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Ole koos meiega:

Tulge naisekandmisvõistlusele osalema!

EESTI XVI ESIVÕISTLUSED

NAISEKANDMISES
toimuvad Väike-Maarjas Pandivere päeval,
laupäeval, 1. juunil kell 14.00

10.00 - XXVI PANDIVERE PÄEVA PIDUSTUSED –
laat, kontserdid, võistlused jpm

14.00 - NAISEKANDMISVÕISTLUS
Võistluskavas on:
võistkondlik naisekandmine, põhivõistlus (vabastiil), sprint ja maraton
~16.00 - NAISEKANDMISE AUTASUSTAMINE

Pärand on pärijate hoida!
on XXVI Pandivere päevade moto
Alustame külakonverentsidega Imukveres (28. mail) ja Äntus (30. mail),
et meenutada lähemat ja kaugemat minevikku, arutleda koos vallajuhtidega
tänase ja homse külaelu üle. Oodatud
on kõik külade praegused ja endised
elanikud, naabrid ja muidu huvilised!
31. mail kell 18 on Väike-Maarja
Seltsimaja jalutussaalis Maie Lepiku
kunstiringide näituse avamine. Kell
19.00 algab näitemänguõhtu. Esitamisele tulevad seltsimaja näiteringilt
Heino Mikiveri „Aevastus maanteel ehk
Tallinna narrid”, lavastaja Tiit Alte ning
Simuna Pritsimeeste näiteringilt „VESI
PEALE“ A. ja B. Nastrojevi „Mammut”,
lavastaja Maie Rand. Etendused on tasuta, avatud kohvik!
1. juuni varahommikul alustab traditsiooniline laat, laadamüüjaid on kirjas palju. Vallarahvas – tulge ostlema!
26. Pandivere päevade peotule süütamine toimub kell 9.20 Väike-Maarja
kirikus, sellele järgneb rongkäik seltsimaja-tagusele peoplatsile. Peotule
süütamisele ja rongkäigus on osalema
oodatud kõik.
Pandivere päeva kontsertkavas astuvad üles:
Väike-Maarja isetegevuslased:

- valla laululapsed
- tantsutrupp Maarjake
- seltsimaja tütarlaste tantsuringid
- naisrahvatantsurühm Maarjakelluke
- eakateklubi Härmalõng tantsijad ja
lauljad
- segakoor Helin
- tantsuselts Tarapita
- kapell Sirili
- pasunakoor
Simuna isetegevuslased:
- naisansambel Laulurõõm
- eakate naisrühm Tüdrukud
- rahvamuusikakollektiiv Simuna
Kapell
- Simuna naisrühm
- line-tantsurühm LustiLine!
- kõhutantsijad
Etteasted toimuvad peoplatsi vabaõhulaval kell 10.00-14.00.
Samal ajal toimuvad huvitavad töötoad ja lõbusad võistlused nii lastele,
peredele, meestele ja naistele VäikeMaarja põllumeeste seltsi, noortekeskuse ja rahvaspordiklubi eestvedamisel. Parimatele auhinnad. Ka ristsõna
lahendajate vahel loositakse kontserdi
lõpus välja auhinnad.
Seltsimajas saab vaadata fotosid

senistest kodukandipäevadest, on Härmalõnga ja Tarapita õnneloosid, naisseltsi kohvik, vanade raamatute laat
ning palju muud.
Kell 14-16 toimuvad naisekandmisvõitlused.
Kell 18 algab seltsimaja kõrval pargis telesaate Lauluga maale! salvestus. Saate laulude osa on sisuliselt
vabaõhukontsert, kuhu kaasatakse kohalikke elanikke ning lisaks saatejuht
Gerli Padarile ka mõni tuntud külalisesineja. Olen teada saanud, et meile
tuleb laulma Grete Paia. Intervjuusid,
mis salvestatakse juba varem, viib läbi
Jüri Aarma.
Päev lõpeb seltsimajas tantsuõhtuga koos ansambliga Plingers ning kel
lusti, saab diskotada kella üheni südaöösel.
Kui püüan endale pealkirjas esitatud
motot lihtsalt seletada, siis pärandiks
saame lugeda kõike seda, mis on enne
meid ja ka meie ajal üleüldse loodud.
Pärijaks saamine aga nõuab pärandi
mõtestamist, samuti pärija tegevuse ja
pärandi hoidmise mõtestamist.
Aare Treial

NB! Sel aastal on juhendis mitmeid muudatusi:
Osalemistasu ei ole.
Kantava iga mahapillamise eest lisandub ajale
5 sekundit varasema 15 sekundi asemel.

Tulge võistlema ja tulge vaatama!

Väike-Maarjas tuleb ETV saate
Lauluga maale! salvestus
Pandivere päeval kell 18.00 on kõik
lauluhuvilised oodatud Väike-Maarja seltsimaja kõrvale parki telesaate
Lauluga maale! salvestusele.
Saate laulude osa on vabaõhukontsert, kuhu kaasatakse kohalikke elanikke. Lisaks saatejuht Gerli Padarile esi-

neb ka tuntud külalisesinejaid. Meile
tuleb laulma Grete Paia.
Intervjuud kohaliku elu-olu tutvustamiseks viib läbi Jüri Aarma.
Tulge ja osalege ETV saate salvestusel!

Kasutatud raamatute laat
tuleb taas!
Pandivere päeval, 1. juunil on VäikeMaarja seltsimajas raamatulaat.
Vaadake oma raamaturiiulid kodudes üle. Kui mõned raamatud tunduvad
Teile mittevajalike ja liigsetena, tooge
need kas Väike-Maarja, Kiltsi, Triigi või
Simuna raamatukogudesse.
Raamatukogud panevad need Pan-

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

XXVI Pandivere päevade ajakava
T 28. mai 18.00
N 30. mai19.00
N 30. mai18.00
R 31. mai

Imukvere külas, Kõrvelaane talus
Äntu külas, Härma talus
gümnaasiumi algklasside maja hoovil

külakonverents, esineb naisansambel Laulurõõm
külakonverents, esineb segakoor Helin
lemmikloomade näitus

18.00
seltsimaja jalutussaalis
19.00
seltsimaja saalis
L 1. juuni XXVI Pandivere päev

kunstiringi näituse avamine
näitemänguõhtu

7.00-16.00
9.00
9.20
9.30
10.00-13.45

laadaplatsil
siin-seal Väike-Maarjas

10.00-14.00

seltsimajas

12.00
14.00
18-20
20.00-00.00
00.00-01.00

spordihoones
võistlusrajal
seltsimaja kõrval pargis

Laat
Päevatervitus pasunapoistelt
Peotule süütamine,
tule rongkäik peoplatsile
päeva avamine, tervitused, kontsert, võistlused
Suurel ekraanil kõikide Pandivere päevade fotod, raamatulaat, kohvikud …
Paariskorvpall
Perede võistlus, Naisekandmisvõistlus ja autasustamine
Lauluga maale! salvestus
Ansambel Plingers
disko

kirikus
laval, peoplatsil

seltsimajas

Üldvastutaja: Aare Treial – tel 329 5757, 506 5421, e-mailiaadress: aaretreial@v-maarja.ee
Laada info: tel 5302 4437, 326 1837 ja e-mailiaadress: seltsimaja@v-maarja.ee

Meenutus emadepäeva eel toimunud valla beebide peost. On rõõmustav, et
aasta jooksul sündis vallas 50 beebit – 22 poissi ja 28 tüdrukut.
Kalev Pärtelpoja foto.

Beebid said
peol mälestuseks graveeringuga
hõbelusika.
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Vallavanema kuu
Möödudes käesoleval hetkel meie vallaelanike koduaedadest võib näha lugematutes värvitoonides nartsisse ja
tulpe. Kauaoodatud kevad on kohe-kohe oma kõige lillelisemasse pidurüüsse
pugemas, sest ka viljapuude õied on
varsti meie silmi rõõmustamas. Paljudes aedades on joonsirgete peenarde
vahel töökad käed andmas pisikestele
seemnetele võimalust sirgumaks isuäratavateks köögiviljadeks. See kõik
toob hinge kevadvärskust ja maalib ka
näole naeratuse.
Naeratada võib kindlasti ka selle
peale, kui heita pilk tagasi meie inimeste viimase kuu tegudele. Üheks
meeldejäävaks hetkeks oli veerandsaja aastase traditsiooniga Wiedemanni
keelepäev. Sellel aastal oli meil koostöös Haridus -ja Teadusministeeriumiga võimalus kahel päeval võõrustada
suurt hulka inimesi, kes meie keelemere sügavaid seaduspärasusi tunnevad
ja meie emakeele kurssi tüürivad. Wiedemanni keelepäevade raames saab
meie keeletammik aasta-aastalt täiendust. Kõrguvad tammed kui hiiepuud
moodustavad meie emakeelele VäikeMaarjas kauni ja sügava sisu. Nende
keeletammede lehed sosistavad grammatiliselt korrektseid lugusid Vabadussõja mälestussambale ja rõõmustavad
kui tähistatakse Vabariigi aastapäeva
ja Võidupüha. Loomulikult on keeletammed õnnelikud iga isiku üle, kes
neid külastab ja neile südamest lihtsa
eestikeelse luuletuse ette loeb. Tänavu
tehti ka veidi ajalugu: keelekonverentsi
ajal tutvustati isegi kahte Wiedemanni
keeleauhinna ja laureaatidega seotud
raamatut. Neist ühe kirjutas meie keelepäevade üks olulisi eestvedajaid hr
Jüri Valge.
Meil aktiivsetest inimestest puudust
ei ole ning mõneti tundub, et vanad
head ja aktiivsed ajad on tagasi. Oma
konverentsi korraldasid nii gümnaasiumi õpilased kui ka 20. aastapäeva pidav
Väike-Maarja Naisselts. Kui naisseltsi
liikmed ja külalised seltsimajas palgalõhest ja pereväärtuste olulisusest
rääkisid, siis võis Väike-Maarja keskväljakul külastada ja vaadata laadakauplejad kui ka Lurichi rammumehevõistlusest osavõtjad. Võib küll pilgata,
et meeste poolt vaadatuna, pidasid
naised oma „mokalaata“ ning naiste
poolt vaadatuna, näitasid „noored kuked“ oma jõu- ja ilunumbreid. Samas
olid mõlemad üritused asjalikult korraldatud. Naiskonverentsi peaesinejaks
oli meie europarlamendisaadik pr Siiri
Oviir. Lurichi rammumehe võistlustele

oli küllalt külma ilma tulnud trotsima
11 meest ning ka 3 sitket naist ning
tänu Ants Einsalu eesvedamisele on
jätkunud ka Lurichi rammumehe võistluse traditsioon.
Kui nüüd Lurichi teemaga veidi edasi minna, siis Lurichi fondi halduskogu
eestvedamisel on toimunud legen-

Ülevaade politsei tegevusest
Ette kandis konstaablijaoskonna
piirkonnavanem, komissar Jaanus Mätas, kes esitas lühikokkuvõtte Justiitsministeeriumi aruandest kuritegevuse
kohta Lääne-Virumaal.
Pikemalt tutvustas komissar Jaanus
Mätas Lääne-Virumaal registreeritud
kuritegusid valdade kaupa aastate lõikes.
Jaanus Mätas andis volikogu liikmetele selgitusi vallas toimunud väärtegude kohta, vastas volikogu liikmete
küsimustele, ning rõhutas koostöö
tähtsust ning vajadust kaasata kõiki inimesi abipolitseinike tööle värbamisel.

piirkonna mainekujunduselement. Kolmandaks on võimalik keskväljak luua
sellisena, et ka meil igaühel oleks mõnus sellel viibida, istuda, vestelda ja ka
üritusi korraldada.
Siseministeerium on tõstnud rambivalgusesse omavalitsuste territoriaalse
reformi nn tõmbekeskuste Eesti. Pal-

välja vedama: rahvusvaheline keelekonverents, Roheliste Rattaretk, vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival,
maakondlik näitemängupäev. Kindlasti
ka see, et eestlastena tehti ajalugu Euroopa Noorte Korvpalliliiga U14 vanuseklassi võitmisega ning meeskonnas
olnud kümnest poisist 6 õpivad Väi-

Hetk Wiedemanni keelekonverentsil Väike-Maarja seltsimaja fuajees enne Eesti Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese saabumist: külalist on valmis
vastu võtma korraldustoimkonna liikmed Urmas Sutrop ja Jüri Valge ning vallavanem Indrek Kesküla. Ilve Tobrelutsu foto.
daarse rahvuskangelase monumendi
rajamisega seonduvad ettevalmistavad etapid. Valminud on monumendi
skulptuurse osa eskiisjoonis ja ka seda
ümbritseva ala ehituslik eskiisplaneering. Käesoleval hetkel on toimumas
avalikustamise protsess ning igal asjast huvitatud inimesel on võimalus
teha oma ettepanekuid, milliseks kujuneb meie peamine keskväljak. Otsus on
oluline. Esiteks on see ikkagi mõeldud
Lurichi, kui eestlaste rahvuskangela-

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 25. aprilli volikogus arutatust.
Istungist võttis osa 19 volikogu liiget.
Vallavolikogu liige Aare Kalson esitas vallavanem Indrek Keskülale arupärimise OÜ Pandivere Vesi omaniku
rollist seoses juhatuse tegevusega.

se tõekspidamiste ja eluhoiakute esiletoomiseks. Loodan, et monumendi
rajamisega suudame Lurichi fenomeni
ja ta isiku suuruse uuesti lahti rääkida. Lurichit ei teinud suureks ainult ta
füüsilised võimed, vaid eelkõige särav
isiksus ja vaim. Kujutagem ette tänasel päeval spordisangarit, kes sooritab

Ehitusmäärus
Ette kandis ehitusnõunik Kristiine
Adamson.
Otsustati ehtestada Väike-Maarja
valla ehitusmäärus.
Arengukava, eelarvestrateegia ja
eelarve menetlemise kord
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Otsustati kehtestada valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve menetlemise kord.
Hallatava asutuse Väike-Maarja
Kommunaal asutamine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Indrek Kesküla selgitus eelnõude
„Hallatava asutuse asutamine“ ja „Väike-Maarja Valla Kommunaali põhimäärus“ juurde:
Asutuse asutamine on tingitud vajadusest
täita käibemaksuseaduse § 19 lg 1 sätestatut,
mille kohaselt, kui isiku tehtavate käesoleva

maailmarekordeid, kes räägib kümmet
keelt, mängib pilli ja peab sütitavaid
rahvuslikke kõnesid ning osaleb aktiivselt kogu rahva suunajana tervislikule
elulaadile ning pangem see kõik keskkonda, kus õppe- ja ametisutused on
võõrkeelsed, ajakirjandus on tsenseeritud, ühiskondlik tegevus piiratud. Teiseks on meie keskväljak oluliste maanteede ristumiskohaks ning siit möödasõitvate inimeste arv on suur. Seega
kaunilt kujundatud keskväljak on meie

judel omavalitsusjuhtidel oli võimalus
kohtuda selle teema projektijuhiga Sulev Valneriga Rakveres. Selle protsessi
lähima aja valguses on võetud plaaniks
selgitada välja piirkondlikud tõmbekeskused, et nende piirjoonte baasil ümber kujundada 226-st omavalitsusest
väiksem arv (hetkel küll X-arv) omavalitsusi aastaks 2017.
Vähemalt viimase kuu tagasivaates
võib öelda, et oleme olnud igati väärilised ka piirkondlikku tõmbekeskust

ke-Maarja gümnaasiumis. Kogu turniiri tulemuslikumaks mängijaks valiti
Sten Saaremäel. Leian, et selline tubli
tulemus tõestab meie gümnaasiumis
olevaid võimalusi: Väärt kool Virumaa
veerel.
Edu ja jõudu kõigile enda jaoks oluliste tulemuste saavutamisel!

seaduse § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud
tehingute, välja arvatud põhivara võõrandamine ning Eesti isikule teostatav kaugmüük,
maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 16 000 eurot, tekib tal nimetatud
suuruses käibe tekkimise päevast kohustus end
maksukohustuslasena registreerida.
Käibemaksukohustuslane on ettevõtlusega
tegelev isik, kaasa arvatud avalik-õiguslik juriidiline isik, või riigi-, valla- või linnaasutus
(edaspidi isik), kes on registreeritud või kohustatud end registreerima maksukohustuslasena
(§ 19). Isik on füüsiline või juriidiline isik,
sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, ja
riigi-, valla- või linnaasutus.
Üldjuhul ei tegutse kohalik omavalitsusüksus ettevõtlusega käibemaksuseaduse mõistes.
Küll aga loetakse vallaasutustes ettevõtluseks
vee- ja soojusenergia tarnet, müügiks valmistatud uute kaupade tarnet ning tehinguid ja
toiminguid, mida saavad teha ka teised maksukohustuslased ning mille maksustamata jätmine mõjutab oluliselt konkurentsi.
Isikul tekib kohustus end maksukohustuslasena registreerida kui maksustatav käive
ületab kalendriaasta algusest arvates 16 000
eurot.
Triigi Katlamaja ja Väike-Maarja saun on
Väike-Maarja valla allasutused, mille eeldatav

maksustatav käive kokku ületab 2013. aastal
16 000 eurot.
Seepärast teeb vallavalitsus ettepaneku
moodustada nende allasutuste baasil VäikeMaarja Vallavalitsuse hallatav asutus VäikeMaarja Valla Kommunaal. Peale riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris
registreerimist esitab Väike-Maarja Valla
Kommunaal avalduse EMTA-le enda käibemaksukohuslasena registreerimiseks.
Otsustati asutada Väike-Maarja
Vallavalitsuse hallatav asutus VäikeMaarja Valla Kommunaal ja kehtestada
Väike-Maarja Valla Kommunaali põhimäärus.

Info
Vallavanem Indrek Kesküla andis
infot:
- kohtumisest Lääne-Viru Maavalitsuses hr Sulev Valneriga valdade tõmbekeskuste teemadel;
- kohtumisest Kaitseliidu juhiga;
- koostöövajadusest politseiga ning
abipolitseinike tööle kaasamise vajadusest;
- välislähetusest Sankt Peterburgi
koos MTÜ-ga PAIK.

Indrek Kesküla

Järgmine vallavolikogu istung toimub 30. mail 2013. a

Võetakse tööle vallavolikogu
komisjonide protokollija
Väike-Maarja vald võtab käsunduslepingu alusel tööle volikogu komisjonide
protokollija.
Tööleasumise aeg: august 2013.
Eeldused:
• hea eesti keele tundmine
• hea arvuti kasutamise oskus
Info Väike-Marja Vallavalitsuse kantseleist, tel 329 5753 ja 329 5754
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Vallavalitsuse materjalid

(10., 17., 23., 26. ja 30. aprilli ning 8. mai vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Määrati maa ostueesõigusega
erastamiseks katastriüksuse moodustamise toimiku Väike-Maarja Vallavalitsusele esitamise tähtpäevad isikutele
ja äriühingutele.
- Nõustuti Koonu külas 3,49 ha suuruse maa-ala erastamisega, määrati katastriüksuse sihtotstarve, koha-aadress
ja kinnitati maa maksustamishind.
- Nõustuti Kiltsi alevikus asuvast
vabast põllumajandusmaast 20677m2
suuruse katastriüksuse moodustamisega kasutusvaldusse andmiseks, määrati
katastriüksuse koha-aadress ja sihtotstarve.
- Nõustuti Vanajõe katastriüksuse
jagamisega Käru külas, mille tulemusel
moodustatakse Vanajõe 10,14 ha suurune katastriüksus ja Uuejõe 37,57 ha
suurune katastriüksus sihtotstarbega
maatulundusmaa.
- Kinnitati Simuna alevikus ja Vao
külas munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatavate maade pindalad,
koha-aadressid ja maksustamishinnad.
- Otsustati moodustada Liivaküla
külas asuvast vaba põllumajandusmaa
maatükist P-27 kaks katastriüksust.

menetluse korras, kinnitati hankedokumendid, moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihthange „VäikeMaarja valla investeerimislaen 2013/1“,
kinnitati hankedokumendid, moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja muuseumi küttesüsteemi rekonstrueerimine“, kinnitati
hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Murutraktori ost“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja riigihange „VäikeMaarja valla teede ja tänavate asfalditööd 2013. aastal“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Simuna Kooli ja spordihoone katlamaja rekonstrueerimine“ edukaks pakkujaks Emekan OÜ.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja alevikus Pikk tn 7 ja Lõuna tn 13 jäätmemajade ehitamine“ edukaks pakkujaks Veega Grupp OÜ.

Ehitusloa väljastamine
- Väljastati ehitusluba OÜ-le Karuvälja loomakasvatushoone lammutamiseks Hirla külas.
- Väljastati ehitusluba Väike-Maarja Vallavalitsusele Väike-Maarja sauna
abihoone rekonstrueerimiseks.
- Väljastati ehitusluba OÜ-le Joosand Georgi söögitoa laiendamiseks.
- Väljastati ehitusluba UÜ-le Lipulaev hooldekodu peahoone rekonstrueerimiseks Vao külas.
- Väljastati ehitusluba üksikelamu
rekonstrueerimiseks Avispea külas.
- Väljastati ehitusluba AS-le Starman optilise sidekaabli paigaldamiseks
Kiltsi raudteejaamas.

Sotsiaaltoetuste eraldamine
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega eelarve vahenditest seitsmeteistkümnele isikule kokku summas
1411,84 eurot.

Projekteerimistingimuste määramine
- Määrati projekteerimistingimused IBG-Ehitus OÜ-le korterelamu rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide
muutmiseks Vao külas.
- Määrati projekteerimistingimused
Väike-Maarja Vallavalitsusele ehitusprojekti koostamiseks puukuuri püstitamiseks Simuna alevikus.
- Määrati projekteerimistingimused
Joosand OÜ-le Georgi söögitoa laiendamiseks Väike-Maarja alevikus.
- Määrati projekteerimistingimused
Empower AS-le elektrivarustuse ehitusprojekti (reoveepumpla RVP-4 ga
liitumine Mäelille kinnistul) koostamiseks Ebavere külas.
- Määrati projekteerimistingimused
Empower AS-le elektrivarustuse ehitusprojektile (reoveepumpla RVP-3 liitumine) Ebavere külas.
Kasutusloa väljastamine
- Väljastati kasutusluba OÜ-le Pandivere Vesi kanalisatsioonitorustike ja
survekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks Väike-Maarja vallas.
- Väljastati kasutusluba Freezedry
Technology OÜ-le tootmishoone (puuviljade, marjade, seente jms külmkuivatamise hoone) kasutamiseks asukohaga Simuna alevikus.
Kirjaliku nõusoleku andmine
- Anti kirjalik nõusolek OÜ-le Keskkonnaekspert puurkaevu rajamiseks
Määri külas.
Hanked
- Kuulutati välja riigihange „Ebavere Tervisespordikeskuse operaatori
teenus 2013-2016“ avatud pakkumis-

Hooldajatoetuse maksmine
- Nõustuti hooldajatoetuse maksmisega kolmele isikule.
- Otsustati lõpetada kahe isiku hooldus alates 30.aprillist 2013.a.
Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite kasutamine
- Nõustuti lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamisega
ühele isikule transporditeenuse kompenseerimiseks.
- Nõustuti sotsiaalteenuse osutamisega seoses viie isiku osalemisega Porkuni Kooli puudega laste laagris.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Otsustati anda isikule üürile sotsiaalkorterist üks tuba.
Korraldatud jäätmevedu
- Anti ühele isikule nõusolek Raeküla külas liitumiseks korraldatud jäätmeveoga suveperioodiks.
- Kinnitati ühiste jäätmemahuti kasutamise kokkulepe kahel eraldi kinnistul elava isiku vahel Pandivere külas.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
- Kooskõlastati Ebavere külas Siimu
kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
Puurkaevude rajamise toetuse
saajate kinnitamine
- Otsustati eraldada neljale puurkavu toetust taotlenud isikule puurkaevude rajamise toetust, sõlmida toetuse
saaja, vallavalitsuse ja töö teostajaga
kolmepoolsed lepingud.
Puude mahavõtmine
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Aasa tänav 2 ja Vabadussamba pargi
maaüksuselt ühe saarepuu ja kolme
vahtra mahavõtmisega, Väike-Maarja
alevikus Pikk tn 15 maaüksuselt kahe
saarepuu, kahe pärna ja kolme vahtra
mahavõtmisega ja Simuna alevikus Lai
tn 5 maaüksuselt ühe ebatsuuga mahavõtmisega, Simunas, Rakke maanteega
ning Pargi ja Allee tänavaga piirneva
kraavi äärest 22 paju mahavõtmisega,
Karuvälja tee ja Rakke maantee ristmikust kagu suunas asuva endise laoplat-

si maa-alalt 16 paju mahavõtmisega,
Simuna alevikus Lai tn 3 maaüksuselt
kahe nulu mahavõtmisega ja VäikeMaarja alevikus Pikk tn 27 ühe arukase
mahavõtmisega.
Vee erikasutusloa eelnõule seisukoha andmine
- Nõustuti Nõmme külas Nõmmeveski tee kinnistul asuva Vesiveski paisu vee erikasutusloa korralduse ja vee
eriasutusloa eelnõudega.
Vallavara tasuta kasutusse andmine
- Otsustati anda Andres Morozovile
tasuta kasutusse Simuna alevikus Allee
tn 1a asuv saun, sõlmida leping kehtivusega kuni 23.04.2014. a.
- Otsustati anda Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsile tasuta kasutusse Väike-Maarja muuseumis asuv 26,1
m2 suurune ruum.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa kirjalikul enampakkumisel Müüriku külas asuv Väike-Maarja vallale kuuluv Vaarikmäe
kinnistu alghinnaga 9 900 eurot, avalduse esitamise tähtaeg on hiljemalt
27.05.2013.a.
- Otsustati müüa kirjalikul enampakkumisel Pargi tn 2 Vao külas asuv VäikeMaarja vallale kuuluv korteriomand nr
1 alghinnaga 1 900 eurot, avalduse esitamise tähtaeg hiljemalt 27.05.2013.a.
Avaliku ürituse luba
- Otsustati lubada MTÜ-l VäikeMaarja Rahvaspordiklubi korraldada
27.04.2013. a Väike-Maarja aleviku keskplatsil Georgi Kange rammuvõistlus ja
Väike-Maarja Seltsimajal 27.04.2013. a
AS OG Elektra kaupluse parkimisplatsil
kevadlaat kell 8.00-16.00.
- Otsustati lubada MTÜ-l Roheliste Rattaretked korraldada 10. ja
11.05.2013. a Väike-Maarja valla territooriumil 24. Roheliste Rattaretk „Kuidas elad Pandivere?“.
Keskkonnakompleksloa muutmise
eelnõule seisukoha andmine
- Nõustuti AS-i Tallegg keskkonnakompleksloa muutmisega tingimustel,
et suveperioodil viiakse läbi kanalate
tööprotsessi ajal Tibula kinnistu lähiümbruses saasteainete mõõtmised ja
välisõhukvaliteedi seire.
Arvamuse andmine kaevandamise
loa taotlemiseks
- Nõustuti TM Energy OÜ-le kaevandamisloa andmisega Meibaum II liivamaardlas tingimusel, et arendaja ei
kasuta Mõisamaa – Vao – Ilmandu teed
veoteena.
Raha eraldamine reservfondist
- Eraldati reservfondist 1 185,00 eurot seoses jäätmemajade rajamisega
seotud hanke kallinemisega võrreldes
2013. a eelarves plaanituga.
Projektipõhise toetuse eraldamine
- Eraldati MTÜ-le Triigi Mõis toetust
240 eurot.
- Eraldati Simuna Muinsuskaitse
Seltsile toetust 495 eurot.
Ettevõtlustoetuse eraldamine
- Eraldati Leanne Aed ja Kodu OÜ-le
toetust 1 490 eurot.
Õppuse Kirdekonn tegevuse kooskõlastamine
- Otsustati vastavalt Kirde Kaitseringkonna taotlusele kooskõlastada
Õppuse Kirdekonn raames kavandatavad tegevused Väike-Maarja valla

omandis oleval Krossiraja katastriüksusel Avispea külas 22.-26.04.2013. a.
Reklaami paigaldamiseks nõusoleku andmine
- Anti nõusolek Reklaamtreiler OÜle 6x3 m suuruse reklaamtreileri paigaldamiseks Väike-Maarja alevikku 15.0421.04.2013. a.
Veevarustuse hinna kooskõlastamine
- Kooskõlastati FIE Vello Metsson
Kanarpiku talu poolt hallatavas Pandivere küla ühisveevärgi teeninduspiirkonnas veehinnaks 1,25 eurot kuupmeetri eest (koos käibemaksuga).
Töötajate koosseisude kinnitamine
- Kinnitati valla koolide töötajate
koosseisud.
- Kinnitati Väike-Maarja Valla Kommunaali töötajate koosseis.
Teenuste hinnakirjade kinnitamine
- Kinnitati Kiltsi mõisa külastus- ja
giiditeenuste hinnad alates 01.05.2013.
a.
- Kinnitati valla noortekeskuse teenuste hinnakiri.
- Kinnitati Väike-Maarja valla kalmistute teenustööde hinnakiri.
Tänava sulgemine
- Otsustati sulgeda seoses konverentsi “Emakeelne Eesti, emakeelne
Euroopa II“ korraldamisega ja tammede istutamistseremooniaga 24. aprillil
2013. a kell 12.30-14.00 Väike-Maarja
alevikus J. Liivi ja Tamme tänava keeletammikuga piirnevad lõigud ning kiriku
esine ala.
Tänavavalgustuse väljalülitamine
- Otsustati lülitada ajavahemikul
06.05-20.08.2013. a Väike-Maarja Vallavalitsuse halduses olev tänavavalgustus välja, v.a Väike-Maarja aleviku
keskväljak ja Pikk tänav.
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Pakume jämedate puude
langetamise
teenust
seal, kuhu tavasaed ei küündi!
Lisainfo telefonidel
Sven 505 3340,
Siim 525 9239.

Müüa maja

Kissa-Varblase,
Avanduse küla,
Väike-Maarja vald
• (katastritunnus
16101:001:0720, maatulundusmaa, 3,29 ha)
• 2 korrust, 3 tuba, üldpind 95 m2 .
• Ahjuküte, kuivkäimla
majas ja õues,
vesi ja saun sees.
• Suur maakividest kõrvalhoone, kaevumaja,
suveköök kamina
ja suitsuahjuga,
klaasist kasvuhoone.
• Bussipeatusesse
100 m, Simunasse ja
Rahklasse 5 km.
• Hind 25 000 eurot.
Info telefonil

5803 4558

Suurpuhastuste aegu tuletame
meelde jäätmejaamade infot
Käes on kevad ja suurpuhastus on
kodudes täies hoos. Kindlasti on igas
kodus asju, millest soovite vabaneda, aga ei tea, kuhu neid viia. Tahame Teile meelde tuletada, et VäikeMaarja vallas on kaks jäätmejaama
– Väike-Maarjas ja Simunas, kus saab
kodudest ära tuua väga palju eri liiki
jäätmeid.
Tasuta võetakse Väike-Maarja ja
Simuna jäätmejaamades vastu:
•
vanapaberit,
•
pakendijäätmeid,
•
ohtlikke jäätmeid,
•
metallijäätmeid,
•
vana mööblit,
•
elektroonikajäätmeid,
•
vanu rehve,
•
vanu riideid ja jalanõusid,
•
metallijäätmeid,
•
aknaklaasi.
Ehitusjäätmeid võetakse vastu
ainult Väike-Maarja jäätmejaamas
ja nende vastuvõtt on tasuline. Ehitusjäätmed kaalutakse kohapeal ning
tasumine toimub sularahas.
Ehitusjäätmete hinnad on järgmised:
•
Üldehitusjäätmed* – 0,07 €/
kg
•
Eterniit- 0,10 €/kg

*üldehitusjäätmed on kipsipõhised ehitusmaterjalid, muu ehitus- ja
lammutuspraht, kaablid, WC-potid,
kraanikausid, põranda- ja seinakatted
(PVC, linoleum, keraamilised plaadid
jne).
Näited üldehitusjäätmete hindadest:
•
vana kraanikauss kaalub ca 10
kg ja seega vastuvõtu hind on
0,70 €
•
vana WC-pott kaalub ca 15kg
vastuvõtu hind on 1,05 €.
Jäätmejaamadest võivad elanikud
soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia.
Väike-Maarja jäätmejaama vastuvõtuajad:
K-R 12.30-18.00
L 08.30-15.30
Simuna jäätmejaama vastuvõtuajad:
R 09.00-11.30
L 16.00-18.00
Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik
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Vajaduspõhine peretoetus
Mis on vajaduspõhine peretoetus?
Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri
elavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks on võimalik kohalikele
omavalitsustele esitada alates 1. juunist 2013. Toetust hakatakse välja
maksma alates 1. juulist 2013.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele
kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri aluseks on
Statistikaameti poolt eelarveaastale
eelneva aasta 1. märtsiks viimati avaldatud suhtelise vaesuse piir. Vastavalt
2013. aasta riigieelarve seadusele on
vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2013. aastal perekonna esimesele liikmele 280 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele
perekonnaliikmele on vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir 140 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele
perekonnaliikmele 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus
on alates 1. juulist 2013 kuni 2014. aasta lõpuni 9,59 eurot kuus ühe lapsega
perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja
enama lapsega perele. Alates 2015.
aastast toetuse suurus kahekordistub,
st 19,18 eurot kuus ühe lapsega perele ning 38,36 eurot kuus kahe ja enama
lapsega perele. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste
eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste
seaduse alusel.
Kellel on õigus vajaduspõhisele
peretoetusele?
Vajaduspõhist peretoetust on õigus
saada perekonnal, kelle liikmete hulka
kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav
laps, kui perekonna keskmine kuine
netosissetulek on taotluse esitamise
kuule eelnenud kolmel kalendrikuul
olnud alla vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri.
Vajaduspõhise peretoetuse määramisel loetakse perekonna liikmeteks
abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud,
nende abivajavad lapsed ja vanemad
või muud üht või enamat tuluallikat
ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud. Perekonna koosseisu
loetakse ka perekonnast eemalviibivad
õpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. Samuti loetakse perekonna koosseisu need õpilased,
kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed ei lange kokku
perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, kuid kelle eest makstakse
perekonnaliikmele lapsetoetust.
Vajaduspõhist peretoetust on õigus taotleda isikul, kellele makstakse
riiklike peretoetuste seaduse alusel
lapsetoetust. Perekonna kohta saab
esitada ainult ühe taotluse vajaduspõhise peretoetuse saamiseks.
Perekonna sissetulekute hulka arvatakse kõikide pereliikmete vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelneva
kolme kuu tulud, mis ei ole allpool
erandina välja toodud. Näiteks arvatakse sissetulekute hulka saadud töötasu,
peretoetused (v.a kolmanda ja järgneva
lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse
määra ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud
elatis, elatisabi, pension, puudega va-

nema toetus, tulumaksu tagastus, muu
sissetulek.
Vajaduspõhise peretoetuse arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka:
1. ühekordseid toetusi, mida on üksi
elavale isikule, perekonnale või selle
liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
2. puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seaduse alusel makstavaid toetusi,
välja arvatud puudega vanema toetus;
3. riigi tagatisel antud õppelaenu;
4. tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi
ning sõidu- ja majutustoetust;
5. õppetoetuste ja õppelaenu seaduse
alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;
6. riiklike peretoetuste seaduse alusel
makstavat kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse
määra (st 19,18 euro) ulatuses iga
nimetatud lapsetoetust saava lapse
kohta;
7. vajaduspõhist peretoetust.
Taotlemisele eelneva kolme kuu sissetulekutest arvutatakse välja keskmine kuine tulu. Kui see jääb alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, on
perel õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneva kolme
kuu jooksul.
Kuhu pöörduda?
Vajaduspõhist peretoetust määrab
ja maksab vallavalitsus.
Toetuse taotleja (ehk isik, kellele
makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike
peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab vajaduspõhise peretoetuse saamiseks avalduse hiljemalt kuu
viimaseks tööpäevaks vallavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt
või püsivalt elab.
Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks avalduse esitamisele
järgnevaks kuuks. Seejuures peavad
lapsed vastama vajaduspõhise peretoetuse saamise tingimustele (st olema lapsetoetuse saajad) toetuse taotlemise kuul.
Otsuse toetuse määramise kohta teeb vallavalitsus kümne tööpäeva
jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetus makstakse välja hiljemalt
20. kuupäevaks igal avalduse esitamise kuule järgneval kolmel kuul.
NB! Perede puhul, kus on põhikooli
lõpetanud 16-aastane laps, võib taotuse esitamise korral septembrikuus
otsuse tegemine võtta kauem aega,
sest eelnevalt on vaja saada andmed
lapse õppimise jätkamise ning sellega
seonduvalt lapsetoetuse saamise kohta.
Vallavalitsus võib jätta vajaduspõhise peretoetus määramata, kui
vajaduspõhise peretoetuse taotlejal
või tema eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid elatise saamise kohta
ei esitata dokumenti või elatise sissenõudmisest keeldutakse.
Toetuse andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus
vormis viie tööpäeva jooksul, arvates
otsuse tegemise päevast.
Toetuse taotlemiseks vajalikud
dokumendid
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja
nende isikukoodid või sünniajad.
Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete
avalduse esitamisele eelnenud kolmel
kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.
Näited vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri kohta 2013. aastal

• 4-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, üks 14-aastane või vanem
laps ja üks alla 14-aastane laps
Sellise perekonna vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir on 644
eurot (280 + 140 + 140 + 84 = 644).
Seega saab pere 2013. aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele
järgneval kolmel kuul juhul, kui perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine netosissetulek on
väiksem kui 644 eurot kuus.
• 3-liikmeline perekond, kus on 1 täiskasvanu ja 2 alla 14-aastast last
Sellise perekonna vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir on 448
eurot (280 + 84 + 84 = 448). Seega
saab pere 2013. aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul juhul, kui perekonna kolme taotlemisele eelneva
kuu keskmine netosissetulek on
väiksem kui 448 eurot kuus.
• 5-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, kaks 14-aastast või vanemat last ja 1 alla 14-aastane laps
Sellise perekonna vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir on 784
eurot (280 + 140 + 140 + 140 + 84
= 784). Seega saab pere 2013. aastal
vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul juhul, kui
perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine netosissetulek
on väiksem kui 784 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator
Oma pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri välja arvutamiseks
saate kasutada vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaatorit.
4-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 2 alla 14-aastast last
Sellise perekonna vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir on 588 eurot (280+ 140 + 84 + 84 = 588). Seega
saab pere 2013. aastal vajaduspõhist
peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul juhul, kui perekonna kolme
taotlemisele eelneva kuu keskmine netosissetulek on väiksem kui 588 eurot
kuus.
Väljavõte on võetud sotsiaalministeeriumi
kodulehelt.

Ida päästekeskus annab
nõu, kuidas teha lõket ja
ohutult grillida
Kätte on jõudnud kevadine aeg, mil
inimesed asuvad oma koduümbrust
korrastama, süüdatakse lõkked ja talvekorterisse viidud grillid tuuakse välja. Lõkke tegemisel on, et tuleb täita
kõiki ohutusnõudeid: piirata lõkkease
mittesüttiva pinnasega, hoida käepärast esmased kustutusvahendid ning
lõket valvata. Järelevalveta jäetud kustutamata lõkkest saab sageli alguse
ulatuslik kulu- või metsapõleng, mida
päästjatel tuleb kustutada tunde, päevi
või halvemal juhul nädalaid.
Täiesti ohutut tule tegemist ei ole
olemas ning seetõttu tuleb alati valvas
olla ja hoida tulel silm peal. Ainult nii
saab õnnetuse juhtudes ise põlengu
kiirelt ära kustutada ning suurem kahju
jääb tekkimata.
Ohutu lõkke tegemine
Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte –
tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida
lõkkes põletada tohib.
Lõket tohib teha ainult nõrga tuulega ning ohutus kauguses metsast ja
hoonetest, sealhulgas kütte- või põlevmaterjali hoiukohtadest. Lahtist tuld
ei tohi teha, kui tuule kiirus ületab 5,4
meetrit sekundis. Ohutu kaugus väikese, alla meetrise läbimõõduga lõkke
puhul on vähemalt 8 meetrit hoonetest
ja 10 meetrit metsast.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalve-

ta, isegi mitte hetkeks, laske sel lõpuni
põleda, kustutage veega või summutage näiteks liivaga.
Ohutu grillimine
Soojad kevadilmad on meelitanud
inimesed ka õue, et oma grillid taaskord üles seada. Liha grillides või näiteks kala suitsutades tuleb samuti tähelepanelik olla, et lõbusast ajaveetmisest midagi tõsisemat välja ei kujune.
Põlevat grilli, suitsuahju või lõket ei
tohiks mitte mingil juhul jätta järelevalveta – see on tuleohutusnõuete rikkumine, lõke ja grill tuleb enne lahkumist hoolikalt kustutada. Grillimisel on
nõutud kaugus hoonest eelvalmistatud
söe puhul 2 meetrit, aga ise sütt põletades 5 meetrit.
Lõkketegemise reegleid ja tuleohutusnõudeid tuleb kindlasti järgida
– nende rikkujat saab karistada kuni
800-eurose trahviga. Juriidilise isiku
puhul on trahvisuuruseks isegi kuni
3200 eurot.
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb
valvata ning loomulikult viimane kustutab tule!
Rohkem infot tuleohutusnõuete
kohta saate päästeala infotelefonilt
1524 või Päästeameti kodulehelt www.
rescue.ee/303.
Merit Kaljus
Päästeamet
Ida päästekeskuse pressiesindaja

Vajaduspõhise peretoetuse avaldusi võtab vastu vallamajas kabinetis 105 sotsiaaltööspetsialist Eve
Hiietamm esmaspäevast neljapäevani kella 8.30 – 15.00, lõuna 13.00 –
13.30. Sotsiaaltööspetsialist puhkab
15.07 – 28.07. 2013 ja 19.08 – 06.09.
2013, siis avaldusi vastu ei võeta.
Avaldusi saab hakata esitama alates 1. juunist 2013 a.

Kallis

VIIRE KAEVU!

Määri Mõis OÜ müüb Määri külas laoplatsilt
Bioramm® mahekomposti (lambasõnnikust, labora-

Kullakiiri kuudesse,
naerukiiri nädalatesse,
päikesekiiri päevadesse.

toorne analüüs olemas, sobib kõikidele kasvukohtadele,
hea mullaviljakuse parandaja, pikaajalise toimega).

Soovime Sulle palju
õnne juubeli puhul!
Lasteaia pere

(mitmevärvilised ümarad kivikesed, saadaval kolmes
fraktsioonis 5-10 mm, 10-20 mm ja 20-30 mm – kalmude,
teede, lilleklumpide jne katmiseks).
Vajadusel kohale toimetamine.
Lisainfo telefonidel Siim 525 9239, Sven 505 3340.

Looduslikku dekoratiivkruusa Lemmu kivi

Mai 2013.a.
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Väike-Maarja
veemajandusprojekti II etapp on
lõpusirgel
OÜ Pandivere Vesi on jõudnud neljast
osast koosneva Väike-Maarja veemajandusprojekti II etapiga lõpusirgele.
Lühiülevaade teostatud töödest.
Osa I – Väike-Maarja biopuhasti
rekonstrueerimine on seisus, kus jätkuvad tööd elektri ja automaatika osas.
Seadistatakse uue biopuhasti tööd
ja samas korrastatakse avariimahutit.
Tööd kavandatakse lõpetada heakorrastatuna 2013. a juunikuu lõpuks.
Osa II – Triigi ja Väike-Maarja
kanalisatsioonitorustike ning Triigi
ja Väike-Maarja vahelise survekanalisatsioonitorustiku
projekteerimis-ehitustööd on valmis ja hetkel
tegeletakse heakorrastustöödega, mis
kavandatud lõpetada käesoleva aasta
juunikuus.
Osa III – Simuna kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd on
samuti valmis ja tehakse heakorrastustöid, mille lõpptähtajaks on mai 2013.
a.
Osa IV – Ebavere ja Müüriku vee- ja
kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd, vaatamata takistustele (kõrge veetase ja trassil kasvavad
suured puud), käivad täies hoos ning
on plaanis lõpetada koos heakorrastusega juunikuus 2013. aastal.
Kogu ettevõtmine on Pandivere Vesi
OÜ-lt nõudnud küllaltki suuri investeeringuid, mis aga omakorda on sundinud üle vaatama ja kooskõlastama
Konkurentsiametiga vee- ja kanalisatsioonihindu.
Jrk.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saasteaine
I grupp
nimetus mg/l
Hõljuvained
kuni 300
BHT7
kuni 400
Üldlämmastik kuni 40,0
Üldfosfor
kuni 5,0
Rasvad
kuni 8,0
Naftaproduktid kuni 2,0
pH
6,5 - 8,5

II grupp

1. juunist hakkavad kehtima veeteenuse uued hinnad
OÜ Pandivere Vesi juhatus kinnitas 26.04.2013.a. Konkurentsiametiga kooskõlastatud veeteenuse hinnad, mis hakkavad kehtima VäikeMaarja vallas alates 01.06.2013. a ja
on alljärgnevad:
· tasu võetud vee eest füüsilistele
isikutele 0,676 €/m3
· tasu võetud vee eest juriidilistele
isikutel 0,762 €/m3
· tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (I hinnagrupp) füüsilistele
isikutele 1,635 €/m3
· tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (I hinnagrupp) juriidilistele
isikutele 1,860 €/m3
· tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp 2,90 €/m3
· tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III hinnagrupp 4,12 €/m3
· tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV hinnagrupp 5,33 €/m3
· tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V hinnagrupp 6,60 €/m3
Hindadele lisandub käibemaks
Hinnagrupp määratakse kliendi
reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse saasteaine sisalduse järgi. Väike-Maarja Vallavolikogu
25.02.2011 määrus nr 3 „Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ §
8 määrab ühiskanalisatsiooni juhitava
reo-, sademe- ja drenaaživees või muus
pinnase- ja pinnavees sisalduvate reostusnäitajate piirväärtused järgnevalt:
III grupp

IV grupp

301 - 400 401 - 500
501 - 550
401 - 600 601 - 800
801 - 900
40,1 - 50,0 50,1 - 60,0 60,1 - 65,0
5,1 - 10,0 10,1 - 15,0 15,1 - 20,0
8,0 - 20,0 20,1 - 30,0 30,1 - 40,0
2,0 - 4,0
4,1 - 6,0
6,1 - 8,0
6,0 - 6,4
5,5 - 5,9
5,0 - 5,8
8,6 - 9,0
9,1 - 9,5
9,5 - 10,0
Alus: Konkurentsiameti otsus 23.04.2013. a nr 9.1-3/13-007

NB!
OÜ Pandivere Vesi palub viimased
näidud, seisuga 31.05.2013. a esitada hiljemalt 10.06.2013. a.
OÜ Pandivere Vesi soovib ehitajale
jõudu ja jaksu eelnevat kajastatud töö-

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

de lõpetamiseks ning loodab mõistvat
suhtumist tarbijate poolt.
Gennadi Filippov
OÜ Pandivere Vesi tegevdirektor

Maakondlik harrastusteatrite
näitemängupäev oli
Väike-Maarjas
Väike-Maarja Seltsimaja näiteringil, kui
eelmise aasta maakondliku näitemängupäeva võitjal, oli suur au käesoleva
aasta 20. aprillil võõrustada maakonna
harrastusteatri tegijaid.
Sündmusest võttis osa Ranna-Viru
Rahvateater, Läsna näitetrupp, Jäneda näitemängu punt, Simuna Pritsimeeste näitering VESI PEALE ja Väike-Maarja Seltsimaja näitering.
Päeva juhtisid Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilased Kätlin Kaare ja Johannes Sepping.
Truppidele oli tunnustust ja tagasisidet jagamas žürii koosseisus Rakvere
Teatri dramaturg Anne-Ly Sova, Eesti
Harrastusteatrite Liidu juhatuse liige
Tiina Tegelmann ning lavastaja ja näitekirjanik Urmas Lennuk.
Tunnustus jagunes järgnevalt:
Üllataja – Kalev Pallon, mänguvahendi ja helikujunduse ühendamise
eest Läsna näitetrupi lavastuses Kriminaalne lugu „Pulli Pubis”
Parim kujundus – lavastuse „Pantelei Karmanovi sententsid” kujundus,

Kaido Veski
Parim meesnäitleja – Kaido Veski
lavastuses „Pantelei Karmanovi sententsid”
Parim naisnäitleja – Auli Kadastik,
eidekese rolli eest lavastuses „Mammut“
Parim lavastaja – Tiit Alte lavastuse
„Pantelei Karmanovi sententsid” eest
Parim lavastus – Läsna näitetrupp,
Kriminaalne lugu „ Pulli Pubis”
Näitemängupäeval osalenud lavastusi „Mammut“ ja „Aevastus maanteel
ehk Tallinna narrid” on võimalik VäikeMaarja publikul näha veel kord 31. mai
õhtul kell 19 seltsimaja saalis.
Näitemängu jagub ka VäikeMaarja suvesse. 9.-11. augustini toimub XIII Külateatrite Festival just
siin. Erinevates mängupaikades üle
Väike-Maarja on võimalik näha ligi
20 tasuta lavastust.
Tiina Rumm
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Gobeläänist „Maarjamaa“
Väike-Maarja Õppekeskuse saalis
Gobelään – kunstipärane kootud piltvaip või pilttapeet, mille muster valmistatakse harilikult kunstnike kavandite või maalide järgi põimimistehnikas (Võõrsõnade leksikon, lk 235)
Kaks ja pool meetrit kõrge ja üheksast osast koosnev piltvaip „Maarjamaa“ õppekeskuse saalis on kavandatud tekstiilikunstnik Elna Kaasiku
poolt. Teostus endise kunstikombinaadi „ARS“ tekstiiliateljee kudumismeistritelt.
Piltvaip valmis Väike-Maarja suurmajandi uue keskusehoone (praegune
õppekeskus) avamiseks 1990. aastal.
23 aastat hiljem tundis Elna Kaasik
huvi oma suurteose praeguse olukorra
vastu. Tema meeleheaks oli gobelään
heas seisus, kuid ta pidas vajalikuks
värskenduskuuri: puhastamist, aurutamist ja sellejärgset mõõtupressimist.
Siin tuli abiks Tiina Vaiksalu, kelle
veenev järjekindlus, selgitamaks meil
juba olemas olevate kunstiväärtuste
säilitamise vajalikkust, andis tulemuseks Väike-Maarja valla nõusoleku selle
töö finantseerimiseks.
Autori poolt värskenduskuuri läbi
teinud gobelään kinnitati taas õppekeskuse saali poodiumi tagaseinale
22. aprillil 2013. Tänusõnad neile, kelle
abiga see teoks sai!
Pisut ajalugu
Kui keskusehoone ehitustööd 1990.
a jõudsid lõppjärku, siis ilmnesid saali
osas akustika probleemid. Siin palusime abiks tolleaegse selle eriala tuntud

spetsialisti professor Oruvee. Professori arvamus oli, et ruumi akustikat parandaks tekstiili kasutamine aknakaares ja poodiumi kumeras tagaseinas.
Tekstiili valikuks pöördusime kunstikombinaadi „ARS“ tekstiiliateljee poole, mida tol ajal juhatas Elna Kaasik.
Nii saigi alguse tema idee erakordse
piltvaiba „Maarjamaa“ loomiseks.
Samal teemal ilmus „Virumaa Teataja“ 26. aprilli 2013. a numbris (lk 4,
kultuur) ajakirjanik Inna Grünfeldti artikkel: „Maarjamaa“ naasis Väike-Maarjasse.
Veidi veel praeguse õppekeskuse
hoone ajaloost
Suurmajandi uus keskusehoone avati pidulikult 16. novembril 1990. Seepärast tahaksin siin tähelepanu juhtida
eksitavale aastaarvule 2010. a novembrikuus Väike-Maarja Valla Infolehes
ilmunud artiklis (lk 6, kultuur). Tsiteerin: „... kolhoosikeskust ehitati aastatel
1987-1993, s.t et ehitama asuti ajal,
mil polnud enam midagi suurt saada ja
maja valmis pärast kolhoosikorra kokkuvarisemist...“ – tsitaadi lõpp.
Selgituseks: maja ehitustööd olid
avamiseks 1990 lõpetatud. Oli paigaldatud ka kogu keskusehoonele vajalik
sisustus, kaasa arvatud söökla köögi
projektikohased tehnoloogilised seadmed ja saali mööbel. Suurem osa sisustusest tuli valmistada individuaalprojektide järgi. Kuna töö maht oli
suur, siis teostasid seda mitmed ettevõtted: kunstikombinaadi „ARS“ Tartu

Kunstnik Elna Kaasik (esiplaanil)
koos Juta Haasma ja Tiina Vaiksaluga gobelääni „Maarjamaa“ taasavamise ajal õppekeskuse saalis.
Ilve Tobrelutsu foto.
puidutöökoda, ETKVL Harju Tööstuskombinaat ja Vinni puidutöökoda.
Keskusehoone kompleksist jäi lõpetamata ujulaplokk. Valmis ehituslik
osa, pooleli jäid siseviimistlustööd ja
basseinile vajalike tehniliste seadmete
hange. Kahjuks ei ole meil võimalust
ujula kasutamiseks ka 23 aastat hiljem.
Ujula ploki lõplikuks valmimiseks ja
edasiseks ekspluatatsioonikulude katteks puudub vallal kapital.
Juta Haasma
Väike-Maarja kolhoosi arhitekt aastatel 1980-1992

9. juuni kell 12.00-15.00

Triigi spordihoones
(ilusa ilma korral õues)

HEATEGEVUSLAAT-KIRBUTURG
Triigi külaseltsi tegevuse toetamiseks. Müügil käsitöö, omavalmistatud
tooted ning avatud kohvik. Kirbuturul võimalus kaubelda majapidamises
kasutult seisma jäänud esemete ja riietega. Müügikoha maks 2€.
Tule ostma ja müüma, anna oma vanadele asjadele uus võimalus!
Info: Jaanika Kõrts 5345 9873, Aule Rebane 5666 0404

9. juuni kell 19.00
Ebavere laululava

TIINA TAURAITE
TRAKTOR
Näitlejannast põllumeheks ehk 900 km traktoril mööda Eestimaad.
Autor, lavastaja, traktorist ja esitaja: Tiina Tauraite
Korraldaja: MTÜ KOLHOOS
2011. aasta sügisel astus vabakutseline näitleja Tiina Tauraite Olustvere
Teenindus- ja Maamajanduskooli, et
õppida põllumeheks. Eelmisel suvel
täituski Tiina Tauraite ammune unistus
ja temast sai diplomeeritud taimekasvataja.
Selline samm tundus Tiinale loogiline, isegi paratamatu, aga tema lähikondsetes ja tutvusringis tekitas taoline kannapööre parasjagu segadust. ”Et
mis mõttes?” ”Kas midagi on lahti, kas
teater on ära tüüdanud?” ”Mõtlesid, et
mängid Rimi reklaamis talumemme ja
saad kohe puukide, konnade ja väetistega hakkama?” Ärevad küsimused
tekitasid igati inspireeriva segaduse,
mis ajendas näitlejat kirjutama põllumehe-õpingutest üht monotükki. Laval
on Tauraite ja traktor ning mõlemaga
seotud lõbusad seigad.
Alates 7. juunist kuni jaanipäevani läbib Tiina Tauraite traktoriga, mil
nimeks John Deere 900 kilomeetrit
Eestimaa teid, et rääkida inimestele
üks lugu kummalistest unistustest ja
nende täitumisest. Võimalik, et tema

lugu kannab mõte, et ei
tasu olla ei hulljulge ega
arg, mõnikord peab lihtsalt olema julge ning tegema seda, mida hing ihkab.
Igaüks otsib endale elus varjulist kohta,
aga aeg-ajalt tuleb vaimule kasuks, kui
püüda üle oma varju hüpata.
Kes Sa oled, Tiina Tauraite?
„Sündisin 1976. aastal Tallinnas,
1998. aastal lõpetasin kõrgema lavakunstikooli, samast aastast alates olen
töötanud Von Krahli teatris.
See asub Tallinna vanalinnas, nii et
ühe õhtuse ajalehe andmetel mahub
meie majja lisaks toredale trupile ka
kummitusi. Von Krahli Teatris tehtud
tööd on toonud mulle ka kaks Eesti
teatri aastaauhinda, kuigi kõrvalosade eest. Nagu korralikku näitlejat ikka,
tuntakse mind reklaamidest ja seriaalidest. Kindel arv eestlasi teab mind kui
Annikat, mitte Tiinat.
Annikana oli mul kõigepealt palju
probleeme “Kodus keset linna”, seejärel “Elus keset linna”. Lisaks sellele, et
ma olen üks Eesti kuulsamaid Annikaid,

olen ka naine Rimi reklaamides “1000
aastat enne Rimi”. Jah, sama naine, kes
sooviks jõe äärde puhkama minna. Ja
siis on veel “Heeringas Veenuse õlal”,
heeringa rollis pole ma õnneks olnud.
Samuti olen mänginud kaasa nendes
tuntud kaasaegsetes Eesti filmides,
mis pole “Nimed marmortahvlil”.
2011. aasta sügisel astusin Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli
taimekasvatust õppima. 2012. aasta suvel täitus minu ammune unistus – sain
põllumajandustöötaja diplomi ehk
lihtsamalt öeldes põllumehepaberid.
Nüüd olengi põllumehepaberitega
näitleja. Alguses tundus, et põld ja lava
ei ole omavahel kuidagi seotud ning
isegi välistavad teineteist, aga võta näpust ja paljugi mis….
Ma ei tule teie juurde seekord lillelises kleidis, vaid tunkedes. Ja traktoriga.
Aitab kõrvalosadest. Aitab mootori ja
roolita lavadest. Siit ma tulen. Kohtumiseni!“
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Simuna sai talgupäeval
puhtamaks ja kaunimaks
Simuna Muinsuskaitse Seltsi
poolt koostöös kohaliku koguduse ja kooli ning Väike-Maarja vallavalitsusega korraldatud
talgupäeval osales 38 inimest.
Simuna kooli õppe- ja matkarajal, rahvamaja, kiriku ja
allika ümbruses talgupäeval
ära tehtud tööde nimekiri on
pikk: kooli õppe- ja matkarada
muudeti läbitavaks ja tähistati, rahvamaja juures puhastati
sirelihekki, riisuti lehti ja veeti
minema oksi ning eelmisel aasSimuna talgute käigus puhastati ka Pedja
tal maha saetud ohtlikuks muujõge
murdunud ja vette kukkunud puudest.
tunud kastanipuude asemele
Eva Klaasi foto.
istutati pärnapuud ja kasvama
deerimiseks peaks korraldama lausa
pandi ka tulevane Simuna aleviku jõueraldi talgupäeva.
lupuu, vabadussamba juurde istutati
Tänu talgupäevast osavõtnute ühijuurde mägimände, muruplatsidelt
sele tegutsemisele muutus Simuna
likvideeriti mutimullahunnikud, kiriku
puhtamaks ja kaunimaks.
juures lõhuti ja laoti puid, likvideeriti
Tänan väga kõiki neid tublisid inivõsa, riisuti leerimaja ümbrus ja allika
mesi, kes otsustasid talgupäeval osajuurde viiva tee äär, allika ümbrus puleda ning oma kodukoha ja kogukonna
hastati vees olnud lehtedest ja prügist
heaks midagi vajalikku ära teha.
ning Pedja jõge vette langenud puudest.
Ene Preem
Loomulikult ei jõutud nelja tunniga
talguline
ära teha kõiki töid. Tormiga murdunud
ja Pedja jõkke kukkunud puude likvi-

„Teeme ära“ talgupäev Triigis
Üle-eestilisel talgupäeval osales sellel aastal ka Triigi küla.
4. mai hommikul kogunes Triigi
rahvas külaplatsile. Kohaletulnud talgulisi oli 46. Esialgsete plaanide kohaselt oli kavas
riisuda ja koristada külaplats,
jalgpalli- ja võrkpalliväljak, ehitada külaplatsile uus sild ning
korrastada laste mänguväljak.
Talgulised jaotati gruppidesTriigi talgulised koristustöödel.
se ja iga grupp suundus oma
Kertu Rebase foto.
objektile. Külaplatsi jäid riisudi. Peale lõunat jätkus tööpäev. Õhtuks
ma põhiliselt naised ja lapsed, uut silsaid kõik planeeritud tegevused lõpeda ehitama ehituskogemustega mehed.
tatud. Eriliselt värvilise ja rõõmsa värsJalgpalli- ja võrkpalliväljakut läksid ko-

Triigi laste mänguväljak sai rõõmsama ilme. Kertu Rebase foto.
kenduskuuri läbis laste mänguväljak.
ristama noored, laste mänguväljakuTriigi külavanem ja talgujuht Tarmo
le suundusid naised ja emad väikeste
Rebane tänab kõiki talgulisi osavõtu
lastega, bussijaama ümbrust puhastaeest. Suured tänud veel: OÜ Thorsen
sid hakkajad ümberkaudsete majade
Grupp, OÜ Triigi Farmer ning OÜ Reinelanikud.
paul!
Lõuna ajal kogunes seltskond uuesti külaplatsile, kus söödi talgusuppi
Aule Rebane
ning maiustati koogiga. Kõik lapsed
talguline
said osavõtu eest tänutäheks šokolaa-

„Teeme ära!“ talgud Vaos
Talgutöödega alustas Vao Ratsaklubi juba 1. mail. Kasutasime ära töörahva püha ilusa
ilma uue kopli puhastamiseks
rämpsust ja kividest. Talgute
käigus sai Vao talli ümbrus ja
harjutusväljakutega
külgnev
teeserv puhtaks riisutud. Talli sisehoovi sai veetud mulda
muruplatsi rajamiseks. Talgutel
osales kokku 22 inimest.
Ühe puukoore tüki alt leidsime embavad sisalikud. Keegi
meist polnud varem sellist vaaVaos üllatas talgulisi sisalikepaar.
tepilti näinud. Jätsime nad raMaili Tannbaumi foto.
hulikult omaette, umbes poole
tunni pärast oli armunud paar minema
sibanud.
Ulvi Mehiste

Mai 2013.a.

Talgupäev Väike-Maarjas
Alustan emotsionaalselt – ja palun vabandust selle pärast! Mulle on üdini
(vot sinna seljarootsu alumise punktini) vastumeelsed professionaalsed
ajakirjanikud, kelle jaoks hea uudis on
vaid halb uudis. Palju raskem tänases
stressiühiskonnas on leida midagi positiivset ja kaunist, midagi, mis jätab
päevadeks ja kauemakski tunde, et elu
on ilus ja kõik on tegelikult hästi. Mu
kadunud õpetaja (Lepo Sumera, kelle sünniaastapäev, muide, oli 8. mail)
ütles alati, et Rõõmujumalat on palju
raskem teenida kui maksta lõivu traagikale ja kurbusele. Kõik halb ja paha
jääb ju alati palju kauemaks hinge kui
hea ja ilus. Minu iseenda emotsioon
igakevadisest Teeme-Ära-Talgupäevast
Väike-Maarja kiriku juures on just nimelt selline, positiivne ja kaunis.
Millalgi (isegi ei mäleta, kuna täpselt) laekus mu postkasti e-kiri, kus
kauaaegne kolleeg ja hea sõber HeliLiivia Komp küsis, kus-oled-mis-teed,
ja et tule Väike-Maarjasse, kirikaia
heakorratalgutele. Vaja on töökäsi ja
ole, mees, kohal. Olen tõesti tänulik, et
mind meeles peeti ja loodan, et minust
oli ka abi.
Kõik oli Heli poolt organiseeritud
perfektselt. Olid tööriistad (isegi töökindad), ilmajaamast oli eritellimusena
tellitud talguilm, seltskond oli mõnus
ja muhe. Mehed tegelesid küttepuudega, naised saadeti riisumistöödele. Kui
tõele au anda, jäi mehe ramm kõige
paksematele pakkudele alla – mis ikka
ei pragune, see jäägu külma aega oo-

tama. Aga enamus kurikuulsast
tormimurrust
alles
jäänud
pakkudest
sai
lõhutud ja kuuri
ladustatud. Ääretult positiivne
oli, et ka endine vallavanem
ja tänane EELK
Väike-Maarja koguduse esimees
Urmas Tamm ei
pidanud paljuks
koos teistega kir- Väike-Maarja kiriku ümbruses oldi talgutel ametis puude
vest vibutada ja
lõhkumisega. Lilian Rikkeni foto.
õlamuskleid pininimestega). Kõik oli lõpuni paigas, migutada. Tänane vallavanem leidis enedagi ei logisenud ega rebenenud, kõik
sele tegevust ilmselt kusagil mujal ...
toimis ja tööd said tehtud. Süda läks
Erilised tänud kokatädi Imbi Kulsoojaks, sest tundsin ära kauaaegse
pasele selle suurepärase frikadellisukolleegi perfektsionismi selles mõttepi, munapudru ja koogi eest! Mis võib
maailmas, kus “iga üritus peab olema
olla veel parem: ilus kevadilm, füüsiline
lõpuni läbi mõeldud”. Ka Milvi Selberg
töö, meeldiv seltskond, maitsev söök ja
on vaimulik Enn Salvestele, Heli-Liivia
teadmine, et oled osake sellest, et EesKompi hästiorganiseeritud talgupäeva
timaal üks kirikaed ja pastoraadihoov
eest tänu avaldanud. Nii oligi!
saaks puhtamaks, kaunimaks ja korrasTalgulisi oli kokku 13.
tatumaks.
Soovin väikemaarjalastele kaunist
Jälgisin huviga (selle asja nimi on
kevade jätku ja sooja suve! Oli tore
vist professionaalne nõdrameelsus)
teid jälle näha! Ja alati, kui selleks on
korralduslikku logistikat. Kõik toimis
vajadus ja võimalus, olen nõus tulema
suurepäraselt! Heli oli ära teinud tohuappi, igas mõttes.
tu kodutöö, alates transpordist ja lõpetades tööülesannete jagamisega (rääVille-Markus Kell
kimata sellest, kui palju raha ja aega
endine väikemaarjalane
ta kulutas telefonikõnedele, bensiinile
ning diplomaatiale suheldes erinevate

Kiltsi aleviku talgud 2013
Tänavuse aasta talgud olid Kiltsis väga
rahvarohked. Arvuliselt neljas „Teeme
ära!“.
Nimekirja sai kokku 38 inimest. 7
neist olid Kiltsi põhikooli õpilased.
On tore, et õpilased hoolivad oma kodukohast. Olgu nad siinkohal tänatud
ja üles loetud: Bronek, Janek ja Janely
Miadzielec, Kaarel Kelgo, Tarvo Seimar,
Elisabeth Dooner ja Maria Meidla. Loodan, et kõik osalejad said nimed kirja.
Tegevused toimusid eri paigus: Kiltsi alevikust korjati prügi, võeti maha
võsa, veeti oksi, rahvamaja juures veeti
puid kuuri, riisuti ja tehti veel mitmeid
töid.
Väga suur tänu Eha Stoltsenile
maitsva talgusupi eest! Suur-suur tänu
Kristo Varesele, kes aitas ka tehniliste
vahenditega. Tänu meestele Margus
Põllule ja Väino Stoltsenile. Ja loomulikult kõigile teistele, kusjuures mitte
vähem tähtsatele: Pilvi Suviste, Anne

Vettik, Hindrek Rääk,
Sten Arulaan, Margus Arulaan, Rita
Õiglane, Helgi Siim,
Aino Midt, Riina
Sbitneva, Elle Puskar, Elle Kitsing, Silva Valdmets, Mall
Võhandu,
Kersti
Sepp, Heldi Maadvere, Rauno Post,
Marika Meesek, Ulrika Stoltsen, Sigrit
Stoltsen, Jarmo Jürisson, Pille Kelgo,
Hanno Hiiemäe, Riina Tali, Anneli Võso,
Kiltsis leiti tööde käigus puude vahelt nahkhiir.
Hillar Hiiemäe, Helkõigile, kes olid kaasa löömas!
le Hiiemäe ning Riina Meidla.
Suured tänud ka vallamaja rahvale,
Talgujuht Siret Stoltsen
kes tulid päev varem oma kabinettidest
MTÜ Meie Kiltsi
välja ja ei pidanud paljuks Kiltsi aleviku heakorrale oma panust anda. Tänud

Kiltsi kooli „Teeme ära 2013“
Mitmete asjaolude kokkulangemise
tõttu korraldasime kooli talgupäeva
juba neljapäeval, 2. mail. Ilm oli koristustöödeks sobiv, tuul küll üritas riisutud lehti jälle ühtlaselt pargi alla laotada, kui lapsed olid agarad ning jäid
võitluses tugeva tuulega võitjaks.
Algklassid alustasid koolimaja ümbruses peamiselt riisumise ja okste korjamisega juba enne lõunat. Õpetajatel
oli juhendamisega tublisti tegu – kuidagi ei tahtnud rehamehed ühes suunas liikuda ja tuule abi kasutada. Väikesed puhkepausid kulusid väikestele
koristajatele marjaks ära, päike lausa
kutsus murul lebotama ja nahka pruunistama.
Vanemad klassid korrastasid allikat,
vedasid suuremaid oksi, korjasid kive
ning muidugi riisusid-riisusid. Tööpõlgureid meie hulgas ei olnud ja kõik, kes
hommikul kooli jõudsid, osalesid ka
talgutöödel.
Eriline heameel on allakirjutanul
hoolekogu esimehe Reet Reimanni
algatusel talgutöödele kutsutud lap-

sevanematest. Emadele anti ülesandeks
peenem näputöö –
lillepeenra kobestamine-korrastamine.
Õnneks osales ka
paar isa, keda rakendati saagimistöödel
ja leheveol.
Tänu
tõstukile
said kooli juurest
eemaldatud ka raudkonstruktsioonid,
mis olid amortiseerunud ning lastele
juba
eluohtlikud. Väikesed talgulised koos õpetaja Ene Kruvega tööhoos.
Suur tänu - Kaie KiMerje Leemets foto.
vistu, Hele Lumi,
tuul kooliõuel lennutaks. Jääb vaid
Piia Belova, Aime Kelgu, Kai Baiduža,
loota, et kevad oma põhitööga tegeleMerle Joor, Reet Reimann, Õnnela Kuuma hakkaks – paneks lilled õitsema ja
semäe, Heiki Mednikov, Rein Möldre ja
muru kasvama.
Martin Lätt – koolile osutatud abi eest!
Suur tänu talgutel osalenud õpiMerje Leemets
lastele ja õpetajatele. Tööd sai tehtud
Kiltsi Põhikooli direktor
plaanitust rohkemgi, kooli ümbrus on
värske ilmega ja pole enam lehti, mida
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Kaks päeva Eipri külas
Oleme oma külarahvaga teinud koristustalguid juba kümmekond aastat.
Kavatsesime ka sel kevadel külas talgud korraldada. Meie üllatuseks selgus
huvitav tõsiasi, et Roheliste rattaretke marsruut läbib Eipri küla ning nad
plaanivad meie kiigeplatsil pidada lõunapausi ja väitluse fosforiidi teemal.

sed valmistasid näituse Eipri küla ajaloost ja pisut ka tänapäevast. Ja siis
saabusid ratturid, aga nagu ütleb vanasõna, häid lambaid mahub palju ühte
lauta, jätkus ruumi ka tervele seltskonnale. Väga paljud polnud kuulnud külast nimega Eipri ja nüüd oli neil võimalus siin viibida. Ühed noored, tulles

Eipri küla talgulised pärast koristustöid. Heili Nõgene foto.
Neljas mai oli meie küla ühise tööpäev. Hommikul kogunes paarkümmend inimest, varustatud rehade, labidate, käsikärude ja muude tarvilike töövahenditega. Indrek sõitis traktoriga,
millel äkked külge haagitud, kiigeplatsi
ja selle ümbruse üle, et oleks kergem
vana kulu riisuda. Pärast riisumist põletasime prahi, samal ajal korjasid lapsed küla teede äärtest kogemata maha
pillatud tühjad suitsupakid, odekolonnipudelid ja muu taolise olmeprahi.

platsile, laususid, see ongi fosfori peatus. Millega võib Eiprit veel seostada?
Fosforiit on ahvatlus kitsale ringile, aga
võib mõjuda hukatuslikult väga paljudele. Kindlasti puhas joogivesi, millest
me võime ilma jääda, peale selle rikutud loodus ning hulgaliselt muid ohte.
Väitlust juhtis Rein Sikk, kes oli teinud korraliku kodutöö. Koguti allkirju
fosforiidi kaevandamise vastu ja Taimi
Parve esines oma nägemusega sel teemal. Ohud on liiga suured, et rahvas
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Tantsupäevast
Ülemaailmse
tantsupäeva tähistamine algas
Väike-Maarja Vallas juba reedel,
26. aprillil. Päev,
mida maailm tähistab 1982. aastast, on meie koolides aastaid elevust
pakkunud. Alustasime hommikul kahe
kontserdiga – Kiltsi ja Simuna koolis.
Sellel aastal esmakordselt olid ka esinejad kolmest koolist. Kiltsi tublisid
tantsijaid juhendas Liia Alling ja ühe
kava olid tüdrukud ise koostanud. Simuna lapsi, kes said lisaks oma koolile
sooja vastuvõtu ka Väike-Maarjas, õpetab Tiia Lepp. Päev jätkus esinemistega
VMG ja VMÕK ühiskontserdil spordihoones, algkoolimajas ja Väike-Maarja
lasteaias. Esinejaid õpetasid: Anneli
Kalamäe, Ivi Lõomets, Helve Noorlind,
Kerli Võrno ja osa kavasid oli õpilaste
endi poolt välja mõeldud.
Ülemaailmse tantsupäeva pidu Väike-Maarja Seltsimajas ilmestasid kohalikud esinejad ja külalised Tartust.

Vahvalt, armsalt, kaasahaaravalt esinesid Maarjakellukese naised Aino
Lukmani
juhendamisel,
segakoor HELIN Valve Libene taktikepi all, noored
kõhutantsijad Kerli Võrno
eestvedamisel, linetantsijad Sirje Orroga ja tarapitalased peo korraldajatena.
Külalistena
astusid
meie ette ingerlased. Ingeri on olnud laulu ja laulu- Hetk tantsupäeva tähistamiselt gümnaasiumi algklassidemajas.
tantsu maa, mistõttu laulalised õppida Tarapita juhendamisel
lutantsud on ka Tartu Röntyskä rühma
Eesti tantse, tutvuda zumbaga Silvia
repertuaari põhiosaks. Röntyskä reperChiselita energilisel eestvedamisel ja
tuaaris on regivärsilised laulud, Põhjaproovida osavust linetantsus Sirje Orro
Ingeri röntyskäd, ringmängud (piirileijuhendamisel.
kit) jne. Röntyskä tantsib ka kontratantTavapäraselt sai õhtu jooksul proose (nt kadrille) ning uuemaid paarisvida oma kätt õnneloosis ja tantsu keetantse. Ingeri tantsurühm Röntyskä on
rutada – sedapuhku ansambli HOLLATartus tegutsenud 2002. aasta sügisest.
RII saatel.
Selle aja jooksul on rühmaga liitunud
Tantsimiseni järgmistel tantsupäepaljud ingerlased ja teisedki, kel on
vadel!
huvi ingeri tantsupärimuse vastu. Nende kava oli hoogne ja haarav.
Tantsuselts Tarapita
Õhtu jooksul said esinejad ja kü-

“Popp Tipp Popp Täpp 2013”
tõi laululapsed seltsimajja
13. aprillil Väike-Maarja seltsimajja
astudes oli lauluvõistluse “Popp Tipp
Popp Täpp 2013” eel õhus tunda laululaste ja nende juhendajate ärevust.
Lauluvõistluse kontsert kestis peaaegu poolteist tundi. Kõikide lauljate
esinemine oli nauditav. Pinge kasvas
veelgi kui žürii läks otsust tegema.
Tulemused:
3-4 aastaseid lauljaid osales kaks ja
mõlemad said eriauhinna - Stina-Kristelle Jõesaar (juhendaja Sirje Sõnum,
Väike-Maarja) ja Kermo Tsvetkov (Merike Hövelson, Kiltsi)
5-7 aastaseid lauljaid oli 10. Eriauhinna viis kaasa Ken Hurt ja võitja-

auhinna Kert-Kristjan Kask (mõlema
juhendaja Sirje Sõnum).
Seitsme 8-10 aastase laulja hulgast
sai eriauhinna Gerli Kaur (Kaia Klaan,
Väike-Maarja), võitjaks osutus Janely
Miadzielec (Rene Põllumaa, Kiltsi).
Kõige rohkem lauljaid oli vanusegrupis 11-13 aastased – 12. Nendest
sai eriauhinna Andris Pent (Angela
Raik, Simuna) ja võitjaks osutus Birgit
Miadzielec (Rene Põllumaa).
Kuue 14-17 aastase tütarlapse eest
võttis võidu Richard Sepajõe (Angela
Raik).
Peaauhinnad:
Lauluvõistluse POPP TIPP - Janely

Miadzielec,
POPP TÄPP:
Kert-Kristjan
Kask
Žürii liikmed olid Rakvere Kultuurikeskuse direktor Keio Soomelt, Rakvere
POPP TIPP –
Linna Algkooli
Janely Miadzielec.
ja Rakvere Põhikooli muusikaõpetaja Lii Hiire ning
allakirjutanu.
Aare Treial

Tarkus tuleb tasapisi …

Roheliste Rattaretke „Kuidas elad, Pandivere“ peatus Eipri külas.
Heili Nõgene foto.
Järgnes koristus, puude lõhkumine ja
okste põletamine Külamaja juures.
Lõunaks tegi Kai maitsva boršisupi. Ka
Virumaa Teataja peatoimetaja Aarne
Mäe sattus meie talgutele, kus kiitis
meie tublidust ja maitsvat talgusuppi.
Päeva jooksul käis töiselt aega veetmas
30 inimest. Suured tänud teile, kes leidsid võimaluse küla kenamaks muuta.
Nüüd teine päev Eipri külas
11. mai hommikul ärkasin ärevusega, kuidas mahutada kiigeplatsile umbes 1400 ratturit, teenindav seltskond,
väitlejad ja külalised. Meie tublid nai-

võiks lihtsalt muretult kõrvalt vaadata.
Kas meil on seda vaja? Põllumees peab
vajalikuks mulda väetada, aga äkki leitakse muud võimalused.
Tänan Vello Uuenit, kelle vana veneaegse auto kastis see fosforiidi lahinguke peeti. Et tegu oli Roheliste rattaretkega, jäi kiigeplats terveks ja puhtaks,
ainult tallatud muru reetis suure rahvamassi liikumist. Need olid kaks toredat
päeva Eipri (fosfori) külas.
Aare Prants
Eipri külavanem

Tänusõnad Jaanus Mätasele
Pandivere küla rahvas ja EELK Väike-Maarja kogudus avaldavad südamlikku
tänu Ida Prefektuuri Rakvere politseijaoskonna Väike-Maarja konstaablipiirkonna vanemale Jaanus Mätasele, kes lisaks oma pingelisele politsei igapäevatööle võttis 7. aprillil enda kanda ka osa sotsiaaltööga seotud kohustusi.
Täname Teid, Jaanus Mätas ning soovime Teile jätkuvalt kannatlikkust, leidlikkust, mõistmist, abivalmidust ja ka rõõmsaid töökohustusi!

Simuna Kooli 2. klass käis 24. aprillil
K ja G Saarelt OÜ-s õppekäigul. Ilm oli
päikesepaisteline ja väike matk sihtkohta möödus kiiresti. Onu Gustav näitas meile traktoreid, põlluharimismasinaid, tõstukeid ja muid firma tööks
vajalikke asju ning rääkis mida, millega
ja miks tehakse. Ta lubas meil ka traktorite sees istuda. Saime teada, et traktorist peab väga tark olema ja ühtemoodi
vajalikud on nii traktor kui haakeriistad.
Pärast ringkäiku õpetasid onu Gustav ja

onu Vladimir meile, kuidas
lindudele pesakaste valmistada. Pesakastid tulid
väga ilusad ja me saime
need endale.
Oli tore päev ja teinekordki võiks selliseid vahvaid päevi olla.
Aitäh onu Gustavile ja
onu Vladimirile.
Simuna Kooli 2. klass

Pesakastide valmistamisega on
õnnelikult lõpule jõutud.

Väike-Maarja Õppekeskuse õpilane Martin Reiman
saavutas Riias toimunud autoeriala kutsevõistlusel
2. koha
26.-27. aprillil Riias toimunud autoeriala kutsevõistlusel „Young Professional
2013“ saavutas Valga – Väike-Maarja
ühistiim 2. koha.
Kokku osales võistlusel 12 võistkonda, lisaks Läti koolidele osalesid võistlustel Eesti ja Leedu esindusmeeskonnad.
Eestit esindasid Raul Puul Valga
Kutseõppekeskusest ja Martin Reiman
Väike-Maarja Õppekeskusest.
Noored võtsid omavahel mõõtu 12
võistlusalal, mille edukaks sooritamiseks tuli omada teadmisi nii veoautodest, sõiduautodest kui ka mootorratastest (nt Scania elektrisüsteemide
tundmine, Bosch KTS ja ESI tronicu
kasutamine, mootorratta hooldus jt).
Kahepäevase võistluse kokkuvõttes

tuli 1. kohale Riia Tehnika Kolledž (508 punkti),
2. kohale Eesti võistkond
(495 punkti) ja 3. kohale
Leedu Kaunase võistkond
(489 punkti).
Võistlus oli äärmiselt
tasavägine ja kuni viimase
võistlusalani polnud kindel, kes on esimene.
Täname koostöö eest
õpilase võistlusteks ettevalmistamisel
Volvo
Trucks Estonia Tartu esindust, Scania Eesti Tallinna
ja Rakvere esindust ning
Vahurel OÜ.
Janar Lükk

Martin Reiman (paremal)
ja Raul Puul võistlushoos.
Väike-Maarja Õppekeskuse kutseõpetaja
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Rahvusvaheline konverents „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II“
Konverentsil „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa President Ilves: Eesti on ainuke
II“ kõlasid esinejate emakeelsed ettekanded
paik, kus eesti keel saab kasvada
ja kesta
Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilane
gile head koostööd ja takti meie täht24. ja 25. aprillil peeti Väike-Maarjas Ferdinand Johann Wiedemanni
keeleauhinna asutamise 25. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline
konverents „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II“.

Pilk konverentsisaali.
Ilve Tobrelutsu foto.
Konverents oli järg viis aastat tagasi
siin toimunud rahvusvahelisele konverentsile „Emakeelne Eesti, emakeelne
Euroopa“. Kui tookord kõlasid ka kõikide välisriikidest saabunud ettekandjate esitused eesti keeles, siis seekord

Ettekandega esineb Väike-Maarja
Gümnaasiumi õpilane Kert Ojasaar
(juhendas õpetaja Ülle Lääne).
Ilve Tobrelutsu foto.
tõi konverents kokku keeleteemal oma
emakeeles kõneleva seltskonna Euroopa eri paigust.
Konverentsi avas Vabariigi President
Toomas Hendrik Ilves, kes ütles, et Ees-

Wiedemanni keeleauhinna 2003.
aasta laureaat Mati Hint konverentsi
vaheajal vestlemas Klaas Ruppeliga,
külalisesinejaga Helsingist.
Ilve Tobrelutsu foto.
ti on ainuke paik, kus eesti keel saab
kasvada ja kesta. President soovis kõi-

saima ühisvara saatuse kujundamisel.
Vallavanem Indrek Kesküla ütles
oma tervituses: „On suur rõõm, et Jüri
Silla ja Irma Silla poolt algatatud Wiedemanni keeleauhind on ajas püsima
jäänud ning kasvanud väärikaks riiklikuks keeleauhinnaks, millega on võimalus tunnustada eesti keele hoidjaid
ja väärtustajaid. Väike-Maarjas sündinud legendaarse Georg Lurichi eesmärgiks oli terve ja aktiivne eesti rahvas.
Soovin, et me kõik koos moodustame
rahvana kokku nii öelda Lurichi mõõtu
vaimu ja väe eesti keele tervise suunamisel ja selle väärtustamisel. Just siis
on meil võimalus rääkida emakeelsest
Euroopast.“ Eesti keele arengukava
aastateks 2011-2017 kõrval peab Indrek
Kesküla väga tähtsaks eelmise aasta F.
J. Wiedemanni keelauhinna laureaadi
Mari Tarandi ütlust: “Iga eestlase isiklik
tegu on see, mis meie emakeele tervise
ja elu määrab.”
Laureaatide poolt ütles avasõna
Wiedemanni keeleauhinna 2004. aasta laureaat Viivi Maanso, kes tõdes,
et ükski kuitahes hea algatus ei lähe
edasi, kui ei ole selle edasiviijaid.
Kauaaegse õpetajana rõõmustas ta, et
Väike-Maarjas on õpetajad tublid kaasalööjad ning on suutnud keelehuvi
äratada ka õpilastes. Õpilasuurimustest on välja kasvanud mitmed sisukad
keelekonverentsi ettekanded. Ta rõõmustas ka selle üle, et gümnaasiumi
tütarlastekoori laul saadab igal aastal
laureaatide nimipuude istutamist, seda
ka siis, kui mõnikord tibab taevast lausa raheterasid.
Kahepäevase konverentsi kavas oli
21 ettekannet. Kaks tihedat konverentsipäeva käsitlesid keeleteemat mitme
kandi pealt. Ettekanded olid jagatud
viide erinevasse plokki: õpilas- ja üliõpilasettekanded, keeleauhinnavaldkondade ettekanded, leksikograafiaettekanded, fennougristika ettekanded ja
keeleplaneerimisettekanded.
Konverentsil esinesid kõik ettekandjad oma emakeeles. Nii palju erinevaid
keeli pole siinkandis korraga veel kuuldud ja mõnda keelt kuuldi kindlasti lausa esimest korda. Ettekanded kõlasid
eesti, liivi, mari, udmurdi, komi, saami,
saksa ja ungari keeltes. Konverentsi
mapid sisaldasid kõigi võõrkeelsete ettekannete tõlkeid. See võimaldas üheaegselt kuulata keele kõla ning jälgida
ettekande sisu.
Tänavuse laureaadi Valve-Liivi Kingisepa ettekanne oli teemal „Eesti
kirjakeele sõnavara kujundajate ja uurijate jälgedel“. Kirjakeel on rahvaste
võimsamaid kultuuriloome vahendeid.
Kirjatekstide sõnavara täienemine ning
selle kujundajate ja uurijate tegevus
eri sajandeil on olnud talle huvipakkuvaks uurimisaineks mitme aastakümne
jooksul.
Teiste seas esines ettekandega ka

Marju Metsman konverentsiks koostatud keeleauhinna teemalise näitusega.
Ilve Tobrelutsu foto.

Kert Ojasaar. Tema ettekande teema oli
„Tsitaatsõnad noortekeelses“, juhendaja õpetaja Ülle Lääne.
Keeletammikusse lisandus sel aastal kaks tamme. Valve-Liivi Kingisepp
istutas oma nimipuu, Wiedemanni keeleauhinna asutamise aastapäeva puhul
istutas aga tamme Vabariigi President
Toomas Hendrik Ilves.
Nüüd on Väike-Maarja keeletammikus kõigi kolme Eesti taasiseseisvumisjärgse presidendi istutatud tammed:
Lennart Meri istutas tamme kui F. J.
Wiedemanni keeleauhinna 1995. aasta laureaat, Arnold Rüütel istutas F. J.
Wiedemanni tamme 2005. aasta 25.
septembril – Euroopa keelte päeval.
Konverentsi käigus esitleti raamatuid „Ferdinand Johann Wiedemanni
keeleauhind 25“ ja Jüri Valge „Kas siis

President Toomas Hendrik Ilves
konverentsi avasõnu ütlemas. Ilve
Tobrelutsu foto.
President Toomas Hendrik Ilves kõneles 24. aprillil Väike-Maarjas Wiedemanni keeleauhinna 25. aastapäevale
pühendatud konverentsil “Emakeelne
Eesti, emakeelne Euroopa” ning istutas
emakeele parki tamme.

da ja kesta.”
Keele tuleviku eest hoolitseda ja
ennast selle kandjaina kindlana tunda saame vaid oma emakeelt pidevalt
arendades ja elavana hoides, meie
sõnavara pidevalt laiendades ja uuendades ning toetades igati eesti keele
arengut teaduskeelena, kõneles riigipea, sest siis ei taandu meie keel auditooriumitest tagatubadesse.
“Eesti keel on üle elanud rohkem kui
ühe normeerimispalaviku ja seejärel
ikka voolanud sinna suunda, kuhu elu
ise on teda kandnud,” ütles president
Ilves. “Ma ei taha sellega öelda, et normeerimine on üldse tarbetu. Vastupidi
– paistab, et just neil aegadel, mil keelt
on ohustanud tugevam surve väljast,
on seda ka rohkem ja selgemalt normeeritud. Võimalik, et ülenormeerimise näol ongi olnud tegu ühe keelepoliitilise enesekaitse vormiga olukorras,
kus kodanikult on vaba otsustusõigus
röövitud ja tema ainus kaitse ongi viide
normile.”
Vabaduse olukorras on fanaatiline
korrapartei mistahes teemal alati kaotaja pool, kinnitas riigipea.

Ungarlane Janos Pusztay esines ettekandega Väike-Maarja keelekonverentsil nii viis aastat tagasi kui ka
tänavu. Ilve Tobrelutsu foto.
selle maa keel …?“.
Pärast esimese konverentsipäeva
ettekannete kuulamist suunduti põhjalikumale tutvumiskäigule Väike-Maarjaga. Oma kodukoha heade tundjate
Ellu Moisa ja Hanno Tamme juhtimisel
saadi hea ülevaade Väike-Maarja ajaja kultuuriloost. Kuulati sada aastat
siinse seltsi- ja kultuurielu südameks
olnud Väike-Maarja seltsimaja saamisja arengulugu, külastati muuseumi, kirikut ja kirikaeda.

Keeleauhinna tänavune laureaat
Valve-Liivi Kingisepp oma nimipuud
istutamas. Kuma Foto.
Esimene konverentsipäev lõppes
haridus- ja teadusministeeriumi vastuvõtuga õppekeskuse saalis, kus konverentsil osalejaid tervitas ministeeriumi
asekantsler Madis Lepajõe. Maitsekalt
kaetud vastuvõtulaua ja heal tasemel
teeninduse eest hoolitsesid õppekeskuse õpilased-õpetajad. Mõnusat taustamuusikat mängisid Lembit Kopso ja
Jürgen Holmberg.
Tiheda konverentsipäeva järel oli
vastuvõtu käigus võimalik üksteisega
lähemalt suhelda, kohtuda juba vanade
tuttavatega ja luua kontakte – ei kohta
ju niisugust rahvusvahelist keeleinimeste seltskonda kuigi tihti. Tänavustest väliskülalistest olid siin ka viis aastat tagasi toimunud konverentsil osalemas Janos Puzstay, Eberhard Winkler,
Larissa Mukovskaja, Erika Krautmane
ja Pirkko Nuolijärvi.
Väike-Maarja muuseum koostas

President Toomas Hendrik Ilves koos F. J. Wiedemanni keeleauhinna asutajate ja laureaatidega. Kuma Foto.
Me ei tohi olla rahul vaid sellega,
et eesti keel on meie põhiseadusesse
kirja pandud, keele kaitsmine peab endas kätkema ka ettevaatavat hoolt oma
keele pärast, rõhutas president Ilves,
lisades: “Jah, meie eesti keel on kaitstum ja kasutatavam kui ei eales varem.
Kuid just seetõttu peame hoolitsema
oma keele olukorra pärast kaugemale
tulevikule ette mõeldes. Seda ei tee
meie eest mitte keegi, see on meie endi
ülesanne. Me ei tohi kunagi unustada,
et Eesti on ainuke paik maailmas, kus
me saame igapäevaselt kõnelda eesti
keelt ja olla olemas eesti keeles. See on
ainuke koht, kus eesti keel saab kasva-

“Asjaolu, et keelenormide üksikasjad pole fikseeritud seadusega parlamendis, ei saa üht keeleõpetajat kuidagi takistada olemast oma klassiruumis autoriteet. Selline, kes vastavalt
oma veendumustele suletuse-avatuse
ja
alahoidlikkuse-uuendusmeelsuse
skaalal valib oma keeleõpetuslikud
positsioonid lubatud vahemikes. Ning
kes nende raamide piires kehtestatud
nõuete täitmist siis ka asjakohase täpsusega hindab,” rääkis president Ilves.

konverentsiks ülevaatliku keeleauhinnateemaline näituse. Marju Metsmani
kokku seatud näitus tutvustas keeleauhinda ja selle saamislugu, keeleauhinna laureaate, Wiedemanni nimitamme
istutamist, keeletammede tähistamist,
keelepäevade korraldajaid, edasiviijaid
ja jäädvustajaid ning viis aastat tagasi Väike-Maarjas toimunud rahvusvahelist konverentsi „Emakeelne Eesti,
emakeelne Euroopa“.
Konverentsi mõlemast päevast tegi
veebiülekande Tartu Ülikooli multimeediakeskus. Seda saab järelvaadata
aadressil www.uttv.ee
Konverentsist osavõtjate toitlustamise eest hoolitses Georgi söögituba.
Nende kiire ja tasemel teenindusega

jäädi igati nende.
Konverentsi korraldasid Eesti Keele
Instituut, Eesti Keele Sihtasutus, Eesti
Rakenduslingvistika Ühing, Emakeele
Selts, Haridus- ja Teadusministeerium,
Väike-Maarja Gümnaasium, VäikeMaarja Vallavalitsus ja Väike-Maarja
Õppekeskus, toetasid Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
Palju tänu korraldustoimkonna liikmetele ja kõigile abilistele! Ühine pingutus ja hästi sujunud koostöö päädis
selle suurepärase konverentsiga. Kõige
rohkem on aga tänu ära teeninud haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Jüri Valge, kelle innukal
juhtimisel kogu konverentsi ettevalmistus kulges. Haruldase pühendumu-

Vabariigi Presidendi kantselei
avalike suhete osakond
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sega suutis ta suurte asjade kõrval alati
märgata ja ette näha ka iga väiksematki
pisiasja. Suur-suur aitäh!
Head käekäiku Wiedemanni keeleauhinnale ja keelepäevade püsimisele
Väike-Maarjas!
Ilve Tobreluts
F. J. Wiedemanni keeleauhinna on
saanud kokku 33 keeleinimest:
1989 Henn Saari
1990 Hella Keem, Erich Raiet
1991 Pent Nurmekund
1992 Rein Kull, Valev Uibopuu
1993 Rudolf Karelson, Uno Liivaku
1994 Nikolai Baturin, Paul Saagpakk
1995 Lennart Meri
1996 Juhan Peegel

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT
1997 Eduard Leppik
1998 Mari Must, Huno Rätsep
1999 Tiiu Erelt, Uno Mereste
2000 Ellen Uuspõld
2001 Ülle Viks, Eduard Vääri
2002 Valdek Pall
2003 Mati Hint, Helju Vals
2004 Viivi Maanso
2005 Haldur Õim
2006 Heldur Niit
2007 Kristiina Ross
2008 Mati Erelt
2009 Ilse Lehiste
2010 Ain Kaalep
2011 Tiit-Rein Viitso
2012 Mari Tarand
2013 Valve-Liivi Kingisepp

Keelekonverentsil esitleti kahte
raamatut
dendiga. Esimeses vaatuses külastavad
Wiedemanni keeleauhinna laureaadid
Hella Keem, Pent Nurmekund, Valev
Uibopuu, Nikolai Baturin, Paul Saagpakk, Juhan Peegel, Eduard Leppik,
Mari Must, Huno Rätsep, Valdek Pall,
Heldur Niit ja Eduard Vääri Peterburis
F. J. Wiedemanni ja vestlevad temaga
akadeemiku töökabinetis.
Teise vaatuse tegevus toimub Tallinnas Eesti Keele Instituudis. Ferdinand
Johann Wiedemanni keeleauhinna laureaadid Mati Hint, Ain Kaalep, Uno Lii„Ferdinand Johann Wiedemanni
vaku, Uno Mereste, Erich Raiet, Henn
keeleauhind 25“
Saari, Mari Tarand, Ellen Uuspõld,
Raamatule on eessõna kirjutaHelju Vals, Tiit-Rein Viitso, Ülle Viks
nud Eesti Vabariigi President Toomas
ja Haldur Õim on kogunenud arutama
Hendrik Ilves. Eessõnas kirjutab presieelseisvat kohtumist Peterburist saadent: „On üks lihtne ja enesestmõistebuva akadeemik Wiedemanniga. Mõne
tav tõde, mida peame ikka ja alati enaja pärast liituvad nendega Rein Kull,
dale meelde tuletama: Eesti on ainus
Tiiu ja Mati Erelt, Lennart Meri ning
koht, kus me saame olemas olla eesti
koos Wiedemanniga jõuavad peagi kokeeles ja kus eesti keel saab kesta. Aihale ka akadeemikule
nus koht, kus me
lennujaama vastu läisaame eestikeelses
nud Viivi Maanso ja
kultuuriruumis elada
Rudolf Karelson.
ja kasvada.“
Raamatu eessõKogumiku koosnas kirjutab autor Jüri
taja Jüri Valge annab
Valge: „Mõte kirjutaeessõnas
ülevaate
da midagi niisugust,
raamatu sisu ja selle
mis näidendis kirjas,
saamisloo kohta.
tekkis konverentsil
Raamatu
viis
„Emakeelne
Eesti,
peatükki hõlmavad
emakeelne Euroopa“
25-aastase Ferdinand
2008. aasta aprillis.
Johann Wiedemanni
Siis, kui vaatasin saakeeleauhinna ja sellis istuvaid teenekaid
lega seoses toimunu
keeleinimesi, Wiedeeri tahke. Raamat viib
lugeja tagasi auhinna Konverentsi „Emakeelne Eesti, manni keeleauhinna
asutamisaega, kirjel- emakeelne Euroopa II“ sekreta- laureaate, ning kurdab väikemaarjalas- riaadis toimetanud Irma Raatma vastasin selle pärast,
et Eesti rahvas oma
te osa keeleauhinna
kogumikku „F. J. Wiedemanni
keele heaks nii palju
traditsiooni loomisel
keeleauhind 25“ sirvimas.
teinud inimestest nii
ja hoidmisel ning
Ilve Tobrelutsu foto.
vähe teab.“
annab konkreetsema
Jüri Valge kirjutab eessõnas ka, et
ülevaate auhinna ja -hindamise arennäidendis on oluline roll auväärt Ferdigust viimase kümne aasta jooksul.
nand Johann Wiedemannil endal. AkaKogumikus on toodud keeleauhinna
deemiku ootamine ja tema saabumine
põhjendustekstid 1989-2013 ja laureaaaegade tagant, tema märkused, komtide lühitutvustused ning lühiandmed
mentaarid ja küsimused võimaldavad
nende elu-, töö- ja loominguloo kohta.
teha keeleauhinna laureaatide loost ka
Raamatus leiab kajastamist eeseesti keele loo.
ti keele õppe ja rahvusliku kasvatuse
„Selles raamatus on kahesuguseid
eesmärgil loodud Wiedemanni fondi
lauseid. Ühed on ütlejate suust tõetegevus.
poolest kunagi kõlanud. Teisi pole nad
Kogumik sisaldab laureaatide Väiiialgi öelnud, aga oleksid võinud öelda.
ke-Maarja keelepäevadel esitatud etteEsimeste ja teiste koosmõju peaks lookandeid aastatest 2004-2013 ning konma pühendunud keeleinimestest meelverentsi „Emakeelne Eesti, emakeelne
desööbivama pildi kui raamatukoidest
Euroopa II“ ettekannete teese.
ning sedelisorteerijatest,“ kirjutab auPeatükis „Meeldejäävat keelepäevator.
delt“ on mitmeid keelepäevadel kõla„Konverentsil osalenutel oli mõlenud huvitavaid ettekandeid laureaatide
mat raamatut võimalik omale soetada.
kõrval erinevatel aastatel esinenutelt,
Nüüd on need raamatud huvilistele
teiste seas ka Väike-Maarja Gümnaasaadaval valla kõigis raamatukogudes.
siumi õpilase Kätlin Kaare ettekanne
„Kõnekäändude mõistmisest VäikeIlve Tobreluts
Maarja Gümnaasiumi õpilaste näitel“.
Konverentsi „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II“ lõpus esitleti kahte
äsja trükist ilmunud keeleauhinnateemalist raamatut. Emakeele Seltsi
esimees Helle Metslang tutvustas Jüri
Valge koostatud kogumikku „F. J. Wiedemanni keeleauhind 25“ ja Loomingu
Raamatukogu peatoimetaja Anu Saluäär-Kall Wiedemanni keeleauhinna
laureaatidele pühendatud Jüri Valge
„Kas siis selle maa keel...?“

„Kas siis selle maa keel...?“
Tegemist on kahevaatuselise näi-
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Korraldustoimkond, tänu kelle heale koostööle sai teoks
rahvusvaheline konverents
„Emakeelne Eesti, emakeelne
Euroopa II“. Vasakult: Killu
Paldrok, Ilve Tobreluts, Urmas
Sutrop, Margit Langemets, Jüri
Valge, Aare Treial, Helle Metslang, Tõnu Seilenthal.Pildilt
puudub Toomas Väljataga.
Indrek Kesküla foto.

26. Pandivere päeva ristsõna küsimused
1. Kalevipoja hobuse jalajälgede – väidetavalt Põhjasõja aegse rootslaste kaitseliini avastaja ja kirjeldaja (ees- ja perekonnanimi)
2. Dirigendi, Kiltsi kooli õpetaja ja kirjamehe Arno Kasemaa menukas kolmeosaline romaanisari
3. Koht Väike-Maarja valla territooriumil, mis Struve geodeetilise kaare punktina kanti 2005. aastal UNESCO kultuuripärandi
nimekirja
4. Koht Väike-Maarjas, kus sirguvad kõigi Eesti Vabariigi taasiseseisvumisjärgsete presidentide istutatud tammed
5. Määri külas sündinud baltisaksa kirurg, meditsiinidoktor, kes teostas Venemaal esimese südameoperatsiooni ja võttis kasutusele kummikindad (perekonnanimi)
6. Perekond, kelle kodust sai alguse emakeeleauhind, millest praeguseks on kujunenud mainekas riiklik autasu
7. Väike-Maarjast sirgunud skulptor Markelovi, eelistavalt puidust realistlikku laadi portreede ja poolfiguuridega kompositsioonide looja, seltsimajas olevate Lurichi büsti ja Liivi-Meose bareljeefi looja eesnimi
8. Muinaslinnus Väike-Maarja kihelkonnas
9. Heinz Valgu poolt kirjeldatud külaseppade käsitööliik, mida rohkearvuliselt esineb meie kalmistutel
10.Küla Väike-Maarja vallas, kus sündis kunagine näitleja Hugo Laur, kelle 120. sünniaastapäeva tähistati tänavu märtsikuus
11.Järv Äntu järvistus, mille juurde on kujundatud mõnus laagriplats
12.Talu, kuhu kogutakse etnograafilist vanavara ja kus on olemas arvestatav kirveste (~50) kogu
13.Väike-Maarja põllumeeste seltsi liige, kes kodutalus 1924. a renoveeritud rehielamus taastab rehetuba (ees- ja perekonnanimi)
14.Avanduse valla aukodanik, kauaaegne Simuna koguduse õpetaja, 1951. a tulekahjus hävinud kirikutorni taastamise organisaator 1981. a (ees- ja perekonnanimi)
15.Avanduse mõisas elanud meresõitja ja geograaf, admiral, Peterburi Teaduste Akadeemia ja Venemaa Geograafia Seltsi
president (perekonnanimi)
16.Koht Väike-Maarja vallas, mis ühendatud muistendiga maa alla vajunud linnast
17.Kalju Reiteli skulptuur Väike-Maarja vanal kalmistul, mis varasemal ajal paiknes Väike-Maarja keskväljakul
18.Väike-Maarjas sündinud suurkuju, kellest juba oma elu ajal kujunes Eesti rahvuslik legend (ees- ja perekonnanimi)
19.Ainulaadne dolomiidist hauatähis 1718. aastast Väike-Maarja kirikaias Vistlast pärit Michkle Matise rahupaigal
20.Eesti Vabariigi President, kes koos kindralleitnant Johannes Kerdiga istutas 2002. aasta Vabadusristi päeval tammepuu
Johan Pitka talukohta Ebavere mäe läheduses
21.Allikas, kust saab alguse Pedja jõgi
Koostas Irene Kaldma

XXVI Pandivere päeva RISTSÕNA
NB!
Lahendatud ristsõnalehed tagastage Pandivere päeval, 1. juunil kella 13.00-ks raamatulaadal (seltsimajas)
Lahendamiseks saab abimaterjali Väike-Maarja muuseumist ja paljude küsimuste kohta Internetist.
Head nuputamist!
5.
4.
1.
6.

14.

2.

8.

19.

11.
20.

3.
16.
13.
7.

9.

15.
10.

Lahendus: XXVI Pandivere päeva moto

12.

17.

18.

21.
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Konverents „Meie inimesed –
karjäär ja ettevõtlus“
6. mail pidas Väike-Maarja Gümnaasium seltsimajas 11. korda
koolikonverentsi, seekord teemal „Meie inimesed – karjäär ja
ettevõtlus“.
Konverents toimus kahes osas: algul
kõlasid 2.–5. klassi ettekanded, teises
osas 6.-12. klassi ettekanded.
Konverentsi sissejuhatuseks andsid direktor Raili Sirgmets ja õppealajuhataja Ly Ipsberg parimatele kätte
teadmiste konkursi auhinnad, paremad
kuulutati välja kuues erinevas valdkonnas.
Konverentsi ettekannete eel tervitas
kooliperet vilistlaskogu esimees Raimo
Maasik, kes soovitas õppimisel rohkem
rõhku panna inseneriteadustele ning
tõdes, et juristi ja suhtekorraldaja ametite suurem populaarsus jääb mitme
aasta tagusesse aega.
Vilistlaskogu on kutsunud kõiki sügisel tähistatava kooli aastapäeva puhul koolile raamatuid kinkima. Vajalike
raamatute nimekirjaga saab tutvuda
kooli kodulehel. Raimo Maasik andis
kooliperele üle kolm raamatut, mille
sisu peaks paljudele huvi pakkuma ja
aitama igati kaasa õpilaste laienemisele.
Koolikonverentsi raames pidas
gümnaasiumi vilistlaskogu ka oma
koosolekut, kus arutati sügisese kooli
aastapäeva ja kokkutuleku korraldamist.
Konverentsil kõlas üheksa ettekannet.
„Meie inimene – Jaanus Mätas“.
Ettekande koostas 3.b klassi õpilane
Madli Matvejev (juhendaja õpetaja EleRiin Vend)
„Heiki Soodla – Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekooli
päästetööde õppetooli juhataja-kutseõpetaja“. Ettekande koostas 3.a
klassi õpilane Koit Soodla (juhendaja
õpetaja Siret Mätas)
„Meie inimene – Kai Tomingas“.
Ettekande koostas 3.b klassi õpilane
Anete Tomingas (juhendaja õpetaja
Ele-Riin Vend)

„Kaarli talu“. Ettekande koostasid
Aleksander Kopso ja Kristjan Kilk (juhendajad Kadri Kopso ja õpetaja Kaja
Sarapu)
„Intervjuu oma ettevõtliku isaga“.
Ettekande koostas 6.a klassi õpilane
Jete Hendrika Lood (juhendaja õpetaja
Kristi Põdra)
„Minu isa – Vitali Tšakirov“. Koostas 5. klassi õpilane Kaisa Tšakirov (juhendaja õpetaja Tuuli Saksa)
„VMG õpilasgrupi „RATTAD KORDA!“ liiklusalane karjäär“. Koostasid
4. ja 5. klassi õpilased (juhendaja õpetaja Egne Liivalaid)
„Ettevõte OÜ Avispeamees“. Koostas 9.a klassi õpilane Rait Läänemets,
ette aitasid kanda Riki-Brigita Mitt ja
Teele Viliberg (juhendaja õpetaja Reet
Luha).
„Kaido Höövelsoni tähelend sumomaailma“. Koostas 11. klassi õpilane Jörgen Kivila (juhendaja õpetaja
Kristi Põdra)
Konverentsi teema oli huvitav ja
eluline ning ettekanded põhjalikud.
Kõik olid süüvinud portreteeritavate
tegevustesse juba lapseeast peale, toonud välja olulisi pidepunke nende eluteedel, kirjeldasid nende kujunemist ja
tegevust.
Ettekannetes kõlas huvitavaid seiku
mitmelt elualalt. Sai kuulda talude ajalugu, nende tänaste tegemiste kirjeldusi ja mitmel puhul ka pilke tulevikku.
Anti ülevaade VMG õpilasgrupi „Rattad
korda!“ liiklusalasest karjäärist – Viguriväntade järjepidev tegevus on viinud
tänavuse kampaania „Rattad korda!“
vabariiklikku finaali. Avanes ka Baruto
teekond sumomaailma tippu.
Järgmiste koolikonverentside ja huvitavate uurimusteni!
Ilve Tobreluts

Mai 2013.a.

Väike-Maarja Naisselts juba 20 aastane
27. aprillil tähistas naisselts VäikeMaarja seltsimajas toimunud konverentsiga „Naine kiiresti muutuvas maailmas“ oma 20. aastapäeva.
Tervitussõnad lausus seltsi esinaine
Ellu Moisa.
Avaettekanne
oli
Väike-Maarja
Gümnaasiumi ajalooõpetajalt Kadri
Polskilt, kes kõneles Eesti esimesest
naisajakirjanikust ning tütarlaste kooli rajajast Lilli Suburgist (1841-1923).
Tema aktiivne tegutsemisaeg langes
kokku eesti rahvusliku liikumise tõusuperioodiga 19. sajandi teisel poolel.
Lilli Suburg seisis naiste õiguste eest
omandada haridus ning käia iseseisval palgatööl, võitles eestikeelse kooli,
rahvusluse ning karskuse eest. Oma
vaadete levitamiseks asutas ta 1887.
aastal Viljandis naisteajakirja „Linda“,
mis tekitas tol ajal palju poleemikat. Et
osades peredes arvati „Linda“ lugemine
naistele lausa kahjulikuks, peideti see
tihti aita kirstunurka ning levitati käestkätte salaja. Seega võib Lilli Suburgi
lugeda Eesti esimeseks feministiks. Ta
oli Lydia Koidula kooliõde Vändra-päevilt, kuid jäi hiljem teenimatult Emajõe
ööbiku aupaiste varju. Tunnustuse oma
elutöö eest leidis Lilli Suburg alles
Eesti Vabariigi ajal.
Põhiettekande „Naine tänases maailmas“ tegi Eesti Naisliidu esinaine,
Euroopa Parlamendi soolise võrdõiguslikkuse komisjoni esimees Siiri
Oviir. Kõnes toodud teemad käsitlesid
naiste tööhõivet, palka, haridust, perepoliitikat jm. Ta tõi huvitavaid näiteid
nii Eestist kui välismaalt naiste ebavõrdsest kohtlemisest võrreldes meestega. Korduvalt rõhutas ettekandja, et
eelkõige kannatavad selle all lapsed.
Kahjuks on üksikemade hulk mõtlemapanevalt suur. Võrdõiguslikkusega
tegeldakse aktiivselt ka Euroopa Parlamendis. Kavas on sätestada sookvoodid naiste osatähtsusele poliitilistes
organites ning börsiettevõtete juhtimises, vastav direktiiv on hetkel väljatöötamisel. Pärast selle vastuvõtmist
loodetavasti veel praeguse Euroopa
Parlamendi koosseisu poolt muutub
direktiiv soovituslikuks liikmesriikide
seadusandlusele. Ettekandja väitel
on aru saadud, et iseenesest ei juhtu
midagi (avameelne tsitaat Euroopast:
„Kallid naised, te meeldite meile väga,
aga neil kohtadel on meil endalgi hea
olla!“) ja tõi näiteks Norra, kus sookvoote juba rakendatakse. Tulemuseks
on, et naiste osavõtt suurenes ka eraettevõtete juhtimises ja midagi hirmsat
ei juhtunud: lausa vastupidi – Norral
läheb endiselt hästi. Statoili tegevjuhtki Eestis on naine. Uuringud näitavad,
et juhtimisse rohkem naisi kaasanud
ettevõtted ja organisatsioonid on edu-

kamad nendest, kes seda teinud ei
ole. Siiri Oviiri ettekanne oli sisukas,
huvitav ning diskussiooni tekitav. Lõpetuseks kutsus pr Oviir üles esitama
lähenevatel kohalikel valimistel kandidaatideks asjalikke ja tarku naisi ning
nende poolt ka hääletama. Ta tegi Väi-

kad, ekskursioonid, kontserdid. Oleme
püüdnud rikastada oma liikmete elu
ning kaasa lüüa kogukonna ettevõtmistes. Kahjuks on koos seltsi vanusega
suurenenud ka liikmete keskmine iga,
nii et ootame rõõmuga värsket verd ja
uusi ideid!

Naisseltsi juhatus: Vaike Sinisalu, Toini Õunpuu, Virve Tuulik, Helle Moisa,
Ellu Moisa. Kairo Pohlaku foto.
ke-Maarja Naisseltsile ettepaneku liituda Eesti Naisliiduga ning kaalume seda
ettepanekut tõsiselt.
Naisseltsi liige Olga Mets esines
teemal „Naine kui väärtuste kandja“.
Tema ettekanne oli seotud inimese,
eelkõige naise, sisemaailma ja pereelu
põhiväärtustega. Kõneleja rõhutas naise vastutust pereväärtuste loojana ning
selle kaudu oma laste saatuse kujunda-

Konverentsile järgnesid külaliste
sõnavõtud ja õnnitlused, seejärel vastuvõtt kõigile kohaletulnuile kohvi ja
koogiga. Meeleolu loomiseks kõlasid
rahvalikud pillilood ansamblilt „Sirili“.
Väike-Maarja Naisselts tänab kõiki,
kes oma konverentsist osavõtuga meie
aastapäeva tähistasid. Oli sisukas ning
meeleolukas päev ja loodame, et jäite
rahule. Meie küll jäime!

F. J. Wiedemanni keeleauhinna üks asutajaid Irma Sild (paremalt teine) konverentsil koos Väike-Maarja naisseltsi asutajate ning Wiedemanni keeleauhinna keelepäevade püsimisele kaasa aidanud Tiina Vaiksalu (vasakult) ja
Inga Reinumägi ning Siiri Oviiri ja Wiedemanni keelepäeva traditsiooni ühe
edasiviija Ilve Tobrelutsuga. Ellu Moisa foto.
jana. Samuti on naistel suur osa oma
kodukoha ja kogukonna väärtuste säilitajate, loojate ning edasikandjatena.
Lõpetuseks tegi Ellu Moisa läbilõike naisseltsi tegemistest möödunud
20 aasta jooksul. Ettekannet ilmestasid slaidid sellest, mida on tehtud ja
kus käidud: vallasisesed üritused, seltsiõhtud, kohtumised, piknikud, mat-

Täname kõiki lillede, kingituste ja
annetuste eest. Eriline tänu ürituse
läbiviimise õnnestumise eest teile,
Väike-Maarja vallavolikogu ja -valitsus, OG Elektra AS, Joosand OÜ, pr
Mall Lepiksoo, ansambel „Sirili“.
Väike-Maarja Naisselts

Ettekannet on esitamas Teele Viliberg, Riki-Brigitia Mitt ja Rait Läänemets.
Ilve Tobrelutsu foto.

Tänusõnad ettekande eest Jörgen Kivilale. Ilve Tobrelutsu foto.

Vabandus. Eelmises vallalehes ilmunud Ilme Seina õnneloosi teemalise artikli juures oli pildi allkirja sattunud kogemata kombel eksitav nimeviga. Pildi õige allkiri: Ilmi Silla, Leili Olvi ja Anne-Liis Talu tutvustamas käsitöid.
Foto Ilme Seina erakogust. Toimetaja vabandab.
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Naine kui väärtuste kandja
Ettekanne Väike-Maarja Naisseltsi 20. aastapäeva konverentsilt
Enne, kui asuda vaagima selle üle, kes,
milleks ja kui palju tahab ja suudab olla
väärtuste kandja, tuletame meelde, mis
on väärtused meie jaoks. Seletades
lahti mõistet „väärtus“ saame märkida,
et väärtused näitavad, mida inimesed
hindavad, mida nad peavad tähtsaks
seoses elu ja tööga. Väärtused on meie
otsuseid ja käitumist suunav jõud.
Väärtuste lahterdamisel kasutatakse
erinevaid aluseid. Siinkohal toon sellise jaotuse:
1. lõppväärtused (eesmärgid, st seisundid)
2. tugiväärtused (vahendid eesmärkide saavutamiseks)
Lõppväärtused:
elutarkus, eneseteostus, eneseaustus, tervis, küps armastus, pere turvalisus, rahu kogu maailmas, sisemine tasakaal, tõeline sõprus, vabadus, võrdsus, õnn, põnev elu ...

vajadus?
Muidugi on siin lisaks veel juures
mitmeid ja mitmeid agasid, kuid üks
on selge: ainult terve ja terviklik pere
on toimiva ühiskonna alus. On ju nii
Eesti kui ka iga muu riigi tulevik lapsed.
Oleme ise endale lapsi soovinud,
see tähendab, me oleme praegusel eluperioodil teinud selle valiku ja endile
tõsise vastutuse võtnud. Oleme loonud
pere, siis tuleb lastele pakkuda turvalist kodu.
Mida tähendab turvaline kodu?
Kodul on kolm mõõdet:
• füüsiline
• psüühiline e hingeline, sh suhted
• vaimne e sotsiaalne (teadmised ja
oskused, et olla täisväärtuslik täiskasvanu)

Vanemailt saadakse ellu kaasa:
• käitumismallid
• hoiakud
• väärtushinnangud
Tugiväärtused:
Soojus, hellus, armastus, kindluandestus, abivalmidus, ausus, edase ja kaitstuse tunne, mõistmine ning
sipüüdlikkus, julgus, rõõmsameelsus,
rõõm – seda saab anda perekond oma
tasakaalukus, viisakus, kuulekus ...
järeltulijaile. Jah,
seda saab pakkuda vaid perekond.
Terve lapse
loob
terviklik
pere, kes on alusepanijaks oma
lapse tervisele
üldiselt,
eriti
aga lapse vaimsele
tervisele.
Vanemad loovad
keskkonna, kus
laps saab olla
rõõmus ja õnnelik. Nad tagavad
turvatunde seades lapsele piire,
õpivad tundma
oma last ning
julgustavad last
olemaks
tema
Olga Mets konverentsi ettekannet esitamas
ise.
Ellu Moisa foto.
Lapsele
armastusega kõike anda on emale looKõik me ootame, et me kaaskodaniduse poolt omane. Naine ja ema on
kud hindaksid üldinimlikke väärtusi.
see, kes loob emotsionaalselt terve
Isikuti peavad inimesed väärtuseümbruse e keskkonna. Väidetavalt
na silmas küllaltki erinevaid asju. Siit
oleks ideaalne, kui kõik lapsed kuni
tuleneb, et valitseb suhtelisus: mitte
seitsmeaastaseks saamiseni kasvaksid
kõigile ei ole tähtsad täpselt samad
ema bioväljas, st laps ei tohiks päeval
seisundid ning vahendid. Kuna hinnaega öösel emast kaugemal olla kui neli
tuks peetakse erinevaid väärtusi, siis
meetrit! See väide pärineb Gunnar Aaron ka inimeste püüdlused erinevasuuma raamatust „Mõtlemise salapära“.
nalised.
Mõelgem siinkohal meiegi. Kuidas on
Vaatleme lähemalt võrdsust kui
lood meie tänases Eestis? Heidame
väärtust. Tänapäeval on eriti teravalt
pilgu eespooltoodud kodu määratluüles kerkinud võrdõiguslikkuse teema.
sele. Kuidas küll saame loota, et saaSiinkohal pean silmas võrdsust just
dakse kätte see esimene ja kindel tugi,
naise ja mehe vahel.
mille abil minna läbi elu? Ärme unusta:
Seadusandluse alusel on naine mekui õige aeg on mööda lastud, on naiivhega samahästi kui võrdõiguslik.
ne loota ükskõik mitmele lisakargule,
Aga mis juhtub tänapäeval haritud
need ei korva. Elame läbi aegu, mil arnaisega, kes on abiellunud ning kelle
mastust tuleb tikutulega taga otsida.
peres on lapsed?
Inimeste lähisuhete ühendusniidid on
Ametist ja erialast loobudes ning
läbi raiutud. Inimesed on linnadesse
täielikult perele pühendudes kaotab
ümber asunud. Vana külaühiskonda
naine oma majandusliku iseseisvuse
pole. Sugupõlvede ja sugulaste seomuutudes täiesti mehest sõltuvaks.
sed on nõrgad. Peredest on saanud
Samas, oma erialal edasi töötades on
väiksed tarbimisüksused ja kodudest
noor ema tahes-tahtmata mingil määon saanud öömajad. Traditsiooniline
ral sunnitud oma mehe eest hoolitsekooseluvorm – perekond kui niisugune
mise ja laste kasvatamise hoooletusse
on vähemusse jäänud. Järele on jäänud
jätma. Kumbki valik eraldi võttes pole
vähim, mis inimühiskonnas olla saab –
hea. Siinkohal puutumegi kokku küsisee on üksikisik.
musega: mida ma hindan rohkem? Kas
Mõelgem veelkord meie rikkusele –
tahan hoida alles ja kasvatada oma arlastele. Laps loeb sellest, kuidas teda
mastust, mille läbi tugevneb mu pere,
koheldakse, välja selle, mis ta väärt on.
mu lastest saavad täisväärtuslikud
Kui tema eest hoolitsetakse, loeb laps
maailmakodanikud ning abielu on harvälja, et ta on väärtuslik ja armastusmooniline või arendan ning tugevdan
väärne. Kui ta jäetakse ilma hoolitsuend jätkuvalt erialaselt. Teostades ensest ja armastusest, on see temale märk
nast erialaselt katan oma isikliku vajata väärtusetusest. Selline arusaam saaduse, aga kas see on hetkel mu esmane

dabki teda kogu elu. Armastus kandub
edasi siis, kui inimesed kokku saavad.
Kui selleks puudub aeg ja koht, kaob
armastus elust. Kas meil on olemas
kindlad peretraditsioonid? Siinkohal
mõned ühe pere näited: oma pereliikmete lauluäratus sünnipäevahommikul, pannkoogipühapäevad, suvelõpu
tähistamised, omad kokkusaamised,
kus mitu põlve saavad vastastikku jagada oma rõõme ja muresidki?
Inimkonna kaks poolust on naine ja
mees, mehe pea ja naise süda. Naine
elab südamega, langetades otsuseid
tunnete järgi, tihti õigesti, vahel ennatlikult. Naist valitsevad ootamatud
tujud, meest meeleolud. Erinev on
kummagi maailmavaade. Naine mõtleb
ja otsustab, räägib ja kirjutab, jutustab ja kirjeldab teisiti, on teisiti haige
ja teisiti terve, teisiti hea ja teisiti kuri,
armastab ja vihkab teisiti kui mees. Siit
tuleneb, et nii naine kui mees saavutavad oma vajadused erineval moel.
Nad on erinevad, aga neil saavad olla
võrdsed võimalused, kui nad ilmutavad elutarkust oma elu elades. Tõeline
võrdõiguslikkus rajaneb armastusel ja
selle eest ei pea võitlema. Võrdõiguslikkuse ülesleidmine on võimalik, kui
õpitakse nägema ja lugu pidama teise
erisugusust.
Erisugusus võlub, selles on salapärast jõudu ja müstikat. See on niisama
müstiline nagu on armastus. Teise erisugusus on ohtlik ainult siis, kui sul on
paha enesetunne ja sinu eneseväärikus
kõigub. See, kes ennast juba natukenegi armastab, suudab armastada teist
niisugusena, nagu ta on.
Erilaadsuse lõhkumine kaotab paarisuhtest köitvuse. Mida enam püütakse võrdsust saavutada, seda tüütumaks
paarisuhe muutub. Kui meestemaailm
ja naistemaailm kohtuvad, sünnib sellest tõelist pinevilolekut. Pikaaegse
paarisuhte saladus seisnebki selles, et
partnerid elavad pingeväljas, mille on
loonud erilaadsus. Mis hirmud meid
piiravad, kui tunneme vajadust ja valmisolekut võitluseks? Kas oleme enese
kaotanud? Oleme kaotanud eneseväärikuse, kui ei suuda taluda teist enese
kõrval, kel teised väärtushinnangud.
Kui ollakse suhtes teise inimesega, tuleb osata näha teist ja temaga dialoogi
pidada. See on suur oskus, ei see on pigem kunst, mida õpime kogu elu, sest
ta on üks keerulisemaid asju, mida kogeme nii töö- kui pereelus.
Naise eriline jõud peitub tema õrnuses, seega on tema nõrkus ühtlasi tema
tugevus.
Naine võib õppida lugu pidama feminiinsusest siis, kui ta ei kaota oma
eneseväärikust ega hakka meheks, et
tunnustust pälvida. Tõeline naine on
rahumeeli naine edasi ega püüa meheks hakata. Ometi ei lase ta oma naiselikkust maha tallata ühtlasi laseb ta
mehel olla mees.
On uuritud, et naiste juhitud firmade käsi käib paremini, kui meeste juhitud. Naised toovad juhtimisse
pehmemaid väärtusi ja seeläbi tuleb
neil inimeste juhtimine paremini välja.
Naine õpib seda kunsti kodus lastega
tegeldes. Just siin õpib ta ära inimeseks
olemise põhitõed. Et inimesi tõeliselt
juhtida, tuleb neid austada. Lugupidamise juurde kuulub võime dialoogi
pidada, seda nii kodus kui tööl. Naine
on alati olnud uute ideede ja väärtuste
looja. Olgem tänulikud ja uhked selle
üle ning jagagem seda tunnet!
Niisiis, kallis naine, leia üles oma
võimalused! Nagu räägitud, on need
võimalused sul looduse poolt olemas.
Küsi endalt, mida sa tegelikult tahad.
Tahad ju luua ja hoida ennast koos oma
perega, see tähendab – luua tulevikku.
Mõtle järele, mis on need sinu tahet

toetavad väärtused. Võta need esile,
leppige omavahel kokku ning viige ühiselt ellu. Lihtne ju. Teoorias. Inimestega ongi väga keeruline. Ega elu polegi
lihtne. Elu pole film. Ta on etendus, kus
sulle antud täita peaosa.
Tänapäeval, mil naine on saavutanud küllalt hea seisu välise võrdõiguslikkuse osas, on suur vajadus, märkamaks naist kui emotsionaalse tasakaalu
loojat ja hoidjat. Eelkõige on oodatud,
et naine ise selle rolli tähtsust mõistab.
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On iga naise isiklik valik, millised väärtused mis eluetappidel ta täide viib.
Õige valik ning tugev tahe ja pühendumus valikute elluviimisel annab
täisväärtusliku elu. Seda mitte ainult
üksikisikutele, vaid kogu perele. Kui
meid, selliseid peresid on rohkem, on
parem ja helgem kogu ühiskond.
Olga Mets,
Väike-Maarja Naisselts
MTÜ Tere, tervis!

Maikuu tähtpäevadest
Maikuu, suur toomepuu, uhke ja õisi
täis... Kui saabunud kaunis maikuu ja
taevasse tõusnud on täiskuu... Mai tuli,
mai võitis ja päikese tõi, tegi südame
suvele lahti... Nimetatud laulude sõnad
ja küllap ka viisid on enamusele eakatest ja võimalik, et ka noorematele tuttavad.
Maikuu kalendrit vaadates alustame
1. maist. Kevadpüha – nii tähistame
seda päeva tänapäeval, kuid nõukogude ajal oli see päev töörahva ülemaailmne pidupäev – meenuvad tollased
paraadid punalippude ja loosungitega.
4. mail 1343. a tapeti Paides 4 Eesti kuningat ja 14. mail 1343. a toimus
Sõjamäe lahing, kus eestlased kaotasid, sest juhid tapeti ja välisabi hilines.
9. mai – Euroopa päev ja Taevaminemispüha. Nõukogude ajal aga pühitseti võitu Saksamaa üle ja toimusid
sõjaväeparaadid. Küllap enamusele NL
Armees teeninud meestele meenuvad
paraadiproovid ja see päev, kus anti
veidi paremat toitu. Pole palju aega
möödas sellestki kui venekeelne ja
intrite seltskond kandis sel päeval endise NL punalippe ja pidas miitingut
Pronkssõduri juures. Hendrik Arro kirjutas Memento Liidu Teatajas nr 3 (87)
– dets 2006. a artiklis “Eri poolel võidelnute lepitamisest” suurtest raskustest ajaloolise tõe selgitamisel. Veikko
Saksi kirjutab oma raamatus “Karjala ja
Petsamo tagastamine”: ,,NL rikkus kõiki rahvusvahelisi seadusi tungides Soomele Talvesõjas kallale..., rikkus kõiki
iseseisva Soomega sõlmitud lepinguid
alates Tartu rahulepingust, mis sõlmiti
1920. a.”
12. mai – emadepäev. Seda päeva
on nüüd nagu I Eesti Vabariigi ajalgi hakatud üsna pidulikult tähistama.
Oleme näinud teleülekandeid ja lugenud sellekohaseid kirjatükke ajalehtedes-ajakirjades. Rahvamajades (seltsimajades jm) on esinenud või sel õigel
tähtpäeval esinemas noored. Aeg-ajalt
olen vaadanud üht emadepäeva tähistamise fotot eelmise sajandi EV algusaastast, kus on vanaema ja mitmed
sugulased ning tuttavad, kuid paljud
on tundmatud, sest keegi pole nimesid
kirja pannud – kahjuks. Kui ei leia aiast,
siis metsast võib ikka mõne õie leida,

mida emadele kinkida või siis kalmukünkale manalateele läinutele viia.
Mõneski kalendris on 15. mai 1990.
a ära märgitud Interrinde rünnakupäevana Toompeale. Kuulsin raadiost E.
Savisaare üleskutset, kus ta kordas:
,,Toompead rünnatakse, Toompead
rünnatakse!” ja rahvas läks ning intrid
löödi häbiga minema. Ehk meenuvad
tolle päeva ja ka hiljem näidatud kaadrid nende juhtidest ning tollase Ülemnõukogu venekeelsete saadikute läbi
akna rõduleminek.
16. mail 1819. a sündis Johann
Voldemar Jannsen – tema elulugu ja
tegemised kultuurivallas peaksid eestlastele tuttavad olema. (vt ENE, 4. k, lk
73) Vanema põlve inimesed vast mäletavad, et I-III klassi lapsed said suvevaheajale 18. mail, IV klassi õpilased
pidid aga tegema eksamid, et sügisel V
klassi pääseda. Mai 1. poolel toimusid
aga peaaegu igal aastal metsaistutuspäevad – nii tol ajal kodukooli lähedal,
hiljem Rakveres õppides Põlula kandi
metsades. Sealt on ka mõned pildid.
19.-20. mai – Nelipühad (samal
päeval 1945. a toimus Hõreda rabalahing)
23. mail 1816. a vabastati Eestimaa
talupojad pärisorjusest
24. mail 1901. a asutati “Kalevi
Selts”
25. mail 1919. a vallutasid Eesti
väed Pihkva. See on ka Urbanipäev
29. mail 1873. a sündis helilooja
Rudolf Tobias
Kindlasti on veel sünnipäevalisi,
kelle nimed pole kalendritesse mahtunud, kuid see pole kalendritegijate süü.
Tänapäeval on võimalus ise kas oma
perepiltidega või muul moel kalender
lasta trükkida, kui rahakott kannatab.
PS. Veikko Saksi ,,Karjala ja Petsamo tagastamine” tähtsamad allikad
– Karelia Klubi ajaleht, ka: www.kareliaklubi.com arvamusartiklid: Pro Karelia
ry, www.prokarelia.net
Head lugemist, head külvikuud kõigile, kes ei karda näppe mullaseks teha,
ja jõudu kõikideks headeks ettevõtmisteks!
Jüri Kalvet
pensionär Orgusel

Meenutus metsaistutamiselt 1953. aastal. Foto Jüri Kalveti erakogust.
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Kihelkonna eakad viskasid taas nalja
14. aprillil täitus Simuna Rahvamaja
saal energiliste, sportlike ja värske vaimuga isetegijatest. Juba 13. korda sai
teoks Simuna kihelkonna eakate naljapäev. Selle aasta teemaks oli „Terves
kehas terve vaim!“. Tänasel päeval väga
aktuaalne teema.
Kui energiajook joodud, osalejatele
tervitussõnad öeldud ja päevareeglid
paika pandud, said
sõna meie naabrid
Laekverest, kes tõid
lavale vahvad estraadipalad ja tantsud.
Rakke eakad aga
laulsid ja võimlesid
nii ägedalt, et oleksid peaaegu kaasa
viinud meie lavale seatud mõnusad dekoratsioonid.
Simuna Tüdrukud aga ei lasknud
kellelgi tukkuma jääda, esitades tantsu
„Miks magate nii kaua?“, millele järgnes
tõeline hommikvõimlemistants. Kaasa
lõi näitemänguseltskond „Vesi Peale“,
kes esitas vahvaid anekdoote ning viis
meid tagasi kolhoosiaegadesse, tuues
rahva ette showtantsu „Mashake“.
Meie hulka eksis ära üks suusamaratoonlane, Vilma Rebase ettekandes,
kes pärast väikest sõnavõttu hakkas kiiresti liikuma, et õigeks ajaks järgmise
aasta maratonile jõuda. Kui rahva ette
sammusid kokariietes Tüdrukud ja lõid
lahti hoogsa tantsu „Munad vahtu“, siis
oli teada, et nüüd kohe, kohe saab ke-

hakinnitust. Ja nii oligi. Saali toodi supitirinad väga maitsva seljanka supiga,
suu sai magusaks tehtud super, super
hea kohupiimakoogiga.
Taas kord oli meie pidulistel võimalus nautida Simuna Kapelli heal tasemel rahvamuusikat, kelle roll naljapäeval oli: sisustada vahepausid, mis kulusid kostüümide vahetuseks. Esimene ja
ainus reegel sellel
päeval oli, et riietumisaeg kollektiivil
ei ületaks 13 minutit. Reeglit täideti,
trahvi ei saanud
keegi.
Hea
piduline!
Kallis isetegija! Südamega abiline! Te
tegite selle päeva rõõmsaks, säravaks
ja lasite unustada kõik argipäeva mured.
Sügav kummardus Teile: Laekvere
Rahva Maja eakad, Rakke Kultuurikeskuse eakad ja Simuna eakate tantsurühm „üdrukud, pritsimeeste näitering
„Vesi Peale“, Vilma Rebane eakate klubist Elurõõm, rahvamuusikakollektiiv
Simuna Kapell, dekoreerija Mary Tammet, maitsva supi ja koogi autor Sirje
Pakkonen.
Jääb vaid nõustuda väitega: iga minut naeru pikendab elu aasta võrra.
Uute kohtumisteni järgmisel aastal
Laekvere Rahva Majas!
Auli Kadastik

Laura Põldvere & Raivo Tafenau ja
Jürmo Eespere Ebavere laululaval
Kolm muusikut, kolm mõttemaailma.
Muusikud piiluvad hetkeks iseendasse,
et peegeldada sealt publikusse kõike kaunist, mida
meloodia, rütm ja harmoonia võivad esile kutsuda.
Sensitiivne vokaal, malbelt improviseeriv saksofon ning kõike seda koos
hoidev impulsiivne klaver
loovad soojal suveõhtul
tõeliselt õdusa atmosfääri
koos mitmepalgeliste muusikaliste piltidega loodusest, armastusest ja kõigest
sellest, mis meie olemisele
mõtte annab.
Rohkete auhindade ja saavutustega
pärjatud Laura Põldvere on ilmselt üks
Eesti talendikam noor muusik, keda

ootab muusikamaailmas edukas tulevik.
Suur suvetuur „Peegelpildid“ jõuab 21. juulil
kell 20.00 järjega Ebavere laululavale.
Pileteid on võimalik
soetada piletilevist või
soodushinnaga www.kontsert.ee
koduleheküljelt.
Kohapealt ostes on piletihind 15 eurot, kodulehe
sooduspilet 13 eurot.
Meeldivat kontserdielamust ja kohtume 21.
juulil kell 20.00 Ebavere
laululaval!
Jaanus Lahe
Tartu Kontsert

Aprillis seltsimaja nõukogus
Väike-Maarja Seltsimaja nõukogu
koosolek toimus 17. aprill. Osalesid
Merike Hövelson, Ellu Moisa, Tiia Uutsalu, Lembit Kopso, Aare Treial, Kalev
Pärtelpoeg. Külalisena osales Ilme
Sein, kellel oli seoses ürituste sarjaga
„Seltsimaja 100“ tekkinud mitmeid küsimusi – miks põllumeeste selts oli ürituste ainukorraldaja; miks ei toimunud
isetegevuslaste pidu, kus oleks tänatud
ringide juhendajaid; miks juhendajate tänukirjadel ei olnud juubeliaasta
numbrit. Lisaks veel juhendajate nõupidamiste korraldamine.
Kalev Pärtelpoeg ja allakirjutanu
selgitasid, et „Seltsimaja 100“ ürituste
kavandamist alustati juba 2011. aastal
ja toimkonnale võisid ettepanekuid
teha rahvamaja kõikide ringide juhid.
Meie praegune seltsimaja ehitati
1912. aastal põllumeeste rahadega ja
nende eestvedamisel seltsielu edendamiseks. Rahastamisprojektide edukaks
koostamiseks oli vaja MTÜd, selleks sobis põllumeeste selts, mitte vallavalitsus. Põllumeeste seltsi liikmed toetasid ka isikliku rahaga ürituste korraldamist. 2012. aasta lõpus oli ettevõtmiste
kava niivõrd tihe, et tänuüritust ringide

juhendajatele oli ajaliselt raske nende
vahele paigutada. Ringijuhtide nõupidamise kavandamisega jäid rahvamaja
juhataja ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja eelmisel aastal hiljaks,
sest kui sügishooaeg oli alanud, oli
väga raske leida sobivat ühist aega.
Kalev Pärtelpoeg küll kutsus ringijuhte
kokku, aga kohale said tulla vähesed.
Seoses nende probleemide esilekerkimisega otsustas nõukogu, et seltsimaja juhatajal tuleb ringijuhtide tänamine edaspidi paremini korraldada
ning ringijuhtide koosviibimine – nõupidamine tuleb kavandada augustikuu
lõppu, kusjuures juhendajatele ja ka
ringide vanematele saata kutsed juba
juunis.
Kalev Pärtelpoeg tutvustas nõukogule Eesti Vabariigi kultuuripoliitika
arengusuundi aastani 2020. Veel arutati seltsimaja tegemisi kultuuripärandi aasta raames ja Pandivere päevade
motot. Nõukogu sai ülevaate seltsimaja tööst ja eelarve täitmisest 2013. aastal. Kavandati seltsimaja arengukava
koostamist.
Aare Treial

Jassi Zahharov ja
Maria Listra
6. juulil VäikeMaarja kirikus

Hea kultuurisõber,
täname sündmusterikka hooaja eest!
Saja-aastane Väike-Maarja Seltsimaja

Sündmuste kalender
28. mail kell 18.00 - Pandivere
päeva külakonverents Imukvere külas
Kõrvelaane talus. Kontserdiga esineb
naisansambel Laulurõõm. Info Ilve
Tobreluts, tel 329 5759
30. mail kell 18.00 – lemmikloomade näitus gümnaasiumi algklassidemaja hoovil. Info Egne Liivalaid, tel 5648
7949
30. mail kell 19.00 - Pandivere päeva külakonverents Äntu külas Härma
talus. Kontserdiga esineb segakoor Helin. Info Ilve Tobreluts, tel 329 5759
31. mail kell 18.00 – Maie Lepiku
kunstiringide näituse avamine seltsimajas. Info Kalev Pärtelpoeg, tel 5302
4437
31. mail kell 19.00 - teatriõhtu Väike-Maarja Seltsimajas. Heino Mikiveri
„Aevastus maanteel ehk Tallinna narrid” Väike-Maarja Seltsimaja näiteringi
esituses, lavastaja Tiit Alte ja A. ja B.
Nastrojevi „Mammut” Simuna Pritsimeeste näiteringi “VESI PEALE” esituses, lavastaja Maie Rand. Etendused
tasuta, avatud kohvik. Info Kalev Pärtelpoeg, tel 5302 4437
1. juunil peetakse Väike-Maarjas
XXVI Pandivere päeva. Laat, kontserdid, võistlused, mängud ja palju muud
huvitavat. Õhtul kell 18.00 ETV saate
„Lauluga maale“ lindistus ning tantsuõhtu ansambliga Plingers ja disko. Info
Aare Treial, tel 506 5421
1. juunil kell 14.00 algavad VäikeMaarjas XVI Eesti esivõistlused naisekandmises. Võistlema on oodatud nii
tõsised tegijad kui ka publikule naeru
ja nalja pakkujad. Kavas võistkondlik
naisekandmine, vabastiil, sprint ja maraton. Info Ilve Tobreluts, tel 329 5759
8. juunil kell 11.00 – Müürikul valla MV tennises, II etapp. Info Ants Rikberg, tel 529 0745
9. juunil kell 12.00 toimub XI Simuna-Laekvere rahvajooks. Info Hillar
Kasu, tel 524 8658
9. juunil kell 19.00 – Ebavere tervisespordikeskuses MTÜ Kolhoos ja
monolavastus tööpealkirjaga “Tiina
Tauraite traktor” Info Kalev Pärtelpoeg,
tel 5302 4437
22. juunil peetakse Simuna rahvamaja juures jaaniõhtut. Kell 21.00 algab jaanisimman. Info Auli Kadastik,
tel 323 7217
23. juunil kell 21.00 - Ebaveres Väike-Maarja jaaniõhtu. Jõukatsumised
täiskasvanutele, mängud lastele. Tantsuks SULO. Info Kalev Pärtelpoeg, tel
326 1837, 5302 4437
2. juulil kell 18.00 – heinamaarjapäeva suvekontsert „Kujutlustiib“
Väike-Maarja kirikus. Kavas kõrgbaroki
heliloojate Händeli, Vivaldi, Buxtehude

ja Bachi vaimulikud teosed. Esinejad
Marju Riisikamp (orel, klavikord), Kai
Kallastu (sopran), Helen Ott (tshello),
Kaia Tambi (tšello), Julia Lurye (Venemaa, viiul), Margarita Swarczewska
(Itaalia, sopran) jpt.
6. juulil kell 20.00 – kontsert Väike-Maarja kirikus. Esinevad Jazzi Sahharov, Maria Listra, Margus Kappel,
Jaanus Nõgisto. Piletid eelmüügist Piletilevi kaudu 13 EUR ja pensionär 12
EUR (kohapeal ja suvekuul piletihind
kallim).
21. juulil kell 20.00 - ALEN
VEZIKO suvekontsert “Ei ole öeldud tuulde” Väike-Maarja kirikus.
Piletid eelmüügist 12 eurot Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides
üle Eesti, kontserdipäeval 14 eurot.
Osta pilet: www.kontsertkorraldus.ee
Info tel 505 9625
21. juulil kell 20.00 – suur suvetuur
„Peegelpildid“ jõuab järjega Ebavere
laululavale. Esinevad Laura Põldvere
& Raivo Tafenau ja Jürmo Eespere. Info
Kalev Pärtelpoeg, tel 5302 4437
27. juulil kell 16.00 antakse Äntu
tehisjärve ääres start suve suurimale
kohalikule spordiüritusele – Ebavere
Kange triatlonile. Pärast ujumist suundutakse jalgrattal Äntust Ebaverre,
jooksudistants läbitakse Ebavere radadel. Info Andri Part, tel 526 3010

1953. aastal sündisid kaks Eesti muusikamaailmas kuulsust kogunud meest.
Nende ühistegevuse kirjeldamiseks piisab ainult ühest nimest – Ruja. Nii Rein
Rannapi kui ka Urmas Alenderi sünnist
möödub käesoleval sügisel 60 aastat.
Urmas Alenderi mälestamiseks ja
Rein Rannapi juubeli tähistamiseks
toimub sellel suvel Maria Listra ja Jassi
Zahharovi kontserttuur “Vihmade taga”.
Laupäeval, 6. juulil kell 20.00
jõutakse järjega Väike-Maarja kirikusse, kus esitatakse igihaljast rokkmuusika klassikat.
Duot saadavad Eesti üks tuntumaid
kitarriste Jaanus Nõgisto ja klaverivirtuoos Margus Kappel, kes üheskoos ka
Ruja koosseisus on musitseerinud.
Kontsert “Vihmade taga” on suurepärane meenutus kahe erineva elusaatusega muusikakirjutaja heliloomingusse. Muude vapustavate palade
hulgas tulevad esitusele ka “Vaiki, kui
võid”, “Kui mind enam ei ole” ning ka
“Nii vaikseks kõik on jäänud“.
Pileteid on võimalik soetada Piletilevist või soodushinnaga koduleheküljelt. Kohapealt ostes ja Piletilevist on
piletihind 14€, kodulehe sooduspilet
12€.
Meeldivaid kontserdielamusi VäikeMaarja kirikus!
Jaanus Lahe
Tartu Kontsert

23. juunil
kell 21.00
Väike-Maarja valla

jaaniõhtu
Ebavere vabaõhulaval
Jõukatsumised suurtele
ja väikestele.

3. augustil kell 12.00 toimub XXIII
Pandivere rattaralli koos Filter Eesti
Maanteekarikasarja etapiga. Start Väike-Maarja keskväljakul. Info Ants Rikberg, tel 529 0745
9.-11. augustil – XIII Eesti külateatrite festival Väike-Maarjas. Info Kalev
Pärtelpoeg, tel 326 1837, 5302 4437
10. augustil kell 11.00 – VäikeMaarja seltsimaja taga valla MV rannavõrkpallis. Info Ants Rikberg, tel 529
0745
15. augustil kell 18.00 – rukkimaarjapäeva suvekontsert „Kujutlustiib“.
Kavas kõrgbaroki heliloojate Händeli,
Vivaldi, Buxtehude ja Bachi vaimulikud
teosed.
17. augustil kell 11.00 Müürikul
valla MV tennises, III etapp. Info Ants
Rikberg, tel 529 0745
24. augustil kell 10.00 Valla meistrivõistlused jalgpallis Triigis. Info Ants
Rikberg, tel 529 0745
24. augustil kell 11.00 algab III
matk Struve kaarel. Suundutakse
UNESCO maailmakultuuripärandisse
kuuluva Struve meridiaanikaare Simuna-Võivere baasjoone Simuna otspunkti juurest Võivere otspunkti juurde. Matkajail võimalus tutvuda Võivere
tuuliku restaureerimisega, millest kujuneb Struve-Tenneri muuseum.
Info Ilve Tobreluts, tel 329 5759

Tantsuks SULO
Tasuta!

Jaanipäev
Simunas

laupäeval,
22. juunil 2013
Kell 11.00
• Simuna kalmistupüha
Kell 13.00
• Vabadussõjas langenute mälestamine ausamba juures
• Kirikukontsert Simuna kirikus
Kell 15.00
• Simuna priitahtlike pritsimeeste
näiteringi „Vesi Peale“ etendus „Mammut“ Simuna Rahvamajas
Kell 19.00
• Võistlused lastele Simuna Kooli
juures
Kell 21.00
• Jaanisimman rahvamaja taga
Kell 21.45
• Süütame jaanilõkke
• Tantsuks mängib ansambel „Ah Sa
Raks!
• Toitlustab Robi Pubi
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Kiltsi kool osales projektis
„Minu Riik“
nes vaade ajakirjanikerõdult.
5. aprillil ootas meid – Kiltsi, Salla ja
Meie ekskursioon ei olnud ainult
Simuna põhikooli üheksanda klassi
peanoogutamine ja giidi kuulamine.
õpilasi – buss Väike-Maarja seltsimaja
Proovile pandi ka meie teadmised: korees. Nimelt suundusime Tallinnasse,
raldati viktoriin, kus maksimumpunktiosalema projektis Minu Riik.
dega jäid esikohta
Esimesena viis
jagama Kiltsi ja
giid meid StenbocSalla
põhikooli
ki majja ehk Vabakaks poissi. Jällegi
riigi Valitsuse ja
midagi erakordset.
kantselei hoonesMeid
kutsus
se. Põnevust pakoma komisjonitöökus esmalt kohe
ga tutvuma riigikoturvakontroll. Stenguliige Marko Pobocki maja pärl
merants, kes rääkis
oli aga meediast
oma tööst ja selepalju nähtud prestas oma vaateid.
sikonverentsi saal,
Päeva lõpetasimis vastupidiselt
me Tallinki laeval
ootustele osutus
Baltic Queen, kus
üsna väikeseks. Me
tehti meile põhsaime kõik proovijalik ekskursioon.
da sealseid ministLaev oli nii suur,
rite istekohti.
et sees olles ei
See päev oli veel
saanud arugi, et
erakordne seetõtStenbocki majas istub tähtsal toolil
tegemist on laevatu, et peaminister
Carl Zibo. Liisu Tähe foto.
ga. Väga huvitavad
viibis ise Venemaal
olid laevalipud, mida oli 30 – üks igaks
ning meie saime piiluda tema ruumiolukorraks, näiteks reostus, põleng ja
desse ja istuda tema laua taga.
muu sarnane.
Aga aeg oli piiratud ja suundusime
Päeva võis lugeda kordaläinuks ja
kohe edasi Riigikogu hoonesse, mis oli
harivaks. Tore kogemus, mida soovitan
suur ja lai. Väga kerge oleks olnud seal
kõigile.
ära eksida. Meile näidati sellist vaipa,
mis oli 7 korda 11 meetrit ja kaalus üle
Carl Zibo
400 kg, valmistatud eritellimusel. Kü9. klassi õpilane
lastasime ka istungisaali. Saalile ava-

Mõisakoolide teatrifestival
Tõstamaal
pargis, kus vestluste teemadeks on
3.-4. mail osales Kiltsi põhikooli vanevanemate Soome tööle minek, alkohoma astme näitering mõisakoolide teatlism, omavahelised suhted ja vanemarifestivalil Tõstamaal. Eelnevalt tegime
te lahutus.
mitmeid proove ja õpilased olid koolis
Tõstamaa teatrifestivali žürii tõstis
harjutamas isegi 1. mail. Sõit Tõstameie näidendit esile sotsiaalsete teemaale oli pikk, kuid põnev ja täis naeru
made väga hea käsitlemise eest. Lija nalja.
saks sai meie trupi
Kohale
jõudes
parimaks naisnäitsai veel proovi teha
lejaks Marissabell
ja seejärel loositi
Miadzielec
ning
esinemisjärjekord,
žürii otsustas premeie astusime lameerida ka Reelika
vale kolmandatena.
Vinogradovit tiitliga
Osalemas oli mitparim tüdruk poisi
meid
mõisakoole
rollis.
Eesti
erinevatest
Te a t r i f e s t i v a l i
paikadest: Haanjateisel päeval jaotaRuusmäe põhikool,
ti osalejate grupp
Palupera põhikool,
pooleks ning osad
Muuga
põhikool,
said
meisterdada
Ruila põhikool, Vohpaberist kinkekotte
nja lasteaed-algkool
ja ülejäänud osaja Kuuste kool. Kõik
lesid foorumteatrietendused olid huKiltsi kooli näitemänguseltskond
töös. Hiljem grupid
vitavad ja omapäraTõstamaal. Tanel Kümniku foto.
vahetati.
sed – lavalaudadel
Näitering osales Tõstamaa teaträägiti võru keeles, näidati kommiparifestivalil koosseisus: Marissabell
beritest ja piimapakkidest kleite, lauldi
Miadzielec, Reelika Vinogradov, Brigitja tantsiti.
ta Luik, Minna Joor, Birgit Miadzielec,
Meie näitetrupp oli valinud endale
Kadri Reimann, Kevin Tobreluts.
etendamiseks väga tõsistel teemadel
põhineva tüki. Etenduse nimi on „KõNäiteringi juhendaja
nelused“ ja autoriks Maia Punak. See
Kati Hiir
räägib noortevahelisest kõnelustest

Kiltsi kool osales väikekoolide
muusikapäeval Lehtses
Juba mitmendat aastat korraldab Lehtse kool maakondlikku väikekoolide
muusikapäeva. Esinenud on lauljaid ja
pillimängijaid ning alati on kohal ka üllatuskülaline.
Meie kooli „laululindude“ kava oli
sel aastal folkstiilis nii sisult kui vormilt. Riietuseks lihtsad linased kleidid rahvariidevöödega, särtsu andsid
punased patsipaelad ja rahvuslik laul
kõlapillide ja flöödi saatel esitamiseks
– nii see väljapeetuima esituse auhind
tuligi. Žürii arvates oskas „Kiltsi ürgse
regilaulu ühendada tänapäeva folgiga“.
Kiltsi kooli esindasid Relika ja Maie
Belova, Brigitta Luik, Maria Meidla, Janely, Birgit ja Marissabell Miadzielec,
Reelika Vinogradov, Minna Joor ning
Eneli Mägi, „laululindude“ juhendaja
on õpetaja Rene Põllumaa. Iga osaleja
sai ka väikese kingituse.
Pärast lauluvõistlust toimus kontsert, mille ainsateks esinejateks olid
seitse maalt pärit noormeest ja vaskpuhkpillid – kokku moodustus ansambel „Brassical“. Toredale päevale pani

Viktoriin
„Roheline
Maakond“
Lääne-Virumaa on roheline maakond,
looduslähedane ja keskkonnasõbralik. Sihtasutus „Roheline maakond“ on
tegutsenud juba kümme aastat. Loodusteadmisi nõudvaid viktoriine on
Andres Pulveri juhtimisel korraldatud
mõnevõrra vähem. Kaheksandale viktoriinihooajale registreerus 26 võistkonda, sealhulgas kaks võistkonda Kiltsi
koolist. Võistluspingele pidasid vastu
19 kooli.
Selle hooaja teemadeks olid LääneVirumaa, energia, vesi, jääaeg, looduskaitse ja üllatusteema. Kolme parema
võistkonna auhinnaks on süstamatk
Lahemaa põhjarannikul. Veel viimase
viktoriini eel oli seis täiesti lahtine, 8.9. klassi võistkonnal oli lootust tulla
auhinnalisele kohale. Kahjuks vedas üllatusteema meie võistkonda alt, sest ka
juhendaja õp Kati Hiir ei osanud välja
pakkuda teemavaldkondi, millega end
kurssi viia. Nii jäigi võistkond koosseisus Minna Joor, Reelika Vinogradov ja
Carl Zibo neljandale kohale kaotades
Rakvere Gümnaasiumile, Kunda Ühisgümnaasiumile ja Kadrina Keskkoolile
napilt kolme kohapunktiga. Aga ega
gümnaasiumidele ühel väikesel põhikoolil kaotada pole häbiasi. Seda
enam, et Sagadi Looduskooli loodusajakirjade viktoriinil saavutati esikoht.
7. klassi võistkond koosseisus Brigitta Luik, Eneli Mägi ja Kevin Tobreluts
saavutasid igati tubli kaheksanda koha.
Neil on võimalus oma teadmisi proovile panna veel kahel järgneval aastal,
esimene võistluskogemus on käes.
Merje Leemets
Kiltsi Põhikooli direktor

Muusikalektoorium Väike-Maarja Gümnaasiumis
23. aprillil toimus selle õppeaasta teine
muusikalektoorium. Varasemalt olid 1.6. klassi õpilased saanud osaleda Silver

Sepa fantaasiapillide kontserdil. Nüüd
oli kord vanemate õpilaste käes.
Külas olid ansambli Zorbas liikmed,
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kes tutvustasid 7.-12. klassi õpilastele
Kreeka muusikat, rahvapille ja laulsid
kreeka ning eesti keeles. Kontserdi lõpetuseks õpetati õpilastele selgeks ka
Kreeka rahvatants sirtaki, mis kujunes
väga meeleolukaks.
Koolikontsert oli igati tore vaheldus
koolitunnile, hariv, silmaringi laiendav
ja huvitav.
Anu Limberg
10. klassi õpilane

Kiltsi kooli „laululinnud“ Lehtse muusikapäeval. Rene Põllumaa foto.
punkti külalisesineja Elina Born, kes on
kõikidele teismelistele tuttav „Superstaari“ saatest. Elina on õppinud Lehtse koolis. Hiljem jagas staar autogram-

me ning vastas küsimustele.
Brigitta Luik
7. klassi õpilane

Väike-Maarja Muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi järgmistele erialadele: klaver, viiul, akordion,
puhkpillid.
Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 23. ja 24. mail (kolmapäeval,
neljapäeval) kell 18.00
Info tel 326 1177; 503 1910
Sisseastumiskatsed toimuvad pühapäeval, 26. mail kell 15.00 muusikakoolis.
Muusikakooli õpilane Richard VeeMuusikakooli sisseastumiskatsed
laid esinemas kevadkontserdil.
Simunas toimuvad teisipäeval, 28.
mail kell 17.00. Õpitavad erialad: klaver, viiul, akordion.
Info tel 501 1327; 5560 1915
Väike-Maarjas toimub muusikakooli lõpuaktus kolmapäeval,
29. mail kell 18.00.
Simunas toimub lõpuaktus neljapäeval, 30. mail kell 16.00.
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Väike-Maarja mudelihalli tagasivaade
esimesele hooajale
Väike-Maarja mudelihallil (edaspidi
VMM) on läinud päris hästi. Tänu väga
headele toetajatele ja paljudele sõpradele sai rada valmis ning tegevus käib
täie hooga. Mujal maailmas on taolisi
radasid pea igas väiksemas linnas, kus
inimestel on võimalus pärast tööd,
kodu lähedal tegeleda väga huvitava hobiga. Tundub, et hakkame selles
valdkonnas ka vaikselt arenenud riikidele järele jõudma.
Pärast halli avamist on tuntud suurt
huvi mudeliraja ehitamise vastu ka mujalt Eestist. Loodame, et mudelihalle
tekib veelgi. Rada on andnud paljudele
lähedal ja ka kaugel elavatele sportlastele hea võimaluse treeninguteks. Nad
on lühikese ajaga saavutanud meie
võistlustel juba suurepäraseid tulemusi. Rainis Tammoja Rakverest oli
esimesel etapil kümnendal kohal ning
viimasel etapil juba neljandal.

Rada läbis märtsi lõpus uuenduskuuri, mille tulemusena on hüpped
pehmemad, ümarama profiiliga ja sõitmine nõuab tehnilisemaid oskusi. Lisasime ka seinasõidu.
Möödunud hooajal toimus VMM
kolm etappi. Hooaja viimasel etapil
loositi pealtvaatajate vahel välja Hobimaailma poolt välja pandud võidusõidumudel ning osalejatele pani sellel
võistlusel auhinnad välja NB Quality
Group OÜ.
Etapiväliselt, huviliste soovil, korraldasime aprilli lõpus meeskondliku
kestvussõidu, Väike-Maarja Endurance
2013, kus Väike-Maarja meeskond,
koosseisus Rainis Tammoja, Marko
Õmmik, Madis Sade ning Bruno Vaher,
saavutas tubli teise koha Tallinnast kohale tulnud Team Durango järel, kus
sõitsid hetkel Eesti kõige kiiremad sõitjad (sh kaks neist ka Eesti meistrid).

Mai alguses käisime oma hobi tutvustamas ja mudeleid näitamas K-Rauta perepäeval, kuhu kutsus meid Arne
Võidula. Koos Rainis Tammoja ja Marko Õmmikuga panime raja ja telgi püsti
Rakveres K-Rauta kõrval asuvas parklas. Tõnu Tooming Tallinnast oli kohal
väikese mudelipoega. Huvilistel oli võimalus mudeliga sõita ja kes soovis, sai
omale mudeli osta.
Järgmiseks talvehooajaks oleme võtnud eesmärgiks kutsuda siia võistlejaid
Lätist, Leedust ning, kui väga hästi
läheb, siis ka Soomest. Nüüdseks on
hallis kohapeal laenutamiseks mudel
olemas, nii et kõigil, kel huvi, olete oodatud!
Rõõmsate kohtumisteni rajal!
Bruno Vaher
www.vm.edicy.co

Playback 2013
10. aprillil toimus Väike-Maarja Seltsimajas neljandat aastat järjest VäikeMaarja Gümnaasiumi Playback. Nagu
ikka, korraldas seda üritust Väike-Maarja Gümnaasiumi Õpilasesindus (ÕE).
Üritus oli mõeldud Väike-Maarja
valla koolidele, kuid kahjuks osalesid
ka sellel aastal ainult Väike-Maarja
Gümnaasiumi õpilased, algkooliastmest keskkooli õpilasteni välja.
Esinejad võistlesid kolmes grupis:
Tõusvad Tähed, Staarid ning Legendid. Igas
võistlusrühmas aitas parimaid välja
selgitada žürii, kuhu kuulusid Reijo Matikainen, Rainer Kõiker ja Kätlin Kaare.
Kuigi kõik võistlejad olid fenomenaalsed, pidi žürii ikkagi igas rühmas
välja selgitama parimad. Parim Tõusev
Täht oli Meie Mees, kes esitas laulu
„Valge mersu“ . Parimaks Staaride grupiks valiti Little Mix looga „Don’t let
go“. Ning parim Legendide rühm oli System of a down ning lugu „Chop Suey“.
Muidugi ei oleks üritus saanud toimuda ilma sponsoriteta. Siinkohal
soovib õpilasesindus tänada Põhjakeskust, AS Vireen, OÜ Avispeamees ning
Georgi söögitoa kulinaaria osavaid pagareid.
Õpilasesinduse jaoks oli tegu vägagi
kordaläinud üritusega, ning loodame,
et Playbacki traditsioon jätkub ka järgnevatel aastatel.
Johannes Richard Sepping
Gümnaasiumi ÕE president

Üllar Jörberg. Ly Ipsbergi foto

System of a down esitamas lugu
„Chop Suey. Ly Ipsbergi foto.

Gümnaasium osaleb Ööjooksul!
Renault’ programmi „Ohutu liiklemine kõigile”
üle-eestiline konkurss
Väike-Maarja Gümnaasiumi 4.-5. klasside lasterühm viis Renault programmi „Ohutu liiklemine kõigile“ raames
läbi kampaania RATTAD KORDA. Eesmärgiks oli selgitada välja jalgrataste
hetkeseis, kui paljud vajaksid kevadist
ülevaatust, kui palju on puudu liikluseeskirjades ettenähtud turvavarustust
ja arendada koostööd erinevate sihtgruppide vahel. Sihtrühmaks põhikooli
õpilased ja nende vanemad ning eakad.

ma välja valimisel soovituste andmine.
Üles kerkisid mitmed teemad: ülekäigurajad, kergliiklusteede olukord, kihutavad suured veokid, helkurid, liiklemine jalgratastega. Pika arutelu käigus,
kus selgitasime välja oma võimalusi ja
tugevusi jäi lõpuks parimaks teemaks
jalgrataste korrasolek. Eraldi kerkisid
esile tähelepanekud eakate varustusest
ja sõiduvõtetest. Paika said järgnevad
tegevused: küsimustiku koostamine,

Käimas on kokkuvõtte esitamine gümnaasiumi koolikonverentsil.
Ilve Tobrelutsu foto.
Meie rühm kogunes esmakordselt
10. jaanuaril. Kuna VMG-s on aastaid
tegeletud võistlusega VIGURIVÄNT, siis
huvilised olidki nemad. Esimesel kokkusaamisel tutvustas õpetaja konkurssi
„Sinu idee, sinu algatus“, näitas kodulehte ja algatas arutelu, kas ja kuidas
osaleda. Otsustati osaleda ning sobiva
teema väljaselgitamiseks appi paluda
noorsoopolitseinik Airika Helle Kriisa
ja komissar Jaanus Mätas. Lepiti kokku
sobiv aeg ajurünnakuks jaanuari lõpuks. Ülesanneteks jäi: tutvuda kodus
internetileheküljega konkursi kohta ja
mõelda välja ennast huvitav teema.
Ajurünnakuks olid kohal kõik 10 grupi liiget ja politseinikud, kelle rolliks jäi
õpilaste esitatud probleemide kuulamine ja sõelale jäänud valikutest pari-

joonistusvõistluse läbiviimine, kevadine jalgrataste tehnopäev.
Koostasime küsimustiku, milles
osales 258 inimest. Joonistusvõistlusele ootasime töid, mis kajastaksid
tehniliselt korras jalgratast 100 aasta
pärast ja sellele tööle vanuselisi piiranguid ei seadnud. Juba ajurünnakuks
oli selge, et noori huvitas väga tehnopäeva läbiviimine. Olenevalt ilmast, et
tagada seda, et kõik osalejad saaksid
ohutult tulla jalgrattaga, korraldasime
rattapäeva aprilli lõpus. Jalgrattapäeva
läbiviimiseks saime palju mõtteid ja tagasisidet küsimustikule vastanutelt.
Päeva korraldamisel tekkisid järgimiseks tähtsamad märksõnad:
- Vähene esitulede ja kodarahelkurite arv jalgratastel – koostöö maantee-

ameti ja politseiga.
- Vähene kiivrikasutajate arv – koostöövõimalus trikiratturite ja võistlusratturitega.
Päev sai toimuma koostöös politseinikega, kellelt soovisid infot paljud
eakad; jalgrattaklubiga, kellelt saime
nõuandeid tehnilise poole pealt; robootikaringiga, kes näitasid erinevaid
võimalusi robotitega võistlemisel; Vigurivända õpilased seadsid üles vigurraja; koolimajas oli avatud joonistusvõistlus, Vigurivändas võidetud karikate näitus, näitasime jalgrattaspordiks
vajalikku varustust ja trikirattaid.
Kokkuvõtteks saatsime konkursile
aruande läbiviidud kampaaniast, kokkuvõtte küsitlusest ja slaidiesitluse.
Esitasime oma tööst kokkuvõtte ka Väike-Maarja Gümnaasiumi koolikonverentsil. „Rattad korda“ rühma kampaania osutus vabariigi viie parima hulka
valituks ja me saime võimaluse teha
esitluse 8. mail vabariiklikus finaalis
Estonia Talveaias. Meile saadetud buss
viis meid Tallinnasse, kus kõik 5 finaalrühma esitasid oma kokkuvõtted. Žürii otsustamise ajal pakuti osalejatele
lõunat ja põnevat mustkunstniku esinemist. Seejärel jätkus päev haridusprogrammi ja vaba ajaga Lennusadamas. Esikohta me koju ei toonud, kuid
preemiad olid suurepärased ning oma
tegevusest saime palju mõtteid ning
innustust järgnevateks aastateks.
Aitäh küsimustikule vastanutele,
joonistusvõistlusel osalenutele, lapsevanematele ja teistele toredatele abilistele!
„Rattad korda“ liikmed – Kaisa
Tšakirov, Keneli Pohlak, Alice Veedla, Ege-Ly Petermann, Eliis Mätas,
Rayan Veia, Aleksander Kopso, Richard Veelaid, Lehar Madis Metsallik,
Henrik Villem Sepping, õp Egne Liivalaid.

7. juunil toimub Rakveres juba kolmandat korda Ööjooks. Ka sellel aastal korraldati Eesti Ööjooksu koolikonkurss
“Ööjooksu Tegija 3”. Konkursil said osaleda Lääne-Virumaa koolide kõik õpilased, alates esimesest kooliastmest
kuni gümnaasiumini välja. Kaasa said
lüüa ka koolide direktorid, pedagoogid
ja teised koosseisulised töötajad.
Konkursil osales kokku 19 Lääne-Virumaa kooli kolmes kategoorias. Suurte õppeasutuste arvestuses võidutses
juba teist aastat järjest Tapa Gümnaasium, keskmise suurusega koolide

kategoorias võitis Rakvere Põhikool ja
väikeste koolide kategoorias kuulutati
Ööjooksu tegijaks Sõmeru Põhikool.
Väike-Maarja Gümnaasium võistles
keskmise suurusega koolide kategoorias ning saavutas tubli teise tulemuse.
7. juunil esindab meie kooli Ööjooksul
130 õpilast ja töötajat, see on 32% õpilaste ja personali koguarvust.
Suur aitäh kõigile osalejatele. Kohtumiseni 7. juunil Ööjooksu stardis!
Tuuli Saksa

5. klassi õpilased Karmen King (637) ja Janne Roots (651) stardijoonel.

Gümnaasium osales
heategevuslikus teatejooksus
9. mail toimus heategevuslik teatejooks, mis on nüüdseks saanud juba
tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks
ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks,
mille käigus nad annavad oma panuse
liikumisvõime kaotanud eakaaslaste
heaks.
Heategevuslikust Teatejooksust on
aastatega kujunenud Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus ning kindlasti
ka suurim heategevusüritus, kus lapsed

ise otseselt annavad oma panuse heategevusse. Käesoleval aastal toimus
teatejooks 21 Eesti linnas ja kokku osales jooksul 9178 tublit noort.
Väike-Maarja Gümnaasiumi esindas
Rakveres toimunud jooksul 6 võistkonda – 48 5.-9. klassi õpilast. Aitäh kõigile
osalejatele!
Tuuli Saksa
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Lurichi kevadjooks
Kevadjooksust võttis osa kokku 27
kaheksaliikmelist
võistkonda.
PariHenri Matikainen,
mad olid:
Ken Tomberg
1. klass
II koht - VMG 7.A
I koht - VMG
klass
Lurichi kevadjooksu
1.B klass (Nele-Liis
III koht - VMG 6.A
Kallak, Jan Christian stardipauk on kohe-kohe kõlamas. klass
Ilve Tobrelutsu foto.
Rand, Kailis Bro8.-9. klass
berg, Maksim Hamidžanov, Evelin KõnI koht - VMG 9.A klass (Simoona
nu, Riko-Remi Mitt, Liis Prints, Tanel
Must, Andreas Boiko, Iris Leist, Jalmar
Peramets).
Kolberg, Kätlin Kroll, Madis Sade, RikiII koht - Simuna 1. klass
Brigitta Mitt, Jevgeni Hamidžanov)
III koht - VMG 1.A klass
II koht - VMG 8.B klass
2.-3. klass
III koht - VMG 9.B
I koht - VMG 3.A
klass
klass ( Laura Kõiv,
10.-12. klass
Brita Moorits, BirI koht - VMG 10.
git Veermets, Gerly
klass ( Annika Kroll,
Riives, Karl Siimer,
Mariin Talu, Anu
Eikki Eikinen, Robin
Limberg, Birgit BasRuukel, Reeno-Akmanova,
Rasmus
sel Aava)
Rikken, Tarvi KiviII koht - VMG 3.B
põld, Hans KeskkülTänavuse Lurichi kevadjooksu
klass
la, Argo Metsaru)
parimaks võistkonnaks osutus
III koht - VMG 2.B
Täiskasvanud
gümnaasiumi 11. ja 12. klassi
klass
I koht - VMG
ühisvõistkond.
4.- 5. klass
11.-12. klass ( ThoIlve Tobrelutsu foto.
I koht - VMG 5.
mas Tammus, Mark
klassi I võistkond (Keneli Pohlak, Mikk
Liivalaid, Rainer Kõiker, Kert Puusta,
Sikkar, Karin Klauks, Robert Saage, KarGerda Palmits, Keiri, Tammemägi, Triin
men King, Kert Kõiv, Margit BasmanoAlatsei, Kätlin Kaare)
va, Lehar-Madis Metsallik)
II koht - Päästekool
II koht - VMG 5. klassi II võistkond
III koht - Baltic Log Cabins
III koht - VMG 4. klass
Kõige kiiremini läbis teatevõistluse
6.-7. klass
gümnaasiumi 11.-12. klassi võistkond.
I koht - VMG 7.B klass (Dely Kroll,
Katre Reinart, Liisa Siirak, Karmen
Ants Rikberg
Lõomets, Sten Saaremäel, Ander Talu,

Harjuta Terviseks!
13.05.2013 seisuga on üritusest osa võtnud 153 inimest 894 korraga.
1. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja) 57 ok, 5 bp. 2. Õie Lambing (Väike-Maarja) 45
ok, 4 bp. 3. Heino Lambing (Väike-Maarja) 45 ok, 4 bp. 4. Viia Kiik (Väike-Maarja) 40
ok, 4 bp. 5. Halar Klaas (Väike-Maarja) 38 ok, 3 bp. 6. Viivi Kahr (päästekool) 32 ok, 3
bp. 7. Annela Laidre (Väike-Maarja) 31 ok, 3 bp. 8. Marje Pomerants (Väike-Maarja)
31 ok, 3 bp. 9. Ene Aabo (Väike-Maarja) 30 ok, 3 bp. 10. Lehte Tints (Väike-Maarja)
27 ok, 2 bp. 11. Kessu Sulev (Simuna) 26 ok, 2 bp. 12. Reet Soidla (Väike-Maarja) 25
ok, 2 bp. 13. Malle Kask (Väike-Maarja) 25 ok, 2 bp. 14. Silva Salla (Väike-Maarja)
24 ok, 2 bp. 15. Geidi Kruusmann (Väike-Maarja Gümnaasium) 19 ok, 1 bp. 16. Ira
Münter (Ilmandu) 18 ok, 1 bp. 17. Kert Jurtom (Väike-Maarja) 15 ok, 1 bp. 18. Aino
Saaremäel (Väike-Maarja) 11 ok, 1 bp. 19. Mare Soovik (Maiximar) 10 ok, 1 bp. 20.
Mari-Liis Kaskema (Triigi) 10 ok, 1 bp. 21. Olga Buht (Väike-Maarja) 10 ok, 1 bp. 22.
Siiri Bork (Väike-Maarja) 10 ok, 1 bp. 23. Margit Kopti (BLC) 9 ok, 0 bp. 24. Mona
Sikkar (Triigi) 9 ok, 0 bp. 25. Birgit Villo (Väike-Marja) 8 ok, 0 bp. 26. Kaiti Kannel
(Joosand) 8 ok, 0 bp. 27. Valdo Leist (Väike-Maarja) 8 ok, 0 bp. 28. Raili Kööp (Väike-Maarja) 8 ok, 0 bp. 29. Urve Remmelgas (Väike-Maarja) 8 ok, 0 bp. 30. Heete
Ausmeel (TÜ) 7 ok, 0 bp.

Tänusõnad Vennad Vedu OÜ-le
Maadlusklubi tänab Vennad Vedu
OÜ-d eesotsas Aimar ja Madis Türbsaliga toetuse eest!
Kui me tihti käime oma tegemistele ettevõtetes toetust küsimas ja tihti
peame kuulma eitavat vastust, siis seekord hämmastas Vennad Vedu OÜ oma
suhtumisega. Alustav ettevõte, kellel
kindlasti on endalgi tegutsemise alustamisel palju raskusi ja probleeme, on
märganud meie tegevust ja pakkus ise

oma abi sõiduks Eesti meistrivõistlustele vabamaadluses. Selline suhtumine
mõjus väga positiivselt.
Oleks selliseid aitajaid rohkem, siis
vast oleks meie noortel ka rohkem võimalusi oma sportliku potentsiaali realiseerimiseks!
Südamlik tänu abi eest!
Lembit Kalter
maadlustreener

Maadlusuudiseid
13. aprillil toimusid Türil Eesti
meistrivõistlused vabamaadluses kadettidele. Väike-Maarja rahvaspordiklubi oli esindatud kolme maadlejaga,
kes saavutasid järgnevad kohad:
1. koht - Jevgeni Hamidžanov
1. koht - Anni Pent
3. koht - Kuldar Kangur
Meeskondlikult olime 19 meeskonna seas 10. kohal.
21. aprillil osalesime Vändras klassikalise maadluse võistlusel Vändra
Matt ja saavutasime järgmised kohad:
2. koht - Holger Toots
3. koht - Reeno Aksel Aava
4. koht - Joel Visnapuu
5. koht - Kristjan Jaago
22. aprillil toimusid Põltsamaal

Eesti meistrivõistlused vabamaadluses juunioridele.
Saavutasime järgmised
kohad:
2. koht - Jevgeni Hamidžanov Gümnaasium
3. koht - Kuldar Kangur
5. koht - Rauno Kuusemets
7. koht - Jörgen Kivila
12. koht - Jarko Visnapuu
Naistemaadluses:
3. koht - Anni Pent
3. koht - Liis Järvamägi
Meeskondade arvestuses
olime 16 meeskonna seas
jagamas 5.-6. kohta.
27. aprillil toimusid Ha-
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Korvpallipoisid tulid Euroopa Noorte Korvpalliliiga
(EYBL) võitjaks

Virumaa Pallimängude Kooli võistkond koos treener Vaido Regoga
pärast võiduka turniiri lõppu.
Klarika Saaremäeli foto.
2.-4. mail Poolas Czluchowis toimunud
superfinaaliga jõudis lõpule U14 vanuseklassi Euroopa Noorte Korvpalliliiga
(EYBL) hooaeg.
Eesti noortekorvpalli jaoks enneolematu ja ajaloolise tähendusega teoga sai superfinaalis hakkama Virumaa
Pallimängude Kooli meeskond, kes
suutis liiga viieteistkümnendal hooajal
esimese Eesti noorteklubina tulla oma
vanusegrupi võitjaks.
Liiga põhihooaja 12 võidu ja 3 kaotusega ning kuueteistkümne võist-

konna hulgas teise kohaga lõpetanud
(Helsinki, Soome) meeskond. Tasavämeeskonnal tuli superfinaali alagrupis
giselt kulgenud esimese poolaja järel,
kohtuda OKK Leotar (Serbia) ja BS
mis võideti tulemusega 31:27, tegid
Klaipeda (Leedu) meeskondadega. Kui
Virumaa poisid otsustava vahespurdi
serblasi võideti suurelt 83:32,
kolmandal veerandajal ning
siis leedukatelt tuli vastu võttüürisid seejärel mängu võita 1-punktiline kaotus 46:47.
duka 63:46 lõpuni.
Sellega saavutati alagrupis
Eesti noortekorvpalli ajateine koht ning jõuti kolme
lugu teinud meeskonnas
alagrupi parima teise koha
mängisid treener Vaido Rego
meeskonnana
poolfinaali,
juhendamisel Ander Talu,
kus vastaseks omaealiste
Sten Saaremäel, Henri Matimitmekordne Leedu meister
kainen, Martin Ojamaa, Kerdo
A. Sabonise Korvpallikeskus.
Kivivare, Marti Alt, Kristofer
Kolm veerandaega leedukate Korvpallipoiste Veismann, Ander Peiponen,
dikteerimisel kulgenud mäng võidetud karikad Robin Kivi ja Ranno Lauri.
on väga esinsai virulaste jaoks õnneliku
Meeskonna
parimaks
duslikud
- igati mängijaks turniiril valiti Anlahenduse 12 sekundit enne
lõpuvilet tabatud 3-punktivis- Euroopa parima der Talu ja turniiri väärtuskega, mis vormistas mängu võistkonna koha- likeimaks mängijaks - MVPsed.
lõppskooriks ühepunktilise
ks Sten Saaremäel.
võidu 59:58.
Info Eesti Korvpalliliidu kodulehelt:
Virumaa PK finaalvastaseks sai
www.basket.ee
poolfinaalis BS Klaipedat tulemusega
Täpsem info võistluse kohta: http://
58:47 võitnud Munkkinimen Kisapojat
www.eybl.lv/new/b_u14_g1_main.php

Georgi Kange rammuvõistlusega tähistati
Georg Lurichi 137. sünniaastapäeva
tugevamad – Harri Einsalu, Jaanus Köst
Georgi Kange võitjaks
Rammumehevõistlus
ja Ants Liivak 130 kg-ni. Siis läks rastulnud.
Georg Lurichi mäleskuste aluskonstruktsioon keevitusest
Naisi tuli kotiga
tuseks toimus juba 15.
lahti, seda ilmselt rohketest mahapillajooksma ja kangil ripkorda. Hilise kevade
mistest – aga tugevad käed kõigil.
puma kolm. Ilmselt jäi
tõttu sai üritus nädal
Kui võistluste lõppedes auhinnad
vilu ilm siingi süüdaega edasi lükatud,
kõigile jagatud, sai põnevusega ootalaseks. Kotiga jooksu
kuid ilm oli ikkagi viluma jääda peoõhtut, mis toimus Georgi
võitis Siret Vinkel, Geivõitu.
söögitoas.
Meeste
võistlus- Võistlushoos on Argo Aonurm. di Kruusmanni ja Egne
Õhtu naelaks kujunes Eesti momenLiivalaidi ees. Rippualadeks olid sel aasAnts Rikbergi foto.
di parima kulturisti, hiljuti Balti karikamises aga oli sitkeim
tal: • kivide tõstmine,
võitjaks kroonitud Janar Rückenbergi
Geidi, Sireti ja Egne ees. Selliseks ku• kotijooks, • traktori tõmbamine, •
show-programm. Janar on ka Georgi
junes ka lõppjärjestus – väga tublid aga
kohvrite vedamine, • kombineeritud
Kangel võistelkõik!
võistlus, • raskuste ülesajamine
nud ja võitnud.
Egnel jätkus
Põhivõistlusele tuli kokku 11 meest
Sündinud on ta
jaksu läbi viia
– 3 raskemasse kaalukategooriasse, s.o
aga just siin, Väika laste rippuüle 85 kg ja 8 kergemat võistlejat.
ke-Maarjas.
misvõistlus, kus
Kergekaalus oli liidriks Karli Lutter,
Rikkaliku auvanemate-nookes võitis kuuest alast viis. Teiseks tuli
hinna- ja söögiremate piiriks oli
Märt Lindret, kes võitis eelmisel aaslaua eest peab
11 aastat. Vanetal ja kolmandaks igal spordialal sitke
aga tänama selle
matest
võitsid
Tõnis Kull, kelle kommentaar pärast
Meeste võistlusest osavõtjad koos peaürituse toetajaid
Remo Murumaa
võistlust oli: „Talumeeste vastu on raskohtunik Ants Einsaluga pärast võistlust.
– suur aitäh kõija Brita Moorits,
ke saada!“ Järgnesid Raigo Vaarik, PauAnts Rikbergi foto
gile!
noorematest
ri Pedo, Jörgen Kivila, Jaanus Kaskema
Soojad ilmad on kohale jõudnud
Reeno Aksel Aava ja Kristiina Raag.
ja Priit Pohlak.
ning spordiüritusi on tulemas igale
Publikule sai seekord välja pakutud
Raskemate meeste seas oli võistlus
maitsele. Ärge häbenege neist osa võtuus ala – ühe käega maast raskuse lahtasavägine ja pärast iga ala vahetus liita ja ennast proovile panna – võit ei ole
titõmme. Raskuse käepide oli 6 cm läder. Lõpuks jäi peale Tanel Saaremäel,
kõige tähtsam!
bimõõduga, see tegi asja tunduvalt rasjärgnesid 50-aastane Jaanus Köst, kes
kemaks. Algraskuseks oli 107 kg, mille
oli võistluse vanim osavõtja ja Argo
Ants Einsalu
sai üles 9 meest. Kaalu lisades jõudsid
Aonurm, kes on paar aastat tagasi ka

Eesti karikavõistlused sangpommi rebimises
toimusid 28. aprillil Järva-Jaanis
Meesveteranide 60+ ja kehakaalus kuni
78 kg saavutas Väino Stoltsen VäikeMaarja rahvaspordiklubist II koha. 16

kilone sangpomm, 10 minuti jooksul
216 kordust.
Veel huvitavat: 71aastane Ants Lip-

apsalus Eesti meistrivõistlused kreekarooma maadluses kadettidele.
1. koht - Jevgeni Hamidžanov
7. koht - Kuldar
Kangur
27. aprillil toimusid Tartus Maaülikooli
lahtised
meistrivõistlused
naistemaadluses.
Meie naismaadlejad
esinesid tublilt ja
saavutasid järgmised
kohad:
1. koht - Jonete
Tartus Maaülikooli meistri- Visnapuu
2. koht - Käroly
võistlustel 2. koha saanud
Seemann
naiskonda kuulusid Käroly
2. koht - Liis JärSeemann, Jonete Visnapuu
vamägi
ja Liis Järvamägi.
Naiskondade arLembit Kalteri foto.

vestuses saavutasid meie naismaadlejad 2. koha.
4. mail toimus Raplas 25. Kehtna
Liud klassikalises maadluses. Meie
noored maadlejad saavutasid järgnevad kohad:
3. koht - Kristjan Jaago
3. koht - Kuldar Kangur
3. koht - Jörgen Kivila
5. koht - Rauno Kuusemets
5. koht - Reeno Aksel Aava
Väike-Maarja RSK noored sumokad
esinesid hästi Eesti meistrivõistlustel
sumos vanusele U-12 ja U-14.
Vanuserühm U-12:
1. koht - Jonete Visnapuu
2. koht - Kristjan Jaago
2. koht - Romel Seemann
3. koht - Käroly Seemann
5. koht - Reeno Aksel Aava
7. koht - Joel Visnapuu

pasaar Laekverest rebis 12 kilost sangpommi 214 korda. 3. klassi poiss Pärnumaalt rebis 8 kilost sangpommi 230
korda ning ainult 24 kilo kaaluv väike
tüdruk rebis 8 kilost pommi 60 korda.
Väino Stoltsen
U-12 vanuserühma absoluutkaalus:
1. koht - Käroly Seemann
2. koht - Romel Seemann
Selle vanuserühma võistkondade arvestuses saavutasime 3. koha.
Vanuserühm U-14:
1. koht - Käroly Seemann
2. koht - Romel Seemann
U-14 vanuserühma absoluutkaalus:
2. koht - Käroly Seemann
Tamsalu vallavolikogu valis valla parimaks noorsportlaseks Väike-Maarja
maadlusklubis treeniva Liis Järvamägi,
keda peetakse mais toimuval Tamsalu
päeval meeles meene ja rahalise preemiaga.
Lembit Kalter
maadlustreener
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Uuetoa talu ostab või võtab rendile
põllumaad Väike-Maarja vallas.
Jaak Läänemets, tel 5660 6357
www.avispeamees.ee

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

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

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Mis sest, et aeg nii kiirelt lendab,
ta kaasa midagi ei vii,
kõik need aastad, mis on olnud,
on teis endis, need on, ja jäävadki ….

Juuni

Vennad Vedu OÜ
• Reisijate vedu
8-kohalise
väikebussiga
• Hind
0,45 eur/kilomeeter
• Seisutund-ooteaeg kokkuleppel

82 Velda Pärnamägi - 13. juunil
82 Vaike Altermann - 20. juunil
81 Helgi-Regina Janson - 13. juunil
81 Hannes Lango - 14. juunil
80 Evi Hiiemäe - 14. juunil
80 Elvi Kurm - 25. juunil
75 Helle-Ester Pukk - 5. juunil
75 Viktor Janis - 17. juunil
75 Heino Lambing - 21. juunil
70 Elle Varda - 1. juunil
70 Lilli Kunnberg - 9. juunil
70 Viivi Haugjärv - 18. juunil
70 Villu Türbsal - 28. juunil
70 Aime Kasemets - 29. juunil

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

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

Telefonid:
527 8124 (Madis)

NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest toimetajale tel 329 5759.

515 3621 (Aimar)

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke

vennadvedu@gmail.com

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

Delisa Goruškin – 6. aprillil
Eleriin Paju – 8. aprillil
Kristjan Kreek – 8. aprillil
Liise Luha – 15. aprillil
Ellibritt Vilkes – 23. aprillil
Henri Randmets – 28. aprillil
Emil Richard Randveer – 29. aprillil
Rasmus Lehtlaan – 12. mail
Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Mälestame
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.

Müüa värskelt lõhutud kase küttepuud.

On aeg teostada
korstnate ja küttekollete hooldust.

Hind 33 eurot/rm.
Valla piires kohale toimetamine tasuta.
Lisainfo telefonidel
Siim 525 9239,
Sven 505 3340.

Töid teostab kutsetunnistust omav
korstnapühkija.
Info tel 5695 5596

BORKHOLM EHITUS OÜ
•Katusetööd •Fassaaditööd •Siseviimistlus
•Üldehitus •Müüritööd •Ehitusmaterjalid
•Raamatupidamisteenus
•Majandusaasta aruanded

Elsa Dieves
Erna Lindret
Marta Rebane
Asta Niinemets
Johannes Lakk
Viivi Haugjärv

Kohalik põllumees

võtab
rendile
või ostab
põllumaid.

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

Tel. 51 82 940
borkholmehitus@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 1000 eksemplari. Tasuline 0,20 eurot

11.05.1915 – 24.04.2013
02.09.1923 – 23.04.2013
02.10.1917 – 05.05.2013
25.12.1928 – 06.05.2013
22.04.1933 – 11.05.2013
18.06.1943 – 15.05.2013

Elust, ilust igaveseks,
ära päriseks …
Marie Under

Soovin osta vanaraha ja märke.
Helistage, pakun head hinda!
Tel 5665 5551

Ettevõte
Väike-Maarjas
müüb saematerjali.
Samas müüa
kütteklotse alustel.
Asume
AS Antaares hoovil.
Info tel 515 0268

Kooli talu võtab
rendile või ostab

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

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

Tel 55 40 150

(Ravi 1, II korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

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

