila
Hiiemäe alustanud allkirjade kogumise
fosforiidi uuringute ja kaevandamise
vastu.
Väike-Maarja vallavalitsus paneb

allkirjade kogumise lehed koos infomaterjalidega fosforiidi uuringute ja
kaevandamise vastu välja alates 25.
veebruarist kuni 31. märtsini 2014:
• Väike-Maarja vallamajas (Pikk tn
7) ja Väike-Maarja raamatukogus (Lõuna tn 10)
• Simunas osavallas (Pargi tn 2) ja
Simuna raamatukogus (Lai tn 5)
• Triigi raamatukogus
• Kiltsi raamatukogus

Põllumajandusmaadele saab hakata taas
toetusõigust taotlema
Alates 2014. aastast saab taas registreerida heas põllumajanduslikus korras põllumajandusmaid, et nende eest
oleks võimalik taotleda pindalatoetusi. Juba registreeritud maade puhul ei
muutu midagi.
Senise korra järgi sai pindalatoetusi
taotleda vaid nende põllumajandusmaade eest, mis olid 30. juuni 2003. a
seisuga kantud Põllumajanduse ja Registrite Ameti (PRIA) põllumassiivide
registrisse. Eelmise aasta detsembris
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt
vastu võetud määrusega tehti muudatused 2014. aastal rakendatavate põllumajandustoetuste kohta, sealhulgas

lõpetati võrdlusaasta arvestamine ja
edaspidi saab kanda heas põllumajanduslikus korras olevat põllumajandusmaad registrisse jooksvalt. Küll peab
maa olema pindalatoetuste taotlemiseks kantud registrisse õigeaegselt,
enne taotluse esitamist.
„Nüüdsest on võimalik võtta arvele ja seejärel taotleda pindalatoetusi
kõigi heas põllumajanduslikus korras
olevate maade eest,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „See
teeb maaomanike kohtlemise märksa
võrdsemaks ja soosib ka vahepealsetel
aastatel võssakasvanud maade ülesharimist.“

2014. aastal pindalatoetuste taotlemiseks oleks soovitav uued maad
registreerida 1. aprilliks, et taotlusperioodil PRIA töökoormust vähendada.
Juba registreeritud põllumajandusmaade toetusõiguslikkuse nõuetes ei
muutu midagi.
Lisainfo PRIA veebilehelt.
Kristo Mäe
avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
tel 625 6561, 5558 8166
press@agri.ee

Lahkus Väike-Maarjas koolis käinud
skulptor Georgi Markelov
15. jaanuaril lahkus igavikuteele skulptor Georgi Markelov (29. V 1929 – 15. I 2014).
Georgi Markelov õppis aastatel 1946-1950 Väike-Maarja Keskkoolis, 1950-1956
Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis.
Ta on loonud eelistavalt
puidust realistlikku laadi
portreid ja poolfiguuridega
kompositsioone, sh suurearvulise sarja “Ei iialgi sõda”,
hulgaliselt
lüürilisemaid
väikeskulptuure jpm.
Väike-Maarjas jääb meile
Georgi Markelovit meenutama hulk tema töid. Neist
kõige
esinduslikumatena
on Väike-Maarja seltsimaja
jalutussaali seinal suurejooneline Jakob Liivi – Märt
Meose bareljeef ja Georg Lurichi büst.
Väike-Maarja
gümnaasiumi vilistlasena on ta erinevatel aegadel oma koolile kinkinud mitmeid töid.
Peamajas saab praegu näha
pääsukesi, neid on koguni
kolm, algklassidemajas aga
lilli.
Ka Väike-Maarja muuseumis on Georgi Markelovi
töid: pääsukesed (3 tk koos)
muuseumi fuajee seinal, kipsist Georg
Lurichi büst, puidust Peep Pariku portree, Brežnevi ja Lenini bareljeefid, profiilis (varem asusid need ajastule kohaselt Väike-Maarja kolhoosi esimehe
Boris Gavronski kabinetis). Samuti on
muuseumivarade seas sisukas ja huvi
pakkuv Georgi Markelovi joonistuste
mapp Väike-Maarja päevilt (1948-1950).
Kui Georg Lurichi 125. sünniaastapäeva aegu tuli päevakorrale Lurichi
mälestussamba püstitamine VäikeMaarjasse, aitas ka Georgi Markelov
väikemaarjalastel mälstussamba või-

Foto: Väike-Maarja muuseum.
malikke lahendusi otsida.
30. jaanuari Sirbis avaldatud Eesti
Kunstnike Liidu, Eesti Kujurite Ühenduse ja Eesti Kunstimuuseumi järelhüüdes on kirjas:
„Pärast sõjajärgseid õpinguid VäikeMaarja keskkoolis astus ta 1950. aastal
Eesti Riiklikku Kunstiinstituuti, mille
lõpetas 1956. aastal skulptuuri erialal.
Samast aastast on Markelov tegutsenud vabakunstnikuna Tallinnas, 1959.
aastal võeti ta kunstnike liidu liikmeks
ning 1979. aastal andis tollane valitsus
talle teenelise kunstniku aunimetuse.

Georgi Markelov on viljelnud realistlikus laadis
portreeskulptuuri, ent tema
loodud on ka 14 puuskulptuurist koosnev sari „Ei iialgi
enam sõda”, millest mitmed
näidised on Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogus.
1970.-1980. aastail voolis ta
tammepuidust üleelusuuruses formaadis V. I. Lenini portreid, mis omandati
enamasti ametiasutustele.
Pöördelistel aegadel sattusid ka mõned neist portreenäidistest muuseumide
hoidlaisse. Vanem kunstnike
ning kunstihuviliste seltskond meenutab ilmselt just
neid meisterlikult voolitud
päid omaaegsete Tallinna
Kunstihoone ülevaatenäituste ekspositsioonis. 1975.
aastal sai kunstnik Kristjan
Raua preemia just ühe sellise portree eest.
Meisterliku nikerdajana
armastas ta luua ka lüürilisemaid väikeskulptuure, lilli
ja linde ning puust maske.
2010. aasta suvel üllatas
Markelov nii kolleege kui
kunstipublikut isikunäitusega Raja tänava monumentaalkunsti maja galeriis. Ta esines kogu galeriiruumi täitva
installatsiooniga „Lilled emale”, kus
maad katsid enam kui 6000 virtuoosselt
lõigatud erinevat lilleõit mahagonist,
tammest, saarest, pärnapuust jne.
See oli nagu ühe skulptori ja ka ühe
erinevad ajad üle elanud inimese tegevuse omalaadne kokkuvõte ja seisukohavõtt oma kohast tänases päevas.“
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Tutvustame kohalikke ettevõtteid

Füüsilisest Isikust Ettevõtjad
Terje ja Helmut Hiietamm
Simuna, Parkali 20
Terje juuksurisalong ja mööblitootja
Helmut Hiietamm on oma tegevusega
teada-tuntud Simunas, aga neid teatakse-tuntakse kaugemalgi. Mõlema tegevus sai alguse Eesti taasiseseisvuse
algusajal ning kestab ja areneb. Iga ettevõtlus nõuab pealehakkamist, nõuab
püsivust ja järjekindlust. Et see aga pikka aega kesta saaks, peab pakkuma tegijatele ka rõõmu ja rahulolu, teinekord
esitama väljakutseidki.
Terjet kui hea käega juuksurit külastavad paljud kliendid ka naabruskonnast – tema juurde tullakse Laekverest,
Rakkest, Väike-Maarjast ja mujaltki.

Helmut: Registreerisime ennast FIEna. Mina hakkasin kohe kodust abihoonet ümber kujundama tisleritöökojaks.
Kuna tööpinke oli raske leida, siis sai
esimesed ise, sõprade abiga, valmistatud. Kuid algul oli ikkagi põhiliselt
mööbli restaureerimine. Seda sai oma
kätega teha. Siis tuli kolhoosi lõpp.
Uueks ametiks sai tuletõrjuja. Kuna
selle ametiga kaasneb töörütm 1 tööl
3 vaba, siis pean seda ametit tänaseni.
Kolmel vabal päeval tegelengi tisleritööga. Aastatega on ostetud kõik vajalikud tööriistad ja kodusest väiksest
töökojast on kolitud suuremasse.

Terje Hiietamme vilunud käed on asunud uue kliendi soengut korrastama.
Foto: Erakogu.
Kuidas läheb? Kas kliente jätkub?
Helmutil on samuti kliente mitmelt
Terje: Kevadel saab töötatud juukpoolt, kuid tema loodud mööbliga
surina juba 30 aastat. aastatega on
puutume tihti kokku ka Simunas. Koovälja kujunenud oma kohalik klientuur,
lis, spordihoones, rahvamajas, raamakuid soovijaid käib kaugemaltki. Tihti ei
tukogus on rohkesti tema valmistatud
olegi võimalik aega pakkuda. Juuksed
laudu, kappe, riiuleid, kööginurki jm.
vajavad hooldamist, sõltumata aastaHelmut on meistrimees, kes mõtleb
ajast. Pingelisem periood on kevadel,
alati tellijaga kaasa, annab nõu ja aitab
rahulikum sügisel. Aastatega on kalahendusi leida.
dunud keemiline lokk, asemele tulnud
Küsimuste-vastuste kaudu saame
värvimine. Muutuvad soengud ja hoolpõhjalikuma ülevaate Terje ja Helmut
dusvahendid. Koolitusel tuleb käia väHiietamme kui füüsilisest isikust ettehemalt kaks korda aastas.
võtjate tegevuse kohta.

Helmut Hiietammel on käsil omavalmistatud mööbliesemete paigaldamine.
Foto: Erakogu.
Kuidas kõik alguse sai?
Terje: Juuksuriameti omandasin
Tartus ametikoolis, mille lõpetasin
1984. a. Esimene töökoht oli Tartus.
Samas koolis tutvusin ka tulevase abikaasaga.1986. a kolisime Simunasse,
kuna tol ajal oli maal lihtsam elamispinda leida. Enne lapse sündi töötasin
teeninduskombinaadi Viru all Simuna
juuksurina.
Helmut: Jah, nii see algas. Mina
töötasin Tartus samas koolis pärast
lõpetamist meistrina. Siis sõjavägi, ja
olimegi Simunas. Algul töötasin kolhoosis tislerina, aga siis hakkasid meie
maal puhuma ettevõtluse tuuled …
Terje: Naastes lapsepuhkuselt oli
teeninduskombinaat Viru likvideeritud. Tuli hakata ise ettevõtjaks. Kuna
sobivaid ruume ei leidunud, siis otsustasime teha salongi oma majja. Üsna
kiiresti valmis abikaasa ettevõtmisel
väike ja hubane tööruum. Esimene salongi sisustus sai hangitud kasutatuna
Soomest. Mööbli valmistas abikaasa.
Ja samas jätkub töö ka praegu.

Helmut: Põhiliselt on tellijaks
erakliendid üle Eesti. Reklaami pole
kunagi teinud. Arvan, et kõige parem
reklaam liigub suust suhu ja siiani on
see ilusasti toiminud. Tavaliselt on iga
järgmine klient mõnda eelnevat tööd
näinud. Töötan põhiliselt üksi, kuid
vahest tuleb ka abilisi leida. See ei ole
kerge. Kahju, et tisleritele koolitusi eriti ei korraldata. Ikka pead ise netist või
ametivendade käest infot hankima, kui
turul midagi huvitavat märkad.
Mis rõõmustab?
Terje: Rõõmu teeb see, kui suudan
oma tööga tõsta inimese tuju hallis argipäevas ja klient lahkub salongist rahuloleva naeratusega näol.
Helmut: Rõõmustab, kui oskad
kliendi mõtetest välja lugeda selle soovi, mida ta ise ei oska väljendada ja
näed, et lõpus on kõik täppi läinud.
Terje ja Helmut Hiietamme mõtteid
vahendas
Ilve Tobreluts
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Simuna muusikakoolil täitus 25 aastat
MUUSIKA on kui elu, mis on täis värve,
kurbust, rõõmu, nuttu, naeru, sõprust...
8. veebruaril toimus Simuna rahvamajas muusikakooli 25. juubelile pühendatud kontsert-aktus. Muusikasõbrad
said taas toreda elamuse. Üles astusid
vahvate pillilugudega nii praegused
muusikakooli õpilased kui ka vilistlased, ei puudunud seekordki päevakohased laulud laste lauluansamblilt.
Oma sõnavõtus ütles muusikakooli
direktor Vallo Taar, et see on tõeline
ime, et nii väikeses alevikus üldse oli
omal ajal võimalik luua selline asutus. Suured tänud Sulle, Jaan Kiisk, et
sa võtsid nii suure ettevõtmise üldse
arutamisele ning tegid hea mõtte teoks
aastal 1989.
Algselt alustas Simuna muusikakool
Tapa muusikakooli filiaalina Simuna
katsejaamale kuuluvates ruumides.
1993. aastal koliti avarasse Avanduse mõisa, kus tegutseti 2011. aastani.
Praegu asub muusikakool, mis on alates 2005. aastast Väike-Maarja muusikakooli osa, Simuna rahvamajas.
Muusikahariduse saamist on Simuna muusikakoolis alustanud sajad lapsed, kuid kooli lõpetamiseni on neist
jõudnud 33 – 24 klaveri ja 9 viiuli erialal. Sellel õppeaastal õpib muusikakoolis 16 last nii Väike-Maarja, Laekvere kui Rakke vallast.
Praegu õpetavad Simuna muusika-

koolis viiuliõpetaja Eve Sarnet, kes on tegev kooli algusest peale, ja klaveriõpetaja
Angela Raik, kes asus ametisse 1992. aastal. Lastel on
klaverimängu aidanud õppida veel Loreida Põlluaas ja
Regina Triebstok ning väga
lühikest aega ka Tõnu Vilu.
Tänu Regina Triebstoki
pingutustele sai kool uhke
kontsertklaveri omanikuks,
mis on hästi vastu pidanud
ning väikesed ja suured pilMuusikakooli praegused õpilased, vilistlased
lihuvilised saavad veel praening õpetajad Eve Sarnet ja Angela Raik.
gugi sellel kätt harjutada.
Foto: Tiia Luht.
Pillimäng ja laul on Simuna rahvamaja igapäevased sõbrad. Aitäh teile,
Simuna muusikakooli õpetajad ja tublid, õpilased
nende toredate hetkede
eest! Suur tänu lastevanematele ning vanavanematele, kes te vaatamata kiirele
elutempole, innustate lapsi
muusikaga tegelema, toote
neid muusikakooli, ootate
neid ukse taga ja olete alati kohal ja olemas, kui on Kontserdi avalugu, esitavad õpetajad Eve Sarnet
kontserdid.
ja Angela Raik. Foto: Tiia Luht.
Loodame muusikakoolil tegevusele
Simunas jätku veel pikaks ajaks!

Auli Kadastik
Simuna rahvamaja juhataja

Õnnelikku Hobuseaastat!
Hiina astroloogias peetakse Hobuse aastat õnnelikus ajaks, mis toob
inimeste ellu õnne ja häid asju. Puu
Hobuse aastat iseloomustavad kiired
võidud, ootamatud seiklused ja üllatav romantika. Selle aasta märgusõna
on ka suhtlemine, sotsiaalne läbimine
üksteisega. Maagilisel sinisel/rohelisel
Puu Hobusel on üleloomulikke võimeid, ta on kangelaslik, tugev ja hoogne. Sellise kokkuvõttega uuest aastast
alustas Riina.
Simuna Naisteklubi tuli kokku, et
ühiselt kapata uude aastasse, sest
2014. aasta hobune ei ole paigalseisev, vaid traaviv. Et jätkuks jõudu ja
indu uuel aastal, algas õhtu üllatuslikult kaeratangupudru söömisega.
Suur tänu Sirjele Simuna koolist, väga
maitsva ja toitva pudru eest! Nagu uue
aasta hommikul kombeks, leidis üks
õnnelik noormees oma pudrukausist
õnnemandli, mis toob rohkelt edu ja
hea tuju terveks aastaks. Enne veel kui

pudrukauss tühjaks sai, astus meie ette
Rakvere teatri näitleja Margus Grosnõi,
kes rääkis endast, oma näitlejatee kujunemisest ja rollidest teatris. Põnevusega uurisime näitleja osaraamatuid
ja loomulikult oli meil suur au kuulata
Margust laulmas Uno Loobi laulu verivärskest etendusest “Uno Bossa ehk
Uno Loobi seitse elu“. Muusikalise külakosti eest kandsid hoolt Viru-Nigula
mehed. Viru-Nigula meesansambli
kaunikõlaline laul ja naljad võlusid
publikut ning lustiline tantsumuusika
Ervinilt ja Vimbergilt viis paarid põrandale.
Õhtu suurim üllatus tuli naabervallast Laekverest – lõbus sketš, kuidas
meie Auli (Aarne Laas) käib sealsetele naistele rahvatantsu õpetamas ning
Anne Rõngas alias vanamemm koos
tütrega tantsurühma tahab minna, et
tantsu- ja laulupeole pääseda. Ja ennäe imet, Simunas tegeldakse lisaks
rahvatantsule ka discotantsuga, kelle

reibas tantsulugu publiku palaval soovil kordamisele läks. Oo, milline edu!
Õhtu lõpufaasis pidi tööle rakendama
ka oma hallid ajurakud, sest Eve oli otsinud välja kümmekond päevakohast
mõistatust.
Ühe mõistatuse esitaks siingi: Uue
aasta alguses on ta päris paksuke, siis
iga päevaga jääb kõhnemaks ja lõpuks
hoopis kaob? Kaob, et saaks taas pidutseda ja uut aastat vastu võtta.
Suur-suur tänu kõigile, kes õhtu korraldamisele kaasa aitasid!
Reet Maadla
Simuna naisteklubi esinaine

Mittetulundusühing PAIK teatab
Põllumajandusministri 21. septembri
2012. a määruse nr 75 „Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise
taotlemise ja taotluse menetlemise
kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi
kohta ning Leader-meetme raames
antava kohaliku tegevusgrupi toetuse
ja projektitoetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ kohaselt on mittetulundusühing PAIK rakenduskava alusel jagatava projektitoetuste vastuvõtu
ajad alljärgnevad:

Meetme nimetus ja taotluse vastuvõtuajad:
• Innovatsioon ja oskuste omandamine on allikate allikas – 31.0302.04.2014
• Ettevõtlik Pandivere – 31.0302.04.2014
Käesoleva meetme raames oodatakse Laekvere, Rakke, Tamsalu või VäikeMaarja kohalike omavalitsuste territooriumil tegutsevate ettevõtete ja MTÜde
taotlusi.
Projektitoetuste taotlusi võetakse

vastu mittetulundusühing PAIK kontoris, Tehnika 1a Tamsalu. Täiendav info
www.pandivere.eu
Informatsiooni saamiseks palun helistada telefonil 322 8449, saata e-kiri
paik@pandivere.eu või pöörduda Tehnika 1a Tamsalu. Konsultatsioonid toimuvad 1. märts kuni 10. märts PAIK
kontoris.
Toetatud projektid peavad olema lõpetatud 20. detsember 2014.

Muutusid perearst Mall Lepiksoo praksise lahtiolekuajad
1. veebruarist muutusid perearst
Mall Lepiksoo praksise lahtiolekuajad.
Praksis on avatud:
E 07.00 - 16.00,
arsti vastuvõtt 09.00 - 13.00
T 07.00 - 15.00 ja 16.00 - 18.00,
arsti vastuvõtt 11.00 - 14.00 ja 16.00 - 18.00
K 07.00 - 16.00,

arsti vastuvõtt 09.00 - 13.00
N 09.30 - 18.00,
arsti vastuvõtt 11.00 - 16.00
R 07.00 - 16.00,
arsti vastuvõtt 09.00 - 13.00
L kokkuleppel
Telefonikonsultatsioonid telefonidel 326 1166 ja 528 5225:
E, K, R 08.00 - 09.00

T 09.00 - 10.00
N 10.00 - 11.00
Vereanalüüse võetakse:
E, T, K, R 07.00 - 09.00
N 09.30 - 11.00
NB! Pideva ravi retseptid tellida 2
päeva ette.
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Kiltsi põhikooli isamaateemaline etlusvõistlus oli
Projektikoosolek
„Vesi – iga piisk loeb“ Valladolidis ühtaegu helge ja ühiskonnakriitiline
nii inglisekeelse kui emakeelsena leida
Nagu veekooli raamatukogust.
projektile
Pisuerga jõe äärde on ehitatud hukohane võtvitav „Jõemaja“, mille ülesandeks on
tis Madridi
tutvustada külastajatele jões elavaid
lennujaam meid vastu vihmasajuga.
kalu ning kahepaikseid. Lisaks akTundus, et jalutuskäik Hispaania peavaariumitele ja terraariumitele saab
linnas kujuneb märjaks ja lühikeseks.
mitmete interaktiivsete eksponaatide
Aga võta näpust! Kui me koos iirlastest
kaudu ettekujutuse veemajandusest
ja bulgaarlastest koostööpartneritega
– jõevee kasutamisest energia tootmimetroost välja astusime, oli taevas selseks, joogivee saamiseks jm. Üle jõe
ge ja päike säras soojalt.
asuva Teadusmuuseumi terve osakond
Kohalik koordinaator Beatriz tutvuson pühendatud vee tähtsusele inimese
tas meile Madridi kesklinna huvitavaelus. Omapärase kogemuse said õpilamaid kohti – Servantese ausammast,
sed veepudelitest valmistatud ksüloEgiptuse templit, Hispaania kuninga
foni juures helisid tekitades. Põhjaliku
residentsi. Vahepalaks maitsesime
ülevaate sai vikerkaare tekkimisest.
hispaanlaste hulgas väga populaarset
Huvitav oli mudel inimese kehas leiduõhtuoodet – õlis küpsetatud saiakest,
vast veest. Tööle võis panna vett transmida tuli kasta kuuma šokolaadi sisse.
portiva Archimedese kruvi, tutvustati
Pärast kohtumist Ungari grupiga asusiühendatud anumate tööpõhimõtet jne.
me teele Valladolidi poole.
Erilist huvi tekitas ekspositsioon AafValladolid on samanimelise prorika savanvintsi
peanielanikest
linn Pisuerga
ning Euroojõe
ääres.
pas elavatest
Elanike arv
imetajatest.
on 318 500.
Bussirei14. sajandist
sil Segovias1561. aastani
se oli meie
oli Valladoveeprojekti
lid Kastiilia
tähtsaim vaapealinn. Valt a m i s v ä ä rladolidi ülisus vanade
kool on asuroomlaste
tatud 1346.
ehitatud
aastal ja on
akvetukt.
üks EurooUNESCO
pa vanimaid.
kultuuripä20. mail 1506
randi nimesuri seal kuukirja kantud
lus meresõitakvetukt on
ja Christoph
ehitatud arKolumbus.
vatavasti 1.
Linnas
on
sajandi
lõRenault’ auFoto: Merje Leemets.
pus, 2. sajantotehas. Valdi alguses linna varustamiseks veega.
ladolidis tervitasid meid IES Arca Real
Akvetukt on ehitatud umbes 25 000
kooli ootusärevad õpilased koos vanegraniitplokist ilma mördita. 818 m pikmatega ning õpetajad.
kune ja 29 m kõrgune ehitis koosneb
Projektikoosoleku esimeseks üles170 kaarest.
andeks oli tutvustada kodus ettevalViimasel päeval uurisid õpilased
mistatud esitlust veetranspordist. Meie
mikroskoopide abil eluvorme rannaesitlus sisaldas nii ajaloolisi Eestile
liivas. Külastasime Valladolidi veeiseloomulikke veesõidukeid kui ka täpuhastusjaama, kus Kastiilia kanalist
napäevaseid transpordivahendeid Lääpärinevat vett puhastatakse keemiliselt
nemerel. Samal päeval toimus ka põhja füüsilijalik tutvus
selt linnaValladolidi
elanikele
kesklinnajoogiga. Külasveeks. Katasime linnali enda
na raekoda,
vesi ei olmis on ehinud kuigi
tatud vaid
isuäratav,
100 aastat
kuid pätagasi, kuid
rast töötklassitsistlemist oli
likus stiilis
tegemist
ning väga
täiesti
rikkalikult
kõlblikaunistaku
veetud.
Linga, mida
nas asub
Foto: Merje Leemets.
pumbati
mitmeid
linna veevõrku ning villiti pudelitesse.
suurepärase arhitektuuriga katedraale
Projektinädala lõpuks olid majutajaning kuningaloss ajast, mil Valladolid
test ja kostilistest saanud head sõbrad.
oli veel Kastiilia pealinn. Lossipargis
Teadmisi vee kohta oli kogutud väga
jalutasid vabalt paabulinnud ja mustad
laialdastest valdkondadest, oli saadud
luiged.
kogemus ühistöö tegemisest ning etteJärgmise tööna tutvusime veel kord
kujutus oli tekkinud ka konkreetse kooli
ühiselt ahelkirjutatud muinasjutuga
eluolust. Järgnevatel kuudel kogume
„Vikerkaarevärviline järv“, mille tegelaprojekti raames andmeid vee tarbimiseks on poiss Pauli. Pauli kodukohas
sest, teeme veega katseid ning ehitame
asub imeline värvust muutev järv. Järve
vee molekuli. Uuesti kohtume projektiääres kohtub poiss järvenümfiga, kes
partneritega mai algul Bulgaarias Burtutvustab talle veealust elu. Vaatamata
gases.
kiusatusele jääda imelisse veealusesse
maailma, otsustab poiss siiski koju taMerje Leemets
gasi pöörduda, et kaitsta järve ja selle
Kiltsi põhikooli direktor
elanikke. Valminud muinasjutule joonistati koos illustratsioonid. Ühistöö
tulemusena valmib raamat, mida võib

4. veebruaril toimus Kiltsi põhikoolis
isamaaliste luuletuste ja kõnede konkurss. Esitati nii omaloomingut kui
ka tuntud eesti autorite luuleteoseid.
Peaaegu koolitunni väldanud üritus oli
emotsioonirikas, tuues näole muigeid
ja naerugi, luues pühalikku meeleolu
ning lõpuks ka pakkudes mõtteainet.
Parimad etlejad esinevad veebruari
lõpus toimuval vabariigi aastapäeva
aktusel.
Žürii töö oli seekord üsna keeruline, sest ettekanded olid head erinevast küljest. Eriti rõõmustav oli kuulata
õpilaste enda tehtud luuletusi, mille
teemad olid vaheldusrikkad, alates
koerast-kassist koduhoovis, lõpetades

eestlaste väljarändega. Kui üks algkoolipoiss lubas, et tema ei lähe ära Soome, siis vanema astme õpilane märkis
ühiskonna valupunkte puudutavas kõnes, et Eestisse jäämiseks peaks olema
rohkem põhjuseid kui pelgalt kodumaa-armastus.
Tore oli tõdeda, et kooli näiteringis
osalemine on õpilaste esinemisjulgust
ja -oskust arendanud. Näiteringi juhendajale õpetaja Kati Hiirele peab kiidusõnad ütlema selle eest, et ta on õpetanud lapsi oma häält valitsema, julgelt
ja ilmekalt end väljendama.
9. klassi kõned puudutasid seekord
vabadussõda ja hinda, mida vaba riik
on eestlastele maksma läinud, ning et

praegusel ajal elavatel noortel, kes on
vabaduse kingiks saanud, on kohustus
seda hoida. Veebruar, mil on lisaks vabariigi sünnipäevale ka Tartu rahu aastapäev, on igati sobilik aeg selleks, et
vabaduse üle mõtiskleda. Meil kõigil
on vabadus minna, vabadus jääda ja
sõnavabadus sellest rääkida.
Lõpetuseks väike stiilinäide 3. klassi
õpilase Rando Seimari sulest:

Mu isamaa, mu isamaa,
ei lähe ära Soome ma.
Kus isegi vist rikkaks saaks,
ma siia jään mu ISAMAA.
Mari-Vivian Laht
Kiltsi põhikooli eesti keele õpetaja

Väike-Maarja gümnaasiumis on tublid ja
aktiivsed kodanikud
26. novembril tähistatav kodanikupäev
on päev kõigile kodanikele ja eestimaalastele. Sel päeval mõtleme iseenda ja
riigi suhtele ning ka sellest, kui head
kodanikud me oleme.
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed tänas VäikeMaarja Gümnaasiumi ning kooli õpilaskonda aktiivse osalemise eest üleriigilisel kodanikupäeva viktoriinil 2013.
Tegemist on traditsioonilise kodanikupäeva viktoriiniga, mis on mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.–12. klassi õpilastele ja
üldkeskharidust andvate kutsekoolide
õpilastele. 2013. aastast lisandus ka kodanikupäeva viktoriin üldhariduskoolide 5. ja 6. klassi õpiastele. Viktoriini
eesmärk on süvendada noorte teadmisi
Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste,
vabaduste ja kohustuste ning Euroopa
Liiduga seonduva osas.

Väike-Maarja
noortekeskus
palub abi
Enne kui ära viskad ...
Kas Sul on, või tead, kellel on,
kasutuna seisev saumikser
(võib olla väsinud ilmega,
peaasi et töötab) – hea abimees
mitmete käsitsi tegemiste juures!
Noortekeskus on tänulik ka vanade
postkaartide, pitside, paelte,
kasutuna seisvate pärlite eest!
Pakkuda võib ka naharibasid
ja muid käsitöötarvikuid.
Mis ühele vana ja kasutu, võib
noortekeskuses saada uuele elule!
Info:
Meeli Veia,
tel 325 5038

Väike-Maarja Gümnaasiumi
vilistlaskogu koguneb
laupäeval, 22. märtsil kell 13
gümnaasiumi peamajas
(Pikk 1, Väike-Maarja).
Info:
Raimo Maasik
Vilistlaskogu esimees
Tel 514 5548

Parimad vastajad selgitati seitsmes
kategoorias – eesti õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste, eesti õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste,
gümnaasiumiastme õpilaste ning vene
õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside
õpilaste, vene õppekeelega koolide 7.9. klasside õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste
osas eraldi.
Haridus- ja Teadusministeeriumi ja
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed vastuvõtule Tallinnasse Mustpeade Majja kutsuti 23.
jaanuaril Väike-Maarja Gümnaasiumi
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kristi Põdra ja 6. klassi õpilane Keneli Pohlak. Keneli saavutas viktoriinil
eesti õppekeelega koolide V – VI klassi
õpilaste arvestuses 36 punktiga I - IV
koha. Soojad tänusõnad tubli osavõtu
eest läkitati kõigile Väike-Maarja Gümnaasiumi aktiivsetele viktoriinist osa-

Keneli Pohlak ainulaadse personaalse auhinnaga "Lendav diiva".
Foto: Kristi Põdra.
võtjatele.
Kristi Põdra
gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Vallale eraldati kümme noortelaagri
sotsiaaltuusikut
Väike-Maarja vallale on eraldatud
10 sotsiaaltuusikut Rannapungerja
noortelaagrisse. Laager on mõeldud
7-14aasta vanustele ning toimub 15.22. juunini.
Soovijail palun esitada 1. maiks

avaldus vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselole.
Info:
Tiia Kaselo
lastekaitsespetsialist
tel 329 5762

Väike-Maarja spordikeskus ja seltsimaja kutsuvad
vastlapäeva tähistamisele 4. märtsil kell 18.00
Ebavere tervisespordikeskusesse
Kavas:
• reesõit (võistkonnas 3+3) • mitmevõistlus (võistkonnas 3+3)
• seltskonnamängud lastele ja suurtele • Metsiku valmistamine
Info ja võistkondade registreerimine: tel 518 4071 (Jane Kool)
ja meiliaadressil spordikeskus@v-maarja.ee

Laulu- ja tantsupeo tuleteekond
TuleTulemine 2014 läbib ka
Väike-Maarja valda
15. juunist 4. juulini toimuv TuleTulemine toimub juhtmõtte “Külast külla,
käest kätte” järgi: tuld viivad Tartust
läbi Tartumaa, Jõgevamaa, Ida- ja Lääne-Virumaa, Järvamaa, Raplamaa ja
Harjumaa Tallinnasse kohalikud koorid, tantsurühmad ja orkestrid jalgratastel sõites. Tuleteekond kestab 20
päeva, ilma Tallinna linna kilomeetreid
arvestamata 1001 km. Liigutakse külast
külasse teatesõidu meetodil, iga kollektiiv saab läbida 4-6 km etapi. Tõrviku
kandmise tarbeks valmistatakse erikujunduse ja -konstruktsiooniga kolmerattalised jalgrattad. Iga õhtu lõpeb
simmani ja ühislaulmisega.
25. juuni õhtuks jõuab tuli Ebavere lauluväljakule. Seal algab kell 20

simman, kus tulega saavad kohtuda ja rõõmsalt
ühiselt aega veeta nii oma valla inimesed kui naabrid,
kõik isetegevuslased kui ka niisama huvilised. Esialgsete plaanide järgi saadetakse tulekuller ka Tuudur Vettiku sünnikohta ja järgmisel hommikul tehakse
tutvust Kiltsi mõisaga.
Tule teekonda korraldavad Tartu
Meeskoor Akadeemiline Emajõgi ja
naiskoor Emajõe Laulikud. Kollektiivide registreerimine algab 1. märtsil.
Info: http://www.tuletulemine.ee/registreerimine.
Aare Treial

Veebruar 2014.a.
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Wiedemanni keeleauhinna saab
folklorist Arvo Krikmann
Valitsuse otsuse kohaselt saab sel
doktoritööd.
aastal Ferdinand Johann Wiedeman1997. aastast kuulub Krikmann Eesni keeleauhinna kirjandusmuuseumi
ti Teaduste Akadeemiasse, ta on olnud
vanemteadur, akadeemik Arvo Krikja on mitmete Eesti ja välismaiste teamann.
dusorganisatsioonide, toimetuskolleeHaridus- ja teadusministeeriumi
giumide, juhtkomiteede ning teadusteatel saab Krikmann auhinna eesti
nõukogude liige.
rahvaluule väikevormide suureks kirKrikmanni on tunnustatud Valgetäjutamise ning lingvistilise folkloristika
he III klassi teenetemärgi, Eesti teadusarendamise, huumoriküllase keele- ja
preemia, kultuurkapitali aastapreemia
keeleanalüütilise
huumorikäsitluse,
ning Balti Assamblee teaduspreemiaeesti sõnakultuuripärandi rahvusvahega. Mullu sai Krikmann Soome Kalevala
lise tutvustamise ning humanitaarteaSeltsi Lõikustänupüha auhinna Soome
duste edendamise
ja Eesti rahvaluuleeest.
alase koostöö edenKrikmanni rahvadamise eest.
luuleuuringutega on
Krikmanni esitihedalt seotud eestasid Wiedemanni
ti vanema kirjakeele,
keeleauhinna kankujundkõne ja murdidaadiks
kirjandekeele
analüüs.
dusmuuseum, eesViimase valdkonnas
ti keele instituut,
on ta vaadelnud
emakeele selts, haEesti kihelkondade
ridus- ja teadusmimurdesõnavaralisi
nisteerium ja Tartu
suhteid.
Ülikool. Lisaks teKrikmanni teamale kandideerisid
duslikuks põhitööks
auhinnale
Marju
on olnud suurvälKõivupuu ja Leelo
Arvo Krikmann Väike-Maarjas
jaannete
«Eesti
Tungal.
2008. a toimunud rahvusvahelisel
vanasõnad»
(I–V,
Wiedemanni
konverentsil „Emakeelne Eesti,
1980–1988), «Eesti
keeleauhind määemakeelne Euroopa“.
mõistatused»
(I–
ratakse igal aastal
Foto: Ellu Moisa.
II: 2001–2002, III:1
ühele
inimesele
2012, III:2 2013) ja mitmete teiste kaasväljapaistvate teenete eest eesti keele
või peakoostajaks ja toimetajaks oleuurimisel, korraldamisel, õpetamisel,
mine. Silmapaistva eduga on ta arenpropageerimisel või kasutamisel. Eeldanud Eesti huumoriuuringuid. Kõrgelt
misel aastal sai auhinna Valve-Liivi
hinnatavaks teeb Krikmanni teadustöö
Kingisepp, kokku on auhinna pälvinud
asjaolu, et ta on viinud eesti rahvaluule
34 inimest.
käsitluse rahvusvahelisse käibesse.
Info: www.postimees.ee
Isikliku uurimistöö kõrval on kõrge
Arvo Krikmann on sündinud Avanväärtusega ka Krikmanni pedagoogiduse vallas Pudiveres ning õppinud
töö: Tartu Ülikooli erakorralise profesPudiveres, Simunas ja Väike-Maarjas,
sorina on ta pidanud loenguid folkloori
1962. a lõpetas TRÜ eesti filoloogina.
lühivormidest ja nende allikaloost, rahArvo Krikmann on teine siit kandist
vahuumorist, ütluste semantikast ning
võrsunud F. J. Wiedemanni keeleauhinkujundkõne teooriast. Tema juhendana laureaat, 1997. a tunnistati keeleaumisel on valminud viis edukalt kaitstud
hinna laureaadiks Eduard Leppik.

Vabariiklik õpetajate rahvatantsufestival tuleb Väike-Maarjas
15. märtsil toimub Väike-Maarjas XVI
Vabariiklik Õpetajate Rahvatantsufestival.
Ajakava:
10.30-11.30 – saabumine ja registreerumine Väike-Maarja gümnaasiumi
peahoones
12.00 – XVI Vabariikliku Õpetajate
Rahvatantsufestivali avamine VäikeMaarja seltsimajas
12.30-15.30 – lavaproovid VäikeMaarja seltsimajas
12.30-15.30 – õpitoad:
• tutvumiskäik integreeritud õppeasutus (gümnaasium + õppekeskus)

hoonetes;
• pärandkultuuri õpituba VäikeMaarja muuseumis;
• tantsupeo tantsude õpituba;
• tervisetoodete tutvustamise õpituba;
• tutvumiskäik sisekaitseakadeemia
päästekolledži Väike-Maarja päästekoolis
16.00-18.00 – kontsert Väike-Maarja seltsimajas
18.00-20.00 – simman Väike-Maarja õppekeskuses
Avatud kohvik ja käsitöö müügitoad.

Riiklikud teenetemärgid jõuavad
tänavu ka Väike-Maarja valda
Vabariigi President annab iseseisvuspäeva eel riigi teenetemärgid 99 inimesele.
Teiste seas saavad kõrge tunnustuse
– Valgetähe teenetemärgi – omanikuks
ka Avispea küla talupidaja, teraviljakasvataja, maaelu ja ühistegevuse edendaja, Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi
esimees Jaak Läänemets ning Väike-

Maarjast pärit Olari Valtin Kaitsepolitseiametist.
Kotkaristi teenetemärgi saab seitsmel välismissioonil osalenud Eiko
Õim.
Väike-Maarjast pärit mehe kolm
venda on samuti kaitseväelased ning
kõik ka välismissioonidel osalenud.

Väike-Maarja Põllumeeste Selts teatab
Taaskasutuskeskus Tamsalu mnt 1 on ajutisel suletud.
Avame jälle 15. märtsil.
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Kultuurkapitali auhinna pälvis Tiina Rumm!
Kultuurkapital tunnustas maakonna
silmapaistvamaid tegijaid ja andis
välja aasta-auhinna Kultuuripärl 2013.
Lääne-Virumaa Kultuuripärl on Tiina
Rumm!
Tiina alustas tööd noorte näiteringiga Rakveres 1988. aastal, pärast Viljandi Kultuurikooli lõpetamist. Lisaks
on Tiina juhendajaks olnud Toomas
Lõhmuste Pedagoogilise Instituudi ja
Merle Karusoo harrastusteatrite liidu
koolitustel. Tiina on Rakvere Linnanoorte Näitetrupi juhendaja, korraldanud rahvusvahelise teatrisündmuse
Baltoscandal kõrvalprogrammi noorteteatrite festivali B`OFF, maakondlikke ja
üleriigilisi kooliteatrite festivale.
Tiina on öelnud, et maakonna noored on pärlid omaette, mis kunst temal
siis nendega tööd teha on – tegijad on
need, kes lavale lähevad, tema ainult
susserdab nurga tagant.
Väike-Maarja seltsimajas on Tiina
susserdanud 2012. aasta sügisest peale. Parim susserdamine on minu arvates on olnud 21.12.2013 seltsimaja 101.
aastapäeva avamine. Kuid tema käsi on
mängus olnud paljudel teistelgi sündmustel, mis selle aja jooksul on seltsimajas ja selle ümber toimunud.
Kõige rohkem on ta aga tööd teinud
noorte teatriringiga.
Andrus Vaarik on kunagi öelnud, et
teater ei ole õhtukool, kus publik käib
õppimas, teater on puhas meelelahutus.
Tiina Rumm ei kipu selle mõttega

nõustuma. Iseäranis
ei saa kooliteatri lavastusi taandada vaid
meelelahutuseks.
Noortel on laval lõbus
ja tore olla niikuinii.
Siiski võiksid osalejad
ja kooliteatri publik lavastusest-etendustest
midagi ka õppida. Mitte ainult seda, et laval
peab publiku poole
mängima, vaid ka midagi üldharivat. Õppida kirjanduslikust
materjalist,
millest
lavastus sünnib. Või
siis lavastuses olevate
karakterite käitumismudelist.
„Võib-olla alguses vähem, aga nüüd
olen püüdnud valida materjale, kus
noored õpivad kõrvalt ikka rohkem, kui
lavalt paistab. Protsessis osalemine on
väga oluline. See on paratamatus, et
ühel hetkel tuleb see protsess kuidagi
vormistada. Mulle ja minu trupile on
alati selge, et me ei koolita näitlejaid,
seda teevad teised asutused, aga stuudiotööd olen ma kasutanud just distsipliini mõttes või rühma koos toimima
panemiseks,“ rääkis Tiina oma tööst
ja selle harivast-kujundavast mõjust
noortele.
Tiina on osanud leida noortega
ühise keele, õpetanud neid hindama
teatrit, kirjandust, kunsti – tegelikult
kogu kultuurimaailma üleüldse. Ta on

võtnud aastaid enda
kanda maakonna kooliteatrite
festivalide
korraldamise, tehes
seda alati suure vastutustundega ja edukalt.
Seekord toob Tiina
festivali 28.-29. märtsil Väike-Maarja seltsimajja.
Miks tulevad noored kooliteatrisse?
Tiina Rumm on öelnud, et mängimine,
kuulumis- ja tunnustusvajadus on noortes
sees. „Võib-olla ei saa
nad tavakoolis sellist
tähelepanu kui kooliteatris. Siin ongi
juhendaja vastutus – kui ma annan endale aru, et noor tuleb selleks, et saada tähelepandud, siis ma pean talle ka
tähelepanu pöörama. Ma pean leidma
sellised materjalid, millega ma saan
individuaalselt iga noorega tegeleda.
Tuleb võtta selline aeg ja sellised võimalused. Kui ma ise ei oska, siis kutsun
kellegi appi,“ kirjeldas Tiina näitejuhi
töö sisulist poolt.
Loo pakkis kokku
Kalev Pärtelpoeg
Info: Google, facebook.com, virumaateataja.ee, rahvakultuur.ee, rahvakultuurikeskus.ee, hooandja.ee, delfi.
ee, v-maarja.ee ja Eesti kooliteater – 30
aastat festivale.

Väike-Maarja automudelihalli rajamine
tunnistati maakonna aasta sporditeoks
Kolmapäeval, 12. veebruaril tunnustas
maavanem Einar Vallbaum koos Lääne-Virumaa Spordiliidu ja Lääne-Viru
Omavalitsuste Liiduga Rakveres restoranis Villa Theresa 2013. aasta silmapaistvaid sportlasi.
Lääne-Viru maavalitsuse spordinõukogu valis 2013. a maakonna
sporditeoks automudelispordi arendamise Väike-Maarjas Bruno Vaheri
eestvedamisel.
Lisaks tavapäraselt jagatavatele tiitlitele aasta sportlikule perekonnale ja
vabatahtlikule spordiaktivistile valiti
esmakordselt maakonna aasta sporditegu, et märkida ära uut algatust maa-

konna spordivaldkonnas. Spordinõukogu esimees Marge Lepik rääkis, et maakond paistab silma oma jooksude, rallide, mängude ja sumoga, kuid samas on
vähe uusi tehnikaga seonduvaid alasid.
Lähtudes valdkonna uudsusest ja
nii täiskasvanutes kui noortes tehnikahuvi äratamise vajadusest, valiti
aasta sporditeoks automudelispordi
arendamine Väike-Maarjas Bruno
Vaheri eestvedamisel. 2013. aasta
veebruaris avatud Väike-Maarja mudelihall on oma Eesti ainukese sisehalli
offroad´iga ja talvesarjaga kogunud
juba tuntust üle Eesti.

Bruno Vaher (paremal) tunnustusõhtul. Foto: Heili Nõgene.
Heili Nõgene

Ebavere tervisespordikeskuses laupäeval, 29. märtsil kell 14.00

„SUURE LENNU KAAR“
* Liikumisaasta orienteerumisvõistlus Ebavere mäel ja metsas.
Võimetekohane rada Tapa Orienteerumisklubilt.
Kõigil võimalus osaleda!
* Vabaõhulaval tähistame Lennart Meri 85. sünniaastapäeva
mälestuslõkke süütamisega.
* “Tuletee Kaarmalt Kaarmale“ – tuleloits Kaali meteoriidi teekonnal
Väike-Maarja Kaarmalt – Saaremaale Kaarma valda
* Tantsuselts Tarapita 3. sünnipäeva tähistamine ühistantsuga lõkke ümber
* Saalis sünnipäevatort!
*Võtke osa liikumisaasta fotode võistlusest
„Mina liigun, sina liigud, meie liigume“!
Selleks, et osaleda, liigu hoogsalt Ebavere tervisespordikeskuseni, seisa künkal seljaga
laululava poole, tee kas selfie või pane keegi kaamera taha klõpsutama ning postita pilt
facebooki Tarapita liikujate lehele või saada tarapita@v-maarja.ee.
Viimane aeg pilti lisada on 21. märts.
Võidab pilt, mis saab kõige rohkem laike.
Lisaks tegutseb ka tarapitalaste žürii, kes valib samuti kolm parimat fotot.
Auhinnaks on Parima Liikuja tiitel ja erinevad meened,
mis antakse üle Ebaveres 29. märtsil.

Teade Kiltsi elanikele
Laupäeval, 15. märtsil kell 13.00 toimub Kiltsi rahvamajas Kiltsi elanike koosolek.
Päevakorras:
1. Külavanema tagasiastumine
2. Uue külavanema valimine
(Tule tutvusta oma plaani!)

3. Ülevaade tehtust Kiltsi alevikus
4. Edasised plaanid

Ole kohal!
Siret Stoltsen
Info tel 5666 1951
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Tagasivaade „Uusaastakontserdile“ ja
väike tänu

Aasta 2014 on alanud ja juba hoogi sisse saanud.
Pasunakoori uusaastakontsert 5.
jaanuaril oli kui avaakord „laulupeoaastale“. Laulu- ja tantsupidu puudutab nii väikeseid kui suuri, vanu ja noori. Toimub ju sel suvel Eesti Vabariigi

XXVI laulu- ja XIX tantsupidu. Selle
tuules toimub ka meie maakonna laulu- ja tantsupidu 7. juunil.
Laulupeo-aasta mõjutas oluliselt
ka Väike-Maarja pasunakoori uusaastakontserdi repertuaari. Nii tuli kollektiivil ühitada laulupeo muusika ja
jõukohane kontserdi kava. Siinkohal
tahaksingi väga tänada pasunakoori
muusikuid, kes said vastutusrikka ülesandega edukalt hakkama. Iga kollektiiv
mängib just nii hästi, kui head on mängijad. Meil mängivad noored kõrvuti
vanadega ja see ongi see, mis annab
kollektiivile oma näo.

Kontserdi õnnestumisel oli oma osa ka Eesti
Puhkpillimuusika Ühingu
vastutaval sekretäril Valdo
Rüütelmaal. Tema juhatas
kontserdil laulupeol esitatavat repertuaari. On tore,
et Valdo võttis vaevaks
osaleda meie kontserdil
ka dirigendi rollis. See oli
suureks vastutuseks pasunakoorile.
Et kontsert sujuks, ei
piisa ainult repertuaari
valikust. Kava tuleb siduda ühtseks tervikuks. Sellega sai suurepäraselt hakkama Mare Taar. Tema oli nii teadustaja
kui ka õhtujuhi rollis. Kontsert oli üles
ehitatud meeldivate vahetekstide ja
improviseeritud vestlustega. Natuke
ajaloos tagasi minnes pean tunnistama, et tema oli ka Väike-Maarja pasunakoori ellu kutsuja. Nii on kollektiivi
rõõmud ja mured olnud aastaid ka
tema kanda ja jagada.
Erilised tänud kuulugu Väike-Maarja publikule, kes oli ka seekord rohkearvuline ja heatahtlik. Väike-Maarja
seltsimajas on alati hea esineda. See
on meie kodu, siin on alati kõige parem
kontserdikülastaja. Selle maja seinad
hingavad ühes meiega.
Olen tihti mõelnud – mis on see,
mis paneb koos käima ja musitseerima need täiesti erinevad inimesed?
Erinevad on nemad nii vanuse kui
mõttemaailma poolest. Juba 19 aastat
algab iga neljapäeva õhtul kell seitse
proov. Ja et proov saaks täpselt alata,
peab varem kohal olema. Lisaks VäikeMaarja inimestele mängivad orkestris
muusikud Rakkest, Tamsalust, Kiltsist,
Roelast, Avanduselt. Ehk ühes musitseerimine ongi see, mis paneb meie
südamed ühiselt põksuma.
Soovin meie orkestri mängijatele
jaksu ja kannatlikku meelt ning palju
toredaid esinemisi!
Isiklikult enda poolt tänan kõiki heatahtlikke õnnitlejaid ja kaasaelajaid!
Vallo Taar
Väike-Maarja pasunakoori dirigent
Fotod: Mary Tammet
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Sündmuste kalender
21. veebruaril kell 12.00 mälestushetked Simuna Vabadussõja mälestussamba juures, kell 12.30 Simuna rahvamajas Eesti Vabariigi 96. aastapäeva
tähistamine. Info: Auli Kadastik, tel 323
7217
23. veebruaril kell 14.00 toimuvad
Ebavere tervisespordikeskuses valla
meistrivõistlused suusatamises. Info:
Jane Kool, tel 518 4071, Ants Rikberg,
tel 529 0745
24. veebruaril kell 12.00 asetatakse lilled Väike-Maarja Vabadussõja mälestussamba juurde. Kell 13.00 Eesti
Vabariigi 96. aastapäeva kontsert-aktus
Väike-Maarja seltsimajas. Antakse üle
valla aasta tegija tunnistus, tunnustatakse auväärseid isikuid ja valla paremaid sportlasi. Info: Aare Treial, tel 506
5421
25. veebruaril kell 18.00 toimuvad
Triigi spordihoones valla meistrivõistlused males. Info: Jane Kool 518 4071,
Ants Rikberg, tel 529 0745
26. veebruaril kell 21.00 – kinoõhtu Väike-Maarja seltsimajas, film „Mandariinid“ . Pilet 1 ja 2 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5502 4437
1. märtsil algusega kell 11.00 toimub Rakvere gümnaasiumis, Vabaduse
tn 1, teine Alar Kotli teemapäev KOTLI
RAKVERES. Buss Väike-Maarja - Rakvere - Väike-Maarja väljub Väike-Maarja
vallamaja eest kell 10.15, Rakverest u
15.00. Sõidusoovijatel palun registreeruda hiljemalt 21. veebruariks. Info
ja registreerimine tel 523 6582, Kadri
Kopso.
1. ja 2. märtsil osalevad valla sportlased Jõhvis toimuvatel Eesti valdade
XXI talimängudel. Info: Jane Kool 518
4071, Ants Rikberg, tel 529 0745
3. märtsil kell 18.00 on Triigi spordihoones valla meistrivõistlused lauatennises, III etapp. Info: Jane Kool, tel
518 4071, Ants Rikberg, tel 529 0745
4. märtsil kell 18.00 tähistatakse
Ebaveres vastlapäeva. Kavas seltskonnamängud ja võistkondlikud mõõduvõtmised. Info: Jane Kool, tel 518 4071,
Kalev Pärtelpoeg, tel 5302 4437
8. märtsil kell 10.00 toimub Väike-Maarja mudelihallis talvesarja VI
etapp. Mudelihall on avatud ka igal neljapäeval 18-20.30ni. Info: Bruno Vaher,
tel 501 1508
8. märtsil kell 18.00 toimub VäikeMaarja seltsimajas naistepäeva kontsert. Esinevad mehed! Tasuta. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5502 4437
9. märtsil kell 13.00 Klubi Härmalõng naistepäevapidu. Pilet 2 eurot.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5502 4437
9. märtsil kell 12.00 Simuna rahvamajas naisteklubi keskpäevakohvik teemal “Elu polaarjoone taga“. Jutustab ja

näitab pilte Signe Liivak. Info: Auli Kadastik, tel 323 7217
11. märtsil kell 18.00 Triigi spordihoones valla meistrivõistlused sulgpallis, I etapp. Info: Jane Kool, tel 518 4071,
Ants Rikberg, tel 529 0745
12. märtsil kell 21.00 – kinoõhtu
Väike-Maarja seltsimajas, film „Mitte
keegi peale sinu“. Pilet 1 ja 2 eurot.
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5502 4437
13. märtsil toimub Väike-Maarja
gümnaasiumi algklassidemajas laste
lauluvõistlus Maarjaviis. Info: Helina
Lükk, tel 5682 2211
14. märtsil toimub Kiltsi põhikoolis emakeelepäevale pühendatud valla
koolide luulevõistlus. Info: Merje Leemets, tel 520 2921
15. märtsil kell 12.00 algab Väike-Maarja seltsimajas XVI õpetajate
rahvatantsurühmade vabariiklik tantsufestival. Õhtul simman. Info: Aino
Lukman, tel 522 9124
16. märtsil kell 13.00 toimub Väike-Maarja seltsimajas klubi Härmalõng
kokkusaamine. Info: seltsimaja, tel 326
1837, 5502 4437
17. märtsil kell 18.00 Georgi söögitoas valla meistrivõistlused mälumängus, IV etapp. Info: Jane Kool, tel 518
4071, Ants Rikberg, tel 529 0745
18. märtsil kell 18.00 Triigi spordihoones valla meistrivõistlused sulgpallis, II etapp. Info: Jane Kool, tel 518
4071, Ants Rikberg, tel 529 0745
22. märtsil kell 19.00 Simuna rahvamajas Lillepidu: riietus lilleline, etteasted lilledest. Jalakeerutust pakub
pillimees Toomas. Pääse 5 eurot lunastada 20. märtsiks. Info: Auli Kadastik,
tel 323 7217
26. märtsil kell 21.00 – kinoõhtu
Väike-Maarja seltsimajas, film „Free
Range - Ballaad maailma heakskiitmisest”. Pilet 1 ja 2 eurot. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5502 4437
28.-29. märtsil toimub Väike-Maarja seltsimajas kooliteatrite riigifestivali Lääne-Virumaa eelvoor, 28. märtsil
põhikooliastme truppidele, 29. märtsil
gümnaasiumiastme truppidele. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5502 4437
30. märtsil toimub Laekvere Rahva
Majas Simuna kihelkonna eakate naljapäev. Teema: Õnn tuli meie õuele - au
kolhoosi korrale! Info: Auli Kadastik, tel
323 7217
31. märtsil kell 18.00 õppekeskuse
all lasketiirus valla meistrivõistlused
laskmises, IV etapp. Info: Jane Kool, tel
518 4071, Ants Rikberg, tel 529 0745
5. aprillil kell 12.00 algab VäikeMaarja seltsimajas laste lauluvõistlus
Popp-Tipp ja Popp-Täpp. Info: seltsimaja, tel 326 1837 ja 5302 4437

Väike-Maarja seltsimaja kutsub kinno
26. veebruaril kell 21.00 – „Mandariinid“ (1h 27 min)
Mängufilmi «Mandariinid» tegevus toimub 1992. aastal Abhaasias.
Osades on Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Mikhail Meskhi, Giorgi Nakashidze
ja Raivo Trass.
Pilet: 1 ja 2 eurot.

12. märtsil kell 21.00 – „Mitte keegi peale sinu“ (2h 4 min)
Lühifilmide kassett “Mitte keegi peale sinu”. Kuue noore filmitegija kassettfilm
“Mitte keegi peale sinu” näitab kuues erinevas variatsioonis üksikinimest, tema
igatsusi, valikuid ja vastutust.
Janno Jürgens - “Distants”, Maria Reinup - “Mai”, Triin Ruumet - “Tupsu”
Ivan Pavljutskov - “Ivanipäev, Kaur Kokk - “Olga”, Margus Paju - “Kaastundeavaldus“
Pilet: 1 ja 2 eurot.
26. märtsil kell 21.00 – „Free Range“ (1h 44 min)
Veiko Õunpuu lavastaja käe all valminud „FREE RANGE - Ballaad maailma
heakskiitmisest” (stsenaarium Veiko Õunpuult ja Robert Kurvitzalt).
Pilet: 1 ja 2 eurot.
Toredaid filmielamusi!
Väike-Maarja Seltsimaja
Telefonid: 326 1837 5302 4437, e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee
avatud T-R 12.00–18.00, www.v-maarja.ee

Väike-Maarja
suurmees –
Jakob Liiv 155
Tänavu möödub 155 aastat Jakob Liivi
(28.02.185917.01.1938) –
õpetaja, kultuuri- ja ühiskonnategelase, luuletaja,
Väike-Maarja
parnassi rajaja, hinnatud
kõnemehe –
tõelise VäikeMaarja suurmehe sünnist.
Jakob Liiv jääb kirjanduslukku 19.
sajandi lõpukümnendi silmapaistvaima luuletajana, kelle laialdane looming ulatus läbi viie aastakümne. Suurem osa tema loomingust kannab oma
ajastu pitserit, kuid selle kõrval esineb
rohkesti säärastki, mille puhul ei märka
ajahamba kõikehävitavat toimet.
Oma rohke kirjandusliku pagasi kõrval jättis Jakob Liiv Väike-Maarja kultuurilukku aga ka hoopis märgatavama
ja tuntavama jälje. Tema ja kihelkonnakooli juhataja Märt Meose teguvõimsal
eestvõttel sai Väike-Maarja 1912. aastal
ajakohase ja kauni seltsimaja, mis siiamaani, juba teist sajandit, on kandmas
siinse rahva kultuurilembelist vaimu ja
tegusat eluhoiakut.
Väikemaarjalastel on põhjust Jakob
Liivi meenutada palju muu kõrval ka
Väike-Maarjale pühendatud arvukate
luuletuste eest. Alljärgneva luuletuse
on aga Erich Meerja pühendanud Jakob
Liivile endale.
Jakob Liivi aimetel
Erich Meerja
Siin platsi ääres seistes tunnen,
et aastakümned on kui viiv.
Ma näen üht maja. Õuel kõnnib
virk majaisand, Jakob Liiv.
Käib õuest tuppa tiidsal astel,
teemajas tarvis puid ja vett.
Seltskonnatöö ja peres lapsed,
hoolt nõuab raamatute lett.
Maal vaimupimedust on palju
ja sakslust hoovab mõisatest.
Veel viin ja valskus käivad ringi,
kuis saada lahti kõigest sest?
Nii aeg kaob käest. Ning õhtuil hilja
on aken valge, ootel säng.
Töölaual luuletused, jutud
ja juhatada näitemäng.
Kus mängida? Meil tarvis maja,
oo armas rahvas, kaasa löö!
Suur ettevõte juhte vajab,
läeb Liivil segi päev ja öö.
Kuid maja kerkib, näidend valmib,
suur avapidu rõõmu toob.
Kuis küll on jäänud unarusse
teemaja, raamatute pood?
Kuis Väike-Maarja, kaunis piiga,
siis Jakob Liivist maha jäi?
Aeg ju näitas, aru andis –
nad armastasid teineteist.
Kuni 17. märtsini saab Väike-Maarja raamatukogus näha Lääne-Virumaa
keskraamatukogu koostatud Jakob Liivi
isikunäitust.
Väike-Maarja muuseumil on valmimas Jakob Liivi elu, tööd ja loomingut
tutvustav Interneti-näitus.
Ilve Tobreluts
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Alar Kotli – arhitekt Väike-Maarjast
jutab ta piltidel abikaasat ning erinePliiatsi-, värvipliiatsi ja tušijoonistuvas vanuses lapsi. Lõbus oli kuulda,
sed, akvarell- ja õlimaalid, linoollõiked,
kuidas Anu Kotli, kes käsitööhuviliste
puunikerdused ja skulptuurid, tekstiiliammune tuttav põnevate kindakirjalisja mööblikavandid. „Missugune anne!“
te mänguloomade loojana, väitis, et ei
oli põhiline tagasiside teemapäeval
mäleta end lapsena nii palju kudunud
osalejatelt.
olevat, kuid ometi on tal pea pooltel isa
Anu Kotligi nimetas korduvalt, et
piltidest vardad käes. Loodusvaadetest
joonistamiskirg oli Alar Kotlis nii suur,
kohtab Tallinna perioodil rohkem Muset ta kasutas selle välja elamiseks iga
tamäe ja Pirita männimetsi, mereranvaba hetke. Säilinud joonistustest vanida. Taas on näha palju kohaliku elu temad pärinevad 1916. aastast, mil Alar
gelasi, kes koosoleoli 12-aastane. Lapkutel paberiäärtele
sepõlvest on palju
jäänud. Lõputuks
Väike-Maarja vaaallikaks on olnud
teid. Lisaks tuttavaTallinna vanalinn.
tele hoonetele: kirik,
Esimene laps Malle. Dateerimata.
Kõige hämmastaköstrimaja, seltsilinna Ülikool) ja Aleksei Küttneriga kavam teos on Toommaja, Kaarma kõrts,
hasse tehtud Tallinna Tehnikumi (praepea vaade linnulenLiiva raamatupood,
gu Tallinna Polütehnikum) hooned.
nult. Iga hoone on
Kotli ärimaja, on
Rakvere teemapäeval vaatame sisse
konstrueeritud täppoiss jäädvustanud
ka Pauluse kirikusse - pühakotta, mis
selt ülesmõõdetud
ka rahvarohkeid tuei ole tänaseni päriselt valmis saanud.
kaardimaterjali alurupäevi, põllumehe
Kotli andis projekti kogudusele üle
sel ja vaatluse tuleaastaringi künnist
1936. a, ehitustööd jäid aga rahanapmusel. Ei olnud ju
ja heinateost kartupuse tõttu venima ning kirikuhoone
sel ajal võimalik kalivõtuni, ehitustöid
pühitseti lõpetamata kujul: puudusid
sutada aerofotosid.
ja tulekahju. Koolitornikiivrid ja kantseleitiib, krohvimaKõrgeimad vaatlusaega Rakveres meeta olid välisseinad ning paigaldamata
punktid olid kirikunutavad näiteks Valkirikupingid. Vabaduse platsil asuva
tornid. Nn vaba aja
limäe ja Pika tänava
Görlitzi raekoda, 2006.
kiriku avajumalateenistus peeti 16. juujoonistustele lisanvaated.
nil 1940, päeval mil otsustati Eesti riigi
duvad projektide perspektiivjoonised,
Pärast Viru maakonna Reaalgümsaatus.
mis ei jää informatiivsuselt põrmugi
naasiumi (praeguse Rakvere Gümnaa1951. a augustis kogudus suleti ja
alla tänapäevastele 3D-vaadetele, kuid
siumi) lõpetamist oli Alar Kotli suuripühakoda võeti kasutusele võimlana.
kannavad lisaks praktilise vajaduse ramaks sooviks saada skulptoriks ning
1950ndate lõpus jagati kirik rõdude
huldamisele ka kunstilist väärtust.
selle saavutamiseks asus ta 1922. a
kõrguselt vahelaega kaheks korruseks.
Suvekodu, endistel Glehni mõisa
õppima Tartu Kõrgemasse Kunstikooli
Tänaseks on kaunile paekivist ehitisemaadel Vana-Mustamäel, andis Alar
Pallas ning samal ajal ka Tartu Ülikoole lisandunud veel mõned sobimatud
Kotlile meeldiva võimaluse tegeleda
li matemaatikateaduskonda. Pallase
ohtralt lemmiktegevuse: puiajast on säilinud vihikuservadele visanMullu 23. novembril, sarja esimesel
Tänavu 28. augustil on arhitekt Alar
duvoolimise ja nikerdamisega.
datud huvitavad saržid õppejõududest
teemapäeval, külastas Väike-Maarjat
Kotli 110. sünniaastapäev.
Valmis nii pisifiguure kui aiasja kaasõpilastest, toonastest ja tuleterve väikese delegatsiooni jagu inimeAlar Kotli sündis ja kasvas Väikekulptuure. Kõige krooniks sai
vastest tuntud kunstiinimestest. Mitsi, kes kõik kannavad perekonnanime
Maarjas, käis koolis Rakveres ja Tartus,
tootemilaadne kuju aimatavamel pildil kordub iseloomuliku pikliku
Kotli. Siin olid Malle, Viido, Tõnu ja
omandas arhitektikutse Danzigi Tehte mõjutustega norra skulptor
näoga noormees flöödiga, kelles võib
Gustav Vigelandi töödest.
ära tunda sõbra ja koolivenna Felix
Loetelu kõigist Alar Kotli
Randeli - ühe vähestest Eesti kubistlimeeldejäävatest kunstiteostest
kest kunstnikest, kes 1922-1925 töötas
läheb ilmselgelt liiga pikaks.
kunstiõpetajana Väike-Maarja ÜhisPeas jääb keerlema küsimus:
gümnaasiumis.
millal ta küll oma töö kõrval
Ometi ei olnud Johan Kotli rahul
seda kõike jõudis? Tütarde sõpoja boheemlasliku elukutsevalikuga
nul ei istunud isa kodus kunagi
ning, ilmselt isa mõjutusel, suundus
käed rüpes vaid pidevalt jooAlar 1923. a õppima Danzigi Ülikooli arnistas või meisterdas midagi.
hitektuuriteaduskonda. Ülikooliaegsed
Anu Kotli (vasakul) esimesel teemapäeval
Kunsti kutse oli nii tugev.
joonistused kõnelevad põnevatest õptutvustamas oma isa eluteed nii isiksuse kui
Kes lugejatest ei jõudnud
pereisidest Saksamaa erinevais paigus.
arhitektina. Foto: Ilve Tobreluts.
kirjeldatud põnevale „liikuvaKõrvutades 1920ndatel jäädvustatud
juurdeehitised. Hoones tegutsevad
le“ kunstinäitusele, ei pea kurvastama
Görlitzi, Hirschbergi, Oberhofi ja DanziRakvere Avatud Noortekeskus ja Rak– kõiki neid pilte, ja rohkemgi veel, on
gi vaateid tänapäevaste turistifotodevere Maadlusklubi. Spordisaali kasutavõimalik uuesti näha näitusel „Alar
ga, tundub, et kõik on samaks jäänud
mine on peale Rakvere spordikeskuse
Kotli 110“ Väike-Maarja Gümnaasiumi
– klassikaline ilu pakkus toona silmale
ning mitme tänapäevase koolivõimla
algklasside majas, mis on avatud arhisamasugust naudingut kui nüüdki.
valmimist märgatavalt vähenenud.
tekti sünnipäevast 28. augustist kuni
Arhitektina kodumaale naasnud,
2009. a korraldas Rakvere linn Arvo Pärseptembri lõpuni. Samuti saab pildiläbis Alar Kotli 1929-1930 sõjaväeteeVäike-Maarja taluturg. Dateerimata.
di muusikamaja arhitektuurikonkursi,
rida koos selgitustega näha septembrinistuse Tartus Ropkal. Näib, et isegi
mille osaks oli ka kirikuhoonele uue
kuus Simuna rahvamajas Simuna Naissel ajal oli noormehel pliiats kogu aeg
Anu - Alar ja Ilse Kotli lapsed, ning veel
nikaülikoolis Saksamaal ning seejärel
väärikama kasutusotstarbe andmine
teklubi järgmise hooaja avaüritusel.
sõrmede vahel. Sedapuhku on piltidel
7 järgmise ja ülejärgmise põlvkonna
elas ja töötas Tallinnas. Tuntud arhitekkontserdisaalina. Jääb vaid loota, et
Aga juba 1. märtsil saate osaleda
tema lemmikloomad hobused ning
esindajat.
ti elu ja töö meenutamiseks korraldab
järgmisel teemaVäike-Maarja Põllumeeste Selts juupäeval „Kotli Rakbeliaastal teemapäevi Kotliga seotud
veres“, mis annab
paikades.
meile võimaluse
külastada
Eesti üht kaunimat
funktsionalistlikku
koolimaja – Alar
Kotli 1935. aastal projekteeritud
Rakvere Gümnaasiumi. Enne selle
kooli kallale asumist oli Kotli projekteerinud vaid
Väikemaarjalased koos Alar Kotli
ühe kooli: väikese
järeltulijatega
teemapäeval. Foto: Ilve Tobreluts.
Simiste algkooli
peagi konkursi võitnud projekt ka ellu
Muhu saarel. Oma esimese suure linviiakse.
nakooliga tõusis ta kohe tõsiseltvõetaEV Presidendi kantselei fuajee, 1932.
va kooliarhitektina Eesti tuntuima kooKadri Kopso
lide projekteerija Herbert Johansoni
muidugi ka stseenid sõduri igapäevaNoorim tütar Anu Kotli, kes samuti
kõrvale. Kokku on Kotli projektide järelust.
arhitektiametit peab, oli kokku seadnud
Samal teemal vaata ka 2013. a novembgi valmis ehitatud 9 koolimaja, nende
Olles pere loonud ja oma elu Talimelise pildirea isa loodud kunstiteosrikuu Infolehest
seas koos Erika Nõvaga projekteeritud
linnas sisse seadnud, muutub ka Alar
test läbi elu. Selle kaudu saime Alar
Görlitzi raekoda, 1927.
Tallinna Riikliku Kolledži (praegu TalKotli joonistuste temaatika. Nüüd kuKotlit tundma sootuks uuest küljest.
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Talvistest sõdadest
Kolmes viimases infolehes on olnud
põhiteemaks Vabadussõja algus ja
taandumislahingud, jaanuari lehes vabastuslahingud ja punavõimurite kuriteod – peamiselt Põhja-Eestis (Viru
rindel). Tänu Utria dessandile 17.-18.
jaanuaril 1919. a, kus oli Narva koolipoisse, kes orienteerusid ka ööpimeduses ja 18. jaanuari hommikul olid
maale saadetud kõik mehed. Dessandist võttis osa umbes 600 soomlast ja
400 eestlast, üldjuhiks oli Soome vabatahtlike pataljoni ülem alampolkovnik
M. Erkström. Soome kompaniide kiire
tegevus Narva-Jõesuu ja Narva all oli
suurel määral soodustatud sellega, et
neile olid teejuhtideks Narva koolipoisid. Narvas võeti 300 vangi ja rikkalik
sõjasaak. Raamatus „Eesti Vabadussõda 1918 – 1920“, kus on eelpoolkirjutatu lühendatult ära toodud, võiks lisada
kokkuvõtlikumast osast – „Narva-Jõesuu ja Narva linna vallutamine on meie
1. diviisi ja laevastiku ühine suurvõit
Vabadussõjas. Silmapaistvat osa selle
võidu saavutamisel etendas aga Ekströmi Soome vabatahtlike pataljon.
Soome sõdurite ja juhi head sõjalised
omadused – julgus, mehisus, otsustavus ja teotsemise kiirus – ilmnesid siin
täiel määral.“
Vaivara – Sinimägede ümbruses
asunud Nõukogude Vene väeosad kaotasid võimaluse vastupanuks ja ka taganemiseks ning andsid end lahinguta
vangi (160 punaväelast, 31 komandöri
ja ka polgukomissar). Saadi 500 püssi, 89 hobust, 9 raskekuulipildujat ja
muud varustust. Pärast seda aga tuli
end kindlustada ja suruda vaenlane
linnast võimalikult kaugele. Narva garnisoni ülemaks määrati alampolkovnik
N. Reek (01.02.1890 Tallinn - 08.05.1942
Solikamsk, hukati vangilaagris). Tal oli
„Landeswehri sõjas“ operatiivgrupi ju-

hina tähtis osa Võnnu lahingu võitmisel. Pärast Vabadussõja lõppu oli ta
kindralstaabi kursuste juhataja, õppis
(1923-25) Prantsusmaa kõrgemas sõjakoolis, oli 1925-26 ja 1934-39 kindralstaabi ülem, 1926 ja 1928-34 2. diviisi
ülem, 1927-28 kaitse- ja 1939-40 sõjaminister. 1938. a kindralleitnant (vt EE
8, lk 71).
Alapeatükis „Kaitse korraldamine
pärast Narva vallutamist“ on põhjalikult kirjeldatud lahingutegevust Narva
jõe joonel.
Alaliste luureretkedega suruti vastane Narva-Jõesuu ja Narva vahel Luuga
jõe äärsetesse metsadesse. Meie lennuväe esmakordne lahingulend toimus
15. veebruaril 1919. a, kui pommitati
vaenlase käes olevaid Komarovka, Dubrovka ja Kabõljaki külasid. Visati alla ka
lendlehti.
Sõjategevus lõunarindel
Meie poolt 2.-6. jaanuari lahinguis
saavutatud edu arenes kiiresti vastase
üldiseks jälitamiseks. Rasked lahingud
toimusid Helme ja Taagepera all, kus
nimetatud asulad küll vabastati, kuid
oldi sunnitud taanduma vastase ülekaalukate jõudude survel.
Pikemalt on raamatus kirjutatud Tartu vabastuslahingutest, kus olulist osa
etendasid soomusrongid. Sunniti taanduma ka Tähtvere mõisas ägedat vastupanu osutanud Läti punased kütid.
Tartu linna garnisoni ülemaks määras soomusrongide üldjuht kapten K.
Parts leitnant J. Kuperjanovi ja linna
komandandiks al.kpt Rudolf Kuslapi.
Pikemalt on kirjeldatud edasitungi Valga suunas. Puka rajoonis oli 25.
jaanuariks vallutatud Rõngu ja Puka
ümbrus.
Helme-Tõrva ümbruses toimusid ägedad lahingud jaanuari lõpuni.
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Taagepera mõis jäi siis lõplikult meie
kätte. Võitluses Helme all oli juhtumeid, kus üksikuid mehi sattus punaste
kätte vangi ning nende julgest tegutsemisest on kahe mehe näitel pikemalt
juttu, samuti vangide hukkamistest.
Kõikidest lahingutest jutustada läheks
liiga pikaks, kuid ühest väga otsustavast ja ohvriterohkemast on vanemaealised, aga võimalik, et ka nooremad lugenud ja kuulnud – Paju lahing ja Julius
Kuperjanovi surm.
30. jaanuaril peeti polkovnik H. Kalmu juhtimisel Sangaste jaamas üldine
nõupidamine, kus leitnant J. Kuperjanov ei olnud nõus varru jääma ja kippus lahingusse. Pärast sõnavahetust
mõlema juhi vahel andis polkovnik
H. Kalm järele leitnant J. Kuperjanovi
nõudmisele, kes ütles: „Kuperjanovlased on senini igal pool olnud esimesed
ja on seda nüüdki!“
30. jaanuari õhtul oli abivägesid
juurde saanud vaenlane läinud üle
vastupealetungile ja Paju mõisa uuesti vallutanud. Meie soomusrongid olid
purustatud Tõlliste silla taha seisma
jäänud (3-4 km põhja pool). Soomusrongi juht kapten A. Irv oli soovitanud
oodata, kuni sild saab parandatud, kuid
ltn J. Kuperjanov kippus lahingusse,
lootes mõisa vallutada üksinda, võibolla osalt kaasa kistud oma hõlpsast
edust samal kohal eelmisel päeval.
Jalaväe kallaletung algas kell 12.40,
kui meie patareid avasid tule vaenlase seisukohtade pihta. Vaenlane laskis
meie ahelikel läheneda 400 m kaugusele ning avas siis äkki kuulipilduja- ja
püssitule. Vastase jalaväge toetas soomusrong ja soomusauto (hiljem tehti
kahjutuks soomlaste tulega). Vastase
ägeda tule all ühelt aheliku tiivalt teisele liikumise ajal tabas julget juhti
vastase kuul nii raskelt, et ta suri Tartus
2. veebruaril 1919. a.
Vaenlane lõi meie esimese vallutuskatse tagasi. Alles õhtu eel suudeti
minna rünnakule ning
asuda mõisa
puhastamisele vaenlasest.
Algas

käsitsivõitlus, kus pandi tööle täägid ja
püssipärad, sest vastase vastupanu oli
äärmiselt visa.
Vaenlase kaotused haavatuina ja
surnuina osutusid Paju mõisa kaitsmisel väga raskeiks. Tõsiseid kaotusi
kandsime ka meie ja soomlased. Kaotasime kokku 20% koosseisust. 3. veebruarist nimetati partisanide pataljon
ülemjuhataja käskkirjaga Kuperjanovi
partisanide pataljoniks. Paju lahingus
kohtusid meie rahvaväe parimad mehed Läti punaste küttidega. Mõlemad
pooled, uhked oma võidukale minevikule, osutusid teineteise vääriliseks
vastaseks. Ainult mõni tund pärast verist võitlust sai valmis sild raudteel ja
meie soomusrongid võisid läheneda
Paju mõisale – 2 km kauguseni. Vaenlane oli sunnitud taanduma lõuna poole
ja Valka marssisid meie võidukad partisanid ühes soomlastega ning soomusrongide osadega järgmise päeva hommikul. Edasi järgnesid lahingud Räpina-Petseri suunal, Võru vabastamine
toimus veebruari algul.
Talvesõjast
Nõukogude Liit oli juulis 1939 saanud valmis plaani Soome ründamiseks
ja vallutamiseks 2-3 nädala jooksul.
23. augustil sõlmisid Nõukogude Liit
ja Saksamaa mittekallaletungilepingu
ehk Molotovi-Ribbentropi pakti, kus oli
määratud, et NL mõjusfääri kuuluvad
Bessarabia (osa Rumeeniast), osa Poolast, Eesti, Läti ja Soome (lisaprotokollis jäi esialgu Leedu vahele).
Augustis esitas NL Soomele kutse
läbirääkimisteks. Leningradi (nüüd Peterburi) sõjaväepiirkonnas oli Punaarmee rünnakuvalmiduses. Soomes kuulutati välja üldmobilisatsioon. 26. novembril 1939. a väitis NL, et Soome tegi
Mainila lasud. 30. novembril ründas NL
Soomet, algas Talvesõda. 01.12 moodustas NL Kuusineni valitsuse (nn Terijoe valitsus). 14.12 mõistis Rahvasteliit
(ÜRO) NL kallaletungi hukka ja viskas ta
organisatsioonist välja. Kremli võimumehed aga jätkasid sõda. Detsembris
NL vägede edasitung peatati. 13. märtsil allkirjastati rahuleping. NL ei soovinud hiljem Talvesõjast sugugi rääkida,

sest sai seal, olles suutmatu vallutama
tillukest riiki, kibeda kaotuse osaliseks.
Vene „Moscow Times`is“18.12.1939 ilmunud artiklis tõdeti, et Rahvasteliidu
otsus, visata NL sealt välja, tekitas vaid
iroonilise muige ja naeru. Kirjutises tõdeti veel, et NL andis demokraatlikule
Soome Vabariigile 70 000 km² maad ja
üle 100 000 elaniku. Sellega viidati nn
Terijoe marionettvalitsusele ehk Otto
Wille Kuusineni lühiaegsele kvislingvalitsusele, mis oli propagandavahend
Soome hävitamiseks. Kirjutis tõi hästi
esile NL imperialistliku iseloomu.
Tänapäeval valitseb üsna suur üksmeel selles, et Talvesõja alustas NL.
Suursaadik Jüri Derjabinini (alias Jüri
Komissarovi) sõnul oli Talvesõda Stalini juhitud agressioon Soome vastu.
EJKO (Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsioon) esitas 03.07.2009.
a ajaloolise lõppdeklaratsiooni, milles
võrdsustati natsi-Saksamaa ja kommunistliku NL rollid II Maailmasõjas. Resolutsiooni järgi põhjustasid natsi-Saksamaa ja NL üleeuroopalise genotsiidi.
Resolutsiooni teises osas otsustati
hakata pidama ühist mälestuspäeva
natsismi ja stalinistliku kommunismi
ohvritele. II Maailmasõja valla päästnud MRP allkirjastamise päev 23.08 on
eriti sobilik mälestamaks selle lepingu
ohvreid.
Resolutsioon kiideti heaks 377 poolt
häälega, 8 oli vastu. Venemaa esindajad püüdsid juba ette takistada resolutsiooni sündi, kuid ei õnnestunud
selles. Kohe pärast otsuse väljakuulutamist marssisid Venemaa esindajad
saalist välja.
Ameerika Ühendriikide Kongress
võttis 21.05.2005 vastu resolutsiooni,
milles mõisteti hukka Balti maade okupeerimine ja nõuti Venemaalt Eestis,
Lätis ja Leedus teostatud ebaseadusliku agressiooni, okupatsiooni ja terrori
tunnistamist ning andeks palumist.
Kas Venemaa hakkab seda kunagi
mõistma? Aga kõik impeeriumid on
kord lagunenud ja ütleb ju Eesti vanasõnagi: „Igal oinal on oma mihklipäev!“
Jüri Kalvet
pensionär

VÄIKE-MAARJA VALLA
meistrivõistlused

S U U S ATA M I S E S
23. veebruaril Ebavere
tervisespordikeskuses kell 14.00
• Võistlusklassid ja distantsid:
N10, M 10
N12, M 12
N14, M14
N16, N18
M16, M18
NAISED, NAISVETERANID
MEHED, MEESVETERANID

500 m
1 km
2 km
3 km
3 km
3 km
5 km

• Autasustamine:
Vanuseklassi võitjaid autasustatakse medali ja diplomiga, 2. ja 3. kohta diplomiga.

Kosutuseks soe tee!
Samal päeval kogume ka tervisekilomeetreid,
mille siis kokku liidame ja vaatame, kas saame maakerale tiiru peale!
Kui Sa ei soovi võistelda ja tahad tulla niisama suusatama või oled pikemal jalutuskäigul,
kas siis keppidega või ilma, pane oma kilomeetrid kindlasti kirja!
Registreerida saab ka: www.terviserajad.ee
NB!
Vähese lume ja ebasobivate ilmastikuolude korral teisenevad võistlusalad ja distantside pikkused!
Jälgige reklaami ja infot Ebavere tervisespordikeskuse ja valla kodulehelt
www.ebaverekeskus.ee või www.v-maarja.ee
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Maadlusuudised
18. jaanuaril toimus Kohtla-Järvel 34.
rahvusvaheline turniir kreeka-rooma
maadluses Avo Talpase mälestuseks.
Soome, Rootsi, Läti, Leedu paremikule
pakkusid konkurentsi Eesti tugevamad
maadlusklubid. Väike-Maarja RSK osales sellel võistlusel kuue maadlejaga.
Meie noormaadlejad näitasid sisukat
maadlust ja saavutasid järgmised kohad:
meeste arvestuses
2. koht - Rauno Kuusemets
4. koht - Jarko Visnapuu
10. koht - Jörgen Kivila
kadettide arvestuses
3. koht - Holger Toots
5. koht - Kuldar Kangur
8. koht - Andris Pent
19. jaanuaril osalesid Väike-Maarja RSK maadlejad Kohtla-Järvel vabamaadluse seeriavõistlusel Nublust
Nabiks.
Meie noormaadlejad saavutasid
kaks kolmandat kohta.
3. koht - Holger Toots
3. koht - Romanis Siiman
23. jaanuaril osalesid Väike-Maarja
RSK noormaadlejad Jõgeva linna lahtistel meistrivõistlustel sumos.
1. koht - Virgo Raja
1. koht - Oskar Vainult
1. koht - Romanis Siiman
2. koht - Henri Eenpalu
2. koht - Kaarel Moorits
2. koht - Rebecca Laidna
2. koht - Kristjan Jaago
3. koht - Kristo Prinken
3. koht - Joel Visnapuu
4. koht - Pärt Kruusamägi
25. jaanuaril toimusid Raplas Eesti
täiskasvanute meistrivõistlused kreekarooma maadluses.
Väike-Maarja RSK noorsportlased
osalesid ka sellel suurejoonelisel suurvõistlusel. Kohal oli Eesti maadlusparemik ja saalitäis publikut. Saavutasime järgmised kohad:
5. koht - Jarko Visnapuu
7. koht - Rauno Kuusemets
8. koht - Jevgeni Hamidžanov
8. koht - Argo Metsaru
8. koht - Jörgen Kivila
10. koht - Kuldar Kangur
Kuna meie meeskond koosnes enamuses gümnaasiumi noortest, siis võib
meie noormaadlejate esinemisega igati rahule jääda, sest meie saavutused
selles vanuserühmas on alles ees.
Naistemaadluse Eesti meistriks tuli
Liis Järvamägi, kes on Väike-Maarja
RSK kasvandik ja sellest aastast maadleb Tartu Ülikooli maadlusklubi all.
26. jaanuaril toimusid Jõgeval Ees-

Romanis Siiman ja Holger
Toots vabamaadluse seeriavõistlusel
Nublust Nabiks.
Foto: Lembit Kalter.

ti laste meistrivõistlused sumos. Oli
esindatud kaheksa suuremat sumo
harrastavat keskusest üle Eesti. Ka Väike-Maarja rahvaspordiklubi noormaadlejad osalesid ja saavutasid järgmised
kohad:
Nooremate vanuserühmas:
5. koht - Virgo Raja
5. koht - Oskar Vainult
7. koht - Kaarel Moorits
9. koht - Rebecca Laidna
Poiste vanemas rühmas, kuni
10aastased:
1. koht - Kristjan Jaago
2. koht - Romanis Siiman
Meeskondlikus arvestuses saavutasime 8 võistkonna seas vanemas rühmas 4. koha.
1.-2. veebruaril toimus Tartus V
Maalehe ja Maaspordikeskuse auhinnaturniir vabamaadluses. Maalehe
auhinnaturniiri omapäraks on see, et
esimesel päeval võistlevad maadlejad kehalistes katsetes ja teisel päeval
vabamaadluses. Mõõtu tulid võtma
maadlejad Eesti tugevamatest keskustest ja ka Läti noormaadlejad. Meile
kujunes see võistlus edukaks.
Esimesel päeval võisteldi viiel alal:
hoota kaugushüpe, nelja joone jooks,
maadlusnuku heitmine aja peale, lõuatõmme ja sillas ringijooks aja peale.
Kehaliste katsete tulemused:
2. koht - Holger Toots
2. koht - Andris Pent
2. koht - Jonete Visnapuu
2. koht - Kuldar Kangur
5. koht - Gert Averson
6. koht - Romanis Siiman
12. koht - Kristjan Jaago
Vabamaadluse tulemused:
1. koht - Holger Toots
1. koht - Jonete Visnapuu
2. koht - Andris Pent
2. koht - Kuldar Kangur
7. koht - Romanis Siiman
7. koht - Gert Averson
8. koht - Kristjan Jaago
9. veebruaril toimusid Viljandis II
Eesti laste karikavõistlused vabamaadluses. Meie noormaadlejad olid väga
tublid ja saavutasid järgnevad kohad:
2. koht - Jonete Visnapuu
2. koht - Romanis Siiman
3. koht - Kristjan Jaago
4. koht - Kristo Prinken
4. koht - Joel Visnapuu
8. koht - Rasmus Kaasik
8. koht - Remo Ojaste
Lembit Kalter
maadlustreener

Medalivõitjad Holger Toots, Andris
Pent, Jonete Visnapuu ja Kuldar
Kangur Maalehe auhinnaturniiril.
Foto: Lembit Kalter.

Väike-Maarja liuväli ootab kasutajaid!
Alates 24. jaanuarist ootab VäikeMaarjas kasutajaid Tamme tänaval
õppekeskuse viilhallis asuv liuväli.
Liuväli on avatud:
E, T, K, N, R
kell 15.00-19.00 - uisutamine
kell 19-00-21.00 - jäähoki
L, P
kell 12.00-18.00 - uisutamine
kell 19.00-21.00 - jäähoki

• Liuvälja kasutamine on tasuta.
• Võimalik on uiske laenutada
(lapsed 0,50 eurot, täiskasvanud 1,50
eurot).
• Vajadusel teritame teie uisud (3
eurot paar), kontakt: Aimar, tel 515
3621.
• Hooldamise ja sula korral on
liuväli suletud.
Info telefonil 5815 4230 (Pille)
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Futsal Cup 2014 tõi osalema kaheksa võistkonda
Laupäeval, 18. jaanuaril toimus VäikeMaarja spordihoones valla saalijalgpalli turniir Futsal Cup 2014, millest
võttis osa seitse kohalikku meeskonda
ja üks külalismeeskond naabervallast
Tamsalust.
Meeskondadeks olid FC Ebavere,
HC Väike-Maarja, KK Lurich FC, Terrorismi Talu, FC Külalised, FC Varbaga, FC
Mikasa ja FC Kollatõbi. Turniiri peafavoriitideks olid juba eelnevatel aastatel
häid tulemusi näidanud FC Mikasa ja
Terrorismi talu.
Alagrupimängud kulgesid ootuspäraselt ning mõlemad favoriidid liikusid
kindlalt finaali suunas. Esimene suurem üllatus tekkis aga teises poolfinaalmängus, kus FC Mikasa pidi vastu
võtma ootamatu 0:3 kaotuse FC Varbaga meeskonnalt.
Üllatuste jada ei olnud sellega aga
lõppenud. Teine uskumatu löök tuli finaalmängus, kus suurüllataja FC Varba-

ga alistas Terrorismi Talu tulemusega
5:1 ning võitis Väike-Maarja valla saalijalgpalli turniiri.
3.-4. koha mängus kohtusid omavahel FC Mikasa ja FC Kollatõbi ning sellest mängust väljus võitjana FC Mikasa,
kes saavutas turniiril 3. koha.
Üldkokkuvõttes nägi turniiri paremusjärjestus välja järgmine:
1. FC Varbaga (Rivo Täheste, Urmas
Kangur, Sten Anslan, Mihkel Niinemets, Marek Suits, Rainer Teidla, Ants
Ruohijainen ning treeneri, meediku ja
mänedžeri rollis Teet Dimitriev)
2. Terrorismi Talu (Indrek Moisa,
Peeter Ilves, Tanel Helme, Gert Aas,
Märt Jõesaar, Tõnis Kull, Kaupo Sikk)
3. FC Mikasa (Thomas Tammus,
Rasmus Rikken, Mark Liivalaid, Tarmo
Kivipõld, Tauri Kivipõld, Tanel Laumets, Reijo Matikainen)
4. FC Kollatõbi
5. KK Lurich FC

6. FC Ebavere
7. HC Väike-Maarja
8. FC Külalised
Turniiri parimaks väravakütiks tunnistati Terrorismi Talu ründetuus Gert
Aas 7 väravaga. Resultatiivseim söötja
oli FC Mikasa kaitsetala Tauri Kivipõld
5 sööduga ning parimaks väravavahiks
tunnistati FC Varbaga puurilukk Urmas
Kangur.
Täname sponsoreid, kelleks olid AS
Antaares, Sungam OÜ, Borkholm Ehitus OÜ, perekond Jõesaar, Ralfi Veosed
OÜ, Väike-Maarja Autolammutus.
Raske töö ja vaeva eest suurimad
tänud ka Väike-Maarja Futsal Cup 2014
korraldajale ja eestvedajale Peeter Ilvesele.
Reijo Matikainen,
osaleja ja korraldaja

VALLA MEISTRIVÕISTLUSED
KOROONA
Võistlus toimus kolmes etapis, paremusjärjestuse selgitamisel läks arvesse
kahe parema etapi tulemus. Kokku oli
13 osalejat. Naisi oli osalemas küll vaid
üks – Maili Tannbaum, aga oma hea
mänguga pakkus ta meestele arvestatavat konkurentsi.
Meestest moodustasid koroonavõistluse üldkokkuvõttes esikuuiku:
I Taimar Kopti
II Ain Pentjärv
III Gennadi Kink
4. Aivar Põldma
5. Eerek Preisfreund
6. Raul Oja

Meenutus valla meistrivõistlustelt
koroonas. Foto: Erakogu.
MÄLUMÄNG
Teisel ja kolmandal etapil osales
kuus võistkonda, nagu esimeselgi etapil, kuigi osalejaskond on etapiti mõnevõrra varieerunud. Kokku on oma
teadmisi proovile pannud 10 erinevat
võistkonda. Teisel etapil saavutas või-

du Väike-Maarja võistkond Simuna ja
võistkonna „205“ ees. Kolmandal etapil
tuli esimeseks taas Väike-Maarja võistkond, Avanduse ja võistkonna „Jane“
ees. Mälumängu viimane, IV etapp toimub 17. märtsil kell 18.00 Georgi söögitoas.
LAUATENNIS
Lauatennise teisel etapil osutusid
kolmeks paremaks:
I Väino Stoltsen
II Eerek Preisfreund
III Tarmo Rebane
LASKMINE
Neljast etapist on peetud kolm.
Mehi on osalemas olnud 23. Kolme
etapi kokkuvõttes moodustavad esikuuiku:
I Jaanus Mätas
II Heimar Lepiksoo
III Andrus Kiipus
4. Olev Vinkel
5. Toomas Puust
6. Andres Tomingas
Naistest juhib Marit Leist, noorematest tüdrukutest Anete Tomingas, vanematest tüdrukutest Kädli Kiipus, noorematest poistest Mattias Preisfreund,
vanematest poistest Gert Raidla.

Harjuta Terviseks!
Punktiseis 11. veebruaril: 1. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja) 56 ok, 5 bp. 2. Õie
Lambing (Väike-Maarja) 37 ok, 3 bp. 3.
Heino Lambing (Väike-Maarja) 36 ok, 3
bp. 4. Silva Salla (Väike-Maarja) 16 ok,
1 bp. 5. Maie Blaat (Väike-Maarja) 16
ok, 1 bp. 6. Mall Türbsal (Väike-Maarja) 15 ok, 1 bp. 7. Anne Soom (Väike-Maarja) 15 ok, 1 bp. 8. Valdo Leist
(Väike-Maarja) 13 ok, 1 bp. 9. Viivi Kahr
(päästekool) 13 ok, 1 bp. 10. Kert Jurtom (Väike-Maarja) 13 ok, 1 bp. 11. Gertu Gorin (Väike-Maarja) 12 ok, 1 bp. 12.
Geidi Kruusmann (VMG) 10 ok, 1 bp.
13. Halar Klaas (Väike-Maarja) 9 ok, 0
bp. 14. Ene Aabo (Väike-Maarja) 8 ok,
0 bp. 15. Andra Kortin (Väike-Maarja) 6
ok, 0 bp. 16. Rita Soidla (Väike-Maarja)

6 ok, 0 bp. 17. Annela Laidre (VäikeMaarja) 6 ok, 0 bp. 18. Lehte Tints (Väike-Maarja) 5 ok, 0 bp. 19. Reet Soidla
(Väike-Maarja) 4 ok, 0 bp. 20. Kristel
Kahr (Väike-Maarja) 4 ok, 0 bp. 21. Virve Tamberg (Väike-Maarja) 4 ok, 0 bp.
22. Margit Kopti (BLC) 4 ok, 0 bp. 23.
Arvo Toomsalu 4 ok, 0 bp. 24. Kessu
Kesler (Simuna) 4 ok, 0 bp. 25. Gustav
Aasumets (Väike-Maarja) 3 ok, 0 bp. 26.
Maire Õmmik (Väike-Maarja) 3 ok, 0 bp.
27. Ingrid Arula (Väike-Maarja) 3 ok, 0
bp. 28. Malle Kask (Väike-Maarja) 3 ok,
0 bp. 29. Tuuli Saksa (VMG) 3 ok, 0 bp.
30. Raine Hiiemäe (Väike-Maarja) 2 ok,
0 bp.
NB! Jaanuarikuust alates peetakse

EMT sisesõudesari
EMT sisesõudesarja III-etapp ALFA toimus 25. jaanuaril Tallinna spordihallis.
Kohal oli üle 400 sportlase Eestist,
Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt
ja Inglismaalt. Lääne-Virumaalt osales
Väino Stoltsen Väike-Maarja rahvaspordiklubist.
Väino Stoltsen läbis 1000 meetrit
ajaga 3.37,1 ja sai tubli 5. koha vanuseklassis 60 +.

Lauatenniseuudiseid
2. veebruaril toimusid Lehtses seitsmendad Tapa valla lahtised meistrivõistlused lauatennises.
Ka Väike-Maarja valla lauatennisistid käisid seal osalemas.
Noormeestest saavutas 3. koha
Andreas Preisfreund.
Meeste 60+ vanuseklassis saavutas
2. koha Väino Stoltsen.
* * * * * * * * * * *

PILJARD
Piljardis mängisid end parimaiks meestest:
I Kert Jurtom
II Silver Aasumets
III Raul Oja
naistest:
I Maili Tannbaum
II Marit Leist
Jane Kool
spordikeskuse juhataja
Valla meistrivõistlused:
23.02 kell 14.00 Ebaveres valla MV
suusatamises
25.02 kell 18.00 Triigi spordihoones
valla MV males
03.03 kell 18.00 Triigi spordihoones
valla MV lauatennises, III etapp
11.03 kell 18.00 Triigi spordihoones
Valla MV sulgpallis, I etapp
17.03 kell 18.00 Georgi söögitoas
valla MV mälumängus, IV etapp
18.03 kell 18.00 Triigi spordihoones
valla MV sulgpallis, II etapp
31.03 kell 18.00 õppekeskuse all lasketiirus valla MV laskmises, IV etapp
Jätkub tervisespordiürituste sari
Harjuta Terviseks!
Harjuta Terviseks! arvestust Ebavere
tervisespordikeskuses. Varem täideti tabelit Väike-Maarja spordihoones.
Muudatusega seoses võib olla tekkinud
väike segadus aasta algusnädala kordade osas, osaliselt võivad need olla
tabelisse kantud eelmise aasta lõpunädalal. Kui keegi leiab, et tabeliseis
tema tegelike käimiskordadega ei ühti,
võtke selgitusteks palun ühendust Inna
Maršalovaga (tel 5656 1865).
Ebavere tervisespordikeskus on
avatud: T K N R - kell 16.00-21.00
L P - kell 12.00-17.00
Saunapäev:
R - 16.00-21.00
Info tel 5656 1865
www.ebaverekeskus.ee
www.terviserajad.ee
8. veebruaril toimusid Kadrinas Lääne-Virumaa meistrivõistlused lauatennises.
Meestest mängisid finaalis kaks
treenerit, üks Rakverest ja teine ViruNigulast. Võitis Rakvere treener.
3.-4. kohale mängis meie Mihkel
Niinemets ja rakverelane Korsar. Mihkel alustas hästi ja läks võistlust 2:0
juhtima, kuid lõpuks tuli siiski 2:3 kaotus vastu võtta. Tulemuseks aga tubli 4.
koht.
Vanuseklassis 50+ saavutas 3. koha
Väino Stoltsen.
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Teostan korstnate ja
küttekollete hooldust
Info tel 5695 5596

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

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Igast päevast, tuleb loota,
sünnib väike ime,
püüa kauniks imetleda
iga väikseim õis …

Märts

Kooli talu
võtab

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

93 Alide Koppa - 26. märtsil
92 Alma Tammus - 14. märtsil
90 Vaike Valk - 8. märtsil
89 Helmi Tõnissoo - 19. märtsil
88 Resella Saal - 13. märtsil
88 Aleksandra Milkova - 27. märtsil
87 Linda Grauberg - 11. märtsil
86 Leili Kokka - 7. märtsil
85 Benita-Rosine Hunt - 7. märtsil
85 Aino Lehtmets - 15. märtsil
85 Evi Eerikson - 20. märtsil
84 Uno Eelmaa - 19. märtsil
83 Ellen Orumäe - 8. märtsil
83 Asta Kuristik - 26. märtsil
83 Lehte-Miralda Murakas - 28. märtsil
82 Lehte Tints - 30. märtsil

81 Lehte Kask - 9. märtsil
81 Harri Rosenstrauch - 21. märtsil
80 Vladimir Svetõšev - 4. märtsil
80 Jüri Raag - 12. märtsil
80 Heinrich Komp - 23. märtsil
75 Elvira Leon - 1. märtsil
75 Arvi Tiismaa - 3. märtsil
75 Mari-Anne Ojasalu - 5. märtsil
75 Aino Põdra - 24. märtsil
75 Uno Kunnberg - 27. märtsil
70 Helju Nurk - 4. märtsil
70 Jüri Vaalu - 5. märtsil
70 Kalju Pärnasalu - 9. märtsil
70 Anne-Loore Kungla - 14. märtsil
70 Matti Nikker - 17. märtsil

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
Karl Gustav Pulk – 26. novembril
Albert Kokka – 8. jaanuaril
Kermo-Ander Kivipõld – 25. jaanuaril

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

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

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

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

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

müük ja paigaldus
Kohalik
põllumees

võtab

rendile
või ostab

põllumaid

Rohkem infot tel 5894 7301

Küttepuud Simunast!
Mõõdud 30, 40, 50 cm ja 3m.
Okas-, sega- ja lehtpuu, märg ja kuiv.
Tel: 515 7741

• Reisijate vedu 8-kohalise väikebussiga.

Vennad
Vedu OÜ

• Hind 0,45 eurot/kilomeeter.

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

• Seisutund-ooteaeg kokkuleppel.

www.puurkaevumeistrid.ee
Tel 5021279; 5269604

Mälestame
Toomas Karavin
Enno Tambi
Anna Nirgi
Matti Hämarik
Aino Hein

28.02.1952 – 22.01.2014
11.09.1944 – 24.01.2014
06.08.1924 – 30.01.2014
30.03.1948 – 06.02.2014
05.07.1934 – 06.02.2104

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. märtsil kell 9.00 – 11.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Tel 527 8124 Madis; 515 3621 Aimar
vennadvedu@gmail.com
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.

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

Tel: 56 111 900

Väike-Maarjas, Ravi tn 1a on avatud

iluteenuste kabinet
Teenusteks:
- maniküür - pediküür
- depilatsioon - geellakkimine
Helista telefonile 525 6381,
lepime kokku Sulle sobivaima aja!
Teid teenindab Marje Kristmann.

