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Kuni su küla elab, elad sina ka . . .
Üks vanimaid külasid Lääne-Virumaal on
tilluke 114 elanikuga Avispea, mida on esmamainitud aastal 1219. Viimased kümme
aastat on küla elu juhtinud MTÜ Avispea
juhatus järgmises koosseisus: Hallan Muusikus - esimene külavanem, Jaak Läänemets - teine külavanem, Eerek Preisfreund
- kohalik kirikuõpetaja, Andres Kaevu - põl-

lumees, Kalev Saage - bussijuht.
Seda aastakümmet meenutavad
külaplatsi valmimine kiriku kõrvale, territooriumi puhastamine, kiige ja kõlakoja ehitus.
Sel ajajärgul valmisid uus bussijaam ja teadetetahvel ning toimus suurejooneline külapäev aastal 2000. Igal suvel on kiigeplatsil
peetud jaanipäeva. Põllumeestel on kujunenud traditsiooniks tähistada Jaak Läänemetsa eestvedamisel külvi- ja lõikusperioodi lõppu, kus analüüsitakse koos, mis
õnnestus ja mida peaks järgmisel aastal
teisiti tegema.
Selle aasta jaanuaris kutsus külavanem kokku juhatuse eesmärgiga arutada küla juubeli tähistamist ja tegi ettepane-

ku uue külavanema valimiseks. Juhatuse
põhimõte on, et külavanema amet ei peaks
olema eluaegne nagu kohtunikul, vaid kõik,
kel soovi ja tahtmist külaelu korraldada,
saaksid seda ka teha. Külakoosolek otsustati kokku kutsuda 17. aprillil, seal valida
uus juhatus ja külavanem ning pärast valimisi jätkata talgutega Teeme Ära. Kuna

enamik külamehi tegeleb taimekasvatusega, oli ülimalt tõenäoline, et 1.mail on nad
kõik põllul ja talgutel osaleksid peamiselt
naised. Seepärast tuligi ühistöö planeerida varasemale ajale.
17. aprilli keskpäeval kogunesid kiigeplatsile kõik need, kel on südames oma
küla ja selle areng. Rõõm oli näha, et kohale tuldi perekonniti - isa, ema, lapsed, vanavanemad. Sellise suhtumise ja kasvatusega jääbki püsima Eestimaa küla, säilib maakultuur, rõõm ühistegemisest ja tekib lootus, et noored ei page maalt, vaid jätkavad vanemate tööd. Ainult nii saavad külad
vanaks - Avispea on sellest hea näide.

Kevadine kaltsupidu oli vägev!
Talgulisi tuli meile kokku 90. Lisaks VäikeMaarja valla elanikele oli osalejaid Eestimaa
üheksast vallast ja linnast. Tore, et kohal oli
ka igas vanuses lapsi.
Tehtud sai kõike, mida olime kavandanud. Talgupäeva tulemusena jäi mitu kastitäit kaltsukerasid kangastelgedel kudujaid
ja mitu kotitäit lühemaid kangaribasid narmasvaiba tegijaid ootama. Lapsed meisterdasid nööpidest võtmehoidjaid, kinnastest ja sokkidest muhedaid mänguloomi. Lapitöödega tegeleva ettevõtte Red Pearl
naised õpetasid põnevaid nippe tavapärastest erinevate toodete valmistamiseks.
Ruth Raidlo juhendamisel oli võimalus proovida kangastelgedel kudumist. Üle 50 ühiselt valmistatud teki annab Egne Liivalaid
koos Väike-Maarja Gümnaasiumi algkooli
õpilastega Virumaa kodutute loomade varjupaigale üle maikuu lõpus. Kott-tool ja mitmed teised põnevad õmblustooted leiavad
loosi tahtel omanikud tänavusel Pandivere
päeval Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi telgis.
Lisaks tööle sai vaimu teritatud
rahvalaulik Kadri Mägi regilaulule kaasa
ümisedes ja pikast istumisest kangeks jäänud konte liigutatud koos väsimatute linetantsijatega.
Lõunapausi ajal täitsime kõhtu Kai
Tomingase tummise hernesupiga, magustoiduks abivalmis perenaiste valmistatud
koogid, pirukad ja pannkoogid.
Moedemonstratsioon kujunes tõeliseks showks. Noortekeskuse neiud Evian
Lepa, Mona Sikkar ja Grete Kasemets valmistasid juba eelnevate nädalate jooksul

ette erinevaid kostüümikollektsioone kasutatud rõivastest. Kohapeal tekkis lastel veel
palju uusi vahvaid mõtteid, näiteks koeratekkide lõikamisest järgi jäänud mantlite ülaosade ärakasutamiseks, mis maanaiste
Mairi Beilmanni ja Tiia Uutsalu abiga teoks
tehti. Toredad noored modellid kandsid kõik

Kaltsu lõikamas. Foto Kalle Rahu

Hind 3 krooni
Koosoleku avas Jaak Läänemets,
kes tegi kokkuvõtte viimaste aastate tegemistest ning rääkis eelolevast Pandivere
päevast. Järgmisena valiti üksmeelselt
uueks külavanemaks Jaanika Puusta, kellega oli selles suhtes eelnevalt läbirääkimisi peetud. Kümme aastat tegutsenud juhatus tahtis teatepulga anda üle uutele
tegijatele. Jaanika Puusta soov oli, et vanast koosseisust jääks vähemalt paar liiget. Nii valitigi MTÜ Avispea uude juhatusse järgmine koosseis: Jaanika
Puusta - külavanem, Andres Kaevu - abikülavanem, liikmed Jaak
Läänemets, Eerek Preis-freund,
Jaanus Kaare, Margus Salla ning
Harri Lõmets. Raamatupidamist
teeb edasi Maret Läänemets.
Juhatus ja külavanem paigas, suunduti talgupaika. Siin toimus sooline jagunemine - enamik
mehi asus puid langetama ja võsa
puhastama, aga ülejäänud tõttasid riisuma. Esimene koristusobjekt oli külaplats, sellele järgnes
Tuudur Vettiku kivi ümbruse korrastamine. Edasi suunduti kiriku
ümbrust riisuma ja tehti puhtaks
bussijaama territoorium.
Ühistegevuses
lendas aeg märkamatult ja peagi
olid kõik planeeritud koristusobjektid puhtad. Viimasena tehti ühispilt, millelt kahjuks puudusid puude langetamisega ametis olevad
mehed. Saelaulu oli kuulda veel hilisõhtul ning töid jätkati mitmel päeval. Praegugi pikutab üks vana pappel põlluserval ja
ootab oma saemeest, kes hetkel on hõivatud kevadkülviga.
Suur tänu kõigile, kes osalesid meie
küla koristustöödel. Eriline tänu kuulub Jaanus Kaarele, kelle tehnika võimaldas puude langetamist.
Kokkuvõttes võib öelda, et meie
küla elanikele meeldib koos tegutseda, koos
küla ilusamaks muuta, sest ... kuni su küla
elab, elad sina ka.
Ülle Kippel
MTÜ Avispea juhatuse endine liige

komplektid efektselt välja.
Tööpäegva lõpetuseks mängis
simmanimuusikat ansambel “Tuljaku Tugibänd” Sakust, kes andis endast parima
vaatamata sellele, et tantsukeerutajaid ei
olnud just palju. Küllap oli rahvas pikast päevast juba väsinud. Need tugevad, kes pidutsema jäid, said seda teha kogu südamest: lisaks tantsule toimus spontaanne
ümberriietumine riietesse, mis peale lõiku-
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Liitu meiega:

Talgulised korrastasid
Väike-Maarja turismiobjekte
1. mail toimusid tööd kahel objektil: Uguri
mäel Äntu mõisa kunagiste lubjaahjude platsil ja J. Pitka talu kohas.

kodutütardega J.Pitka talu kohta korrastamas. Kuna objekt kuulub Kaitseliidule (küll
tänini vormistamata), siis oleme sellest ko-

Lubjaahjude juures olime kolmekesi: kaks tublit noort inimest ja mina. Tööd
jätkus terveks hommikupoolikuks. Kahe
aasta eest sai kaks lubjaahju ja nende ümbrus võsast puhastatud ja väheke ka riisutud. Eelmisel aastal aga polnud koristustööd kahjuks selle platsini jõudnud. Eks
sellest tingituna oli ka palju tööd. Isagi võsa
oli jõudnud uuesti kasvada.
Meid ei heidutanud vinge tuul ja vihmasabinad. Koristamise “saagiks” oli seitse suurt prügikotitäit lehe- ja muud prügi
ning suur okstehunnik, mille me kõik tee
äärde välja kandsime. Kuna noortel oli peale
lõunaks omad tegemised, siis töö piirduski
tehtuga. Tänu valla tublidele heakorratöölistele olid suuremad turismiobjektid juba
enne 1. maid koristatud, Pitka talu kohas
aga käis omakorda hoogne töö. Seega võis
päevaga rahule jääda.
Koristustööst Johan Pitka talu kohas kirjutab Väike-Maarja kodutütarde juht
Silvi Aasumets: “Juba teist aastat olime oma

hast huvitatud.
Kohale tulid kodutütred, nende vanemad ja kaks noormeest, kellest tulevikus
noorkotkad sirgumas. Ka meie ridadesse
kuulus fotograaf, kes jäädvustas meie tegemised. Võttis ka ise osa talgutest.
Kogu meie seltskond koosnes kümnest inimesest. Tüdrukud ja naised olid
ametis riisumisega. Mehed korjasid kokku
lagunenud ja pehkinud puud, aga ka naiste
järelt lehed, kulu ja muu prügi. Kõik sai kantud kahte erinevasse hunnikusse.
Aega jäi ka muuks: koos uudistati
sipelgapesa toiminguid, jõudsime ka arutada, milline võis säilinud vundament majana välja näha, kus asus Pitka kabinet jne.
Sai uuritud ka teabetahvlit, kus väljas materjal J. Pitkast.”
Oli tegus päev. Kõik olid rõõmsad
ja tehtuga rahul.
Ellu Moisa
talgujuht

mist veel alles olid jäänud.
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi
naised tänavad kõiki neid toredaid inimesi,
kes 1.mail taaskasutuskeskuse korrastamisele ja käsitöötraditsioonide säilitamisele
kaasa aitasid. Ühise töö käigus tekkis mitmeid mõtteid mida taaskasutuskeskuses
veel teoks võiks teha. Ikka üheskoos!
Kadri Kopso, talgujuht

Kiltsi
talgupäev
On suur rõõm tõdeda, et üle-eestiline 1.
mai talgupäev järjest enam populaarsust
kogub.
Vastukaaluks varasemale käputäiele, oli Kiltsis talgulisi sedakorda 30.
Ilm soosis töötegijaid igati ja ka kõik
muu sujus nagu iseenesest. Mõned usinad läksid hakatuseks prügikottidega alevitiirule, kuid põhiline tegevus käis rahvamaja juures.
Mis siis ära tehtud sai? Kuur sai
korda, puud veetud, mittevajalik ja silmailu
riivav ära koristatud ja ahjudki töö käigus
kuumaks köetud. Kõige nooremad ja virgemad võtsid enne lõunat endale veel ühe
ülesande – grillisid kogu seltskonnale hunniku vorstikesi, mis mekkisid kuuma ja maitsva kapsasupi kõrvale väga hääd.
Lõunani meie töötalgud sedakorda kestsidki. Söögilaua ümber sai pärast veel kõik
vajalikud jutud räägitud ja üheskoos alles
trükisoe päris oma Kiltsi laulgi lauldud.
Kojuminnes oli tunne äraütlemata
mõnus, justkui oleks millegi suure ja tähtsaga hakkama saanud.
Kõige olulisem osa sellest on aga
kindlasti see õlg-õla tunne oma küla inimestega ning mõtteviis: kes siis ikka teeb, kui
mitte mina! Tahad maailma parandada, alusta iseeendast ja oma külast!
Aitäh teile, kallid ärategijad! Ja kui
mitte varem, siis järgmisel aastal 1. mail teeme jälle ära!
Anneli Võso
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Vallavalitsuse istungite materjale
7.aprill
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine. Otsustati nõustuda kahe korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugejate
taotlustega.
Ehitusloa väljastamine. Väljastati ehitusload MTÜle Simuna Jahtkond abihoone (laut)
rekonstrueerimiseks jahimajaks Simuna
alevikus Orguse tee 2a ja Männituka ja
Väike-Maarja Vallavalitsusele mänguväljaku rajamiseks aadressil Väike-Maarja alevik Pikk tn 1.
Ülenormatiivse puhastamise tasu
määramine. Otsustati: rakendada alates
01. märtsist 2010.a Pandivere LT OÜ ülereostuse puhastamistasu teist hinna-gruppi ja hinnaindeksit 1,5.
Tänava sulgemine. Otsustati: seoses
Väike-Maarja aleviku ühisveevarustuse ja
-kanalisatsiooni torustike ehitamisega anda
nõusolek ASle Viimsi Keevitus Väike-Maarja alevikus Energia tänava sulgemiseks ajavahemikul 7.04.2010 kuni 25.06.2010.
14.aprill
OÜ Pandivere Vesi üldkoosolek- juhatuse liikme tagasikutsumine ja juhatuse liikme valimine. Otsustati muuta
Väike-Maarja Vallavalitsuse 10.03 2010
korraldus nr 134 järgmiselt: kutsuda tagasi
OÜ Pandivere Vesi juhatuse liige Jaan Nummert; valida OÜ Pandivere Vesi juhatuse
liikmeks Gennadi Luha.
Puude mahavõtmine. Nõustuti VäikeMaarja alevikus Kesk tn 8 asuval kinnistul
kasvava paju ja kinnistu puhastusalal kasvava kõvera kase mahavõtmisega ning
Simuna alevikus Lai tn 9 kasvava vahtra
mahavõtmisega.
Maaküsimused. Nõustuti Väike-Maarja
alevikus Rahu tn 1 katastriüksuse moodustamisega maa ostueesõigusega erastamiseks.
Liikluspinna kohanime määramine.
Määrati liikluspinna kohanimi Alajaama tänavale Simuna alevikus ning Väike-Maarja
alevikku ja Kiltsi alevikku läbivatele riigimaan-

teede lõikudele.
21. aprill
Ettevõtlustoetuse määramine.
Otsustati eraldada OÜ-le Tinnu Ilusalong
ettevõtlustoetust summas 15000 krooni. OÜ
Tinnu Ilusalong tegeleb perejuuksuri teenuse pakkumisega. Ettevõte taotles toetust juuksuri salongi vajaliku sisustuse soetamiseks.
Otsustati eraldada OÜ-le Liiza Puhastus
ettevõtlustoetust summas 15 000 krooni.
OÜ Liiza Puhastus tegeleb puhastusteenuse osutamisega. Ettevõte esitas taotluse ettevõtlustoetuse saamiseks eesmärgiga soetada vajalik haagis.
Ehitusloa väljastamine. Otsustati: väljastada ehitusluba Ivo Fridolinile üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
aadressil Pikevere küla Otti.
Õpilasliinide riigihanke väljakuulutamine
Otsustati kuulutada välja riigihange „Väike-Maarja valla õpilasliinide ja tellitava sõitjateveo teenus 2010...2015" avatud pakkumismenetluse korras. Kinnitati hankedokumendid. Moodustati hanke läbiviimiseks komisjon koosseisus: esimees: vallavanem Urmas Tamm, liikmed: abivalla-vanem Kaarel Moisa, vanemökonomist Indrek
Kesküla, jurist-nõunik Peeter Rahnik. Otsustati: komisjonil teha vallavalitsusele ettepanek pakkujate kvalifitseerimiseks, pakkumiste vastavaks (mittevastavaks) ja edukaks tunnistamiseks või tagasi lükkamiseks
ning hankelepingu sõlmimiseks hiljemalt
kahe kuu jooksul.
Puude mahavõtmine. Nõustuti VäikeMaarja alevikus Ravi tn 5 asuval kinnistul
kasvava kase mahavõtmisega ning ei nõustutud Nurme tn 1 kinnistu hooldusalal kasvavate puude mahavõtmisega.
Sotsiaaltoetuste määramine. Otsustati:maksta sünnitoetust neljale taotlejale a´
3000 krooni ja maksta matusetoetus ühele
taotlejale 1000 krooni.
Eestkosteasutuse nõusolek. Otsus-

Detailplaneeringu alane teade
Väike-Maarja Vallavolikogu 29.04.2010
otsusega nr 22 võeti vastu Ebavere külas asuvate katastriüksuste 92702:
004:0035, 92702:004:0036, 92702:004:
0037, 92702:004:0139, 92702:004:
0141, 92702:004:0176 ja 92702:004:
0093 maa-alale koostatud detailplaneering.
Detailplaneeringuala ligikaudne
pindala on 4,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on loomsete jäätmete käitlemise tehase reovee puhastusseadme
laienduse lahendamine, abihoone ehitamine, katastriüksuste ümberkruntimine,
ehitusõiguse, liikluskorralduse, täiendava hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning servituutide määramine. Loomsete Jäätmete Käitlemise

AS soovib uue detailplaneeringu koostamisega luua võimalused tootmise kaasajastamiseks ning paremaks toimimiseks,
samuti edaspidisteks arenguvõimalusteks.
Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.05.2010 02.06.2010 Väike-Maarja valla raamatukogus (Lõuna tn 10, Väike-Maarja alevik), Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleis (Pikk tn 7, Väike-Maarja alevik),
Kaarma tanklas (Ebavere küla) ning
Väike-Maarja valla kodulehel (www.vmaarja.ee).
Avaliku väljapaneku ajal on
õigus kirjalikult esitada ettepanekuid ja
vastuväiteid planeeringu kohta.

tati anda nõusolek taotlejale tema alaealise
poja nimel pärandist loobumiseks.
Toetuse eraldamine. Otsustati: maksta
rahalist toetust 1500 krooni Taavi Orro’le
seoses osalemisega Eesti Noorte Puhkpilliorkestri koosseisus 5.-15.juulini 2010.a
Prantsusmaal Coups de Ventsis toimuval
ülemaailmsel puhkpilliorkestrite konkursil;
maksta rahalist toetust 1500 krooni Allan
Läll’ile seoses osalemisega eesti kadettide
sumokoondise liikmena U-16 Euroopa
Meistrivõistlustel Kiievis 30.aprillist 2.maini.
Tänava sulgemine. Otsustati seoses
Väike-Maarja aleviku ühisveevarustuse ja
–kanalisatsiooni torustike ehitamisega anda
nõusolek OÜle Vändra MP Väike-Maarja
alevikus Lõuna põik tänava sulgemiseks
ajavahemikul 21.-30.04.2010.
Projektide kaasfinantseerimine.
Väike-Maarja vald võttis vastu 2010. aasta vallaeelarve 25. veebruaril. Väike-Maarja
Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarves on
käesoleval aastal teostavate erinevate projektide kaasfinantseerimiseks ettenäh-tud
200 000 krooni ning MTÜ-de tegevustoetuseks 240 000 krooni. 29.04. 2010.a volikogu istungile esitatavas eelnõus tehtav
ettepanek on nõustuda võetava laenu
summa piirmääraks kuni 800 000 krooni
määramisega, mis tuleneb järgnevatest
komponentidest: projektide omafinantseeringu maksumus (omaosalused, intressid,
lepingu tasud, käibemaks). Projektide kestvusest ning projektide kaasfinantseerijate
rahavoo tõenäolisest laekumisajast sõltuv
kulude suurem osakaal 2010. aastal. Toetused Väike-Maarja vallas tegutsevatele
MTÜ-dele. 01.04.2010.a seisuga on Väike-Maarja valla laenukoormus 20 603 793
krooni. Seaduses tulenev laenu ülempiir on
35 684 016 krooni. 2010.a on laenu tagasimakse suuruseks planeeritud 3 205 864
krooni ning makstavateks intressikuludeks
519 132 krooni.
Informatsioon võeti teadmiseks.

Kuigi ankeet ei kajasta absoluutset tõde, ometi midagi need arvud näitavad.
Miks arvud sellised on? Ehk räägime enamasti lapse kohustustest, aga
oleme liialt vähe tähelepanu pööranud
lapse põhiõigustele ja need on järgmised;
1. õigus olla olemas - õigus sündida
kindlasse kodusse, kindlate vanemate
omaks lapseks, et laps oleks siiralt soovitud ja oodatud, et vanemad oleksid oma
vanemlike ülesannete täitmiseks küpsed.
2. õigus olla mina ise - last tuleb
aktsepteerida täielikult, tervikuna ja tingimusteta. Vanemal ei saa olla jäiku ja
juba eelnevalt välja kujunenud ootusi,
millist last nad soovivad.
3. õigus hellusele - see jõuab lapse
teadvusse erinevate aistingute vahendusel. Hella, sõbraliku ja sooja pilguna,
kõnetamisel sõbralik hääletoon, silitusena, paina, süles olemisena. Millal teie
laps süles oli?
4. õigus kasvamisele - lapse närvisüsteem on häälestatud nõnda, et ta vajab tihedat kontakti sünnist alates täiskasvanuga, hiljem ka kindlasti teiste lastega.
5. õigus kogeda, et temast hoolitakse
- kasvavale lapsele on äärmiselt oluline

Hangete korraldamise korra kehtestamine
Hangete korraldamise kord reguleerib Väike-Maarja Vallavalitsuse ja vallavalitsuse
hallatavate asutuste poolt korraldatavate
riigihangete ja alla riigihangete seaduse §
15 lg 1 sätestatud piirmäära jäävate hangete hankemenetlusega seotud toimingute
teostamist. Hangete puhul, mille eeldatav
maksumus ilma käibemaksuta on asjade
ostmisel või teenuste tellimisel kuni 1000
eurot ja ehitustööde tellimisel kuni 2000
eurot, võib hanke eest vastutav isik kauba
või teenuse osta või ehitustöö tellida ühelt
pakkujalt.
Otsustati nõustuda hangete korra kehtestamisega ning anda määrus nr 7 „Hangete
korraldamise kord“.
Koolide hoolekogudesse vallavolikogu esindajate määramine
Otsustati määrata vallavolikogu esindajateks Väike-Maarja Gümnaasiumi hoolekogus Olev Liblikmann, Kiltsi Põhikooli hoolekogus Rein Möldre ja Simuna Kooli hoolekogus Hans Kruusamägi. Tunnistada
kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.
01.2006. otsused nr 4, nr 5 ja nr 7. Vastu
võtta otsus nr 23 „Esindaja määramine“.
Hoolekogu liikmete valimise
korra kehtestamine
Hoolekogu liikmete valimise kord reguleerib
Väike-Maarja valla põhikoolide ja gümnaasiumi hoolekogudesse liikmete valimist,
nende volitusi ning hoolekogude koosseisude kinnitamist. Põhikooli hoolekogusse kuuluvad Väike-Maarja Vallavolikogu
esindaja, õpetajate esindaja ning viis vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat. Gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad Väike-Maarja Vallavolikogu esindaja, õpilaste esindaja, kaks õpetajate esindajat ning viis vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide
esindajat.

Otsustati: nõustuda hoolekogu liikmete valimise korra kinnitamisega; anda määrus
nr 8 „Hoolekogu liikmete valimise kord“.
Kiltsi Põhikooli põhimääruse kinnitamine
Viimane Kiltsi Põhikooli põhimäärus kinnitati 1998. aastal ning on nüüdseks aegunud.
Põhimäärusesse ei ole sisse pandud vanemate õigusi ja kohustusi.
Otsustati: 1) nõustuda Kiltsi Põhi-kooli põhimääruse kinnitamisega.
Laenu võtmine projektide kaasfinantseerimiseks. Summa, mis valla
eelarves on planeeritud projektide kaasrahastamiseks, ei ole piisav. Volikogu
otsustas nõustuda Väike-Maarja Vallavalitsuse poolt projektide kaasfinantseerimise
tagamiseks laenu võtmisega summas kuni
800 000 krooni. Otsustati vastu võtta otsus
nr 26 “Nõusolek laenu võtmiseks”
Vallavalitsusele volituste andmine
läbirääkimisteks Haridus- ja Teadusministeeriumiga Väike-Maarja Gümnaasiumi edasiarendamiseks gümnaasiumi ja õppekeskuse baasil.
Otsustati anda Väike-Maarja Valla-valitsusele volitused läbirääkimisteks
Haridus-ja Teadusministeeriumiga VäikeMaarja Gümnaasiumi edasiarendamiseks
gümnaasiumi ja õppekeskuse baasil ja vastu võtta otsus nr 27 „Volituste andmine“
Väike-Maarja Vallavolikogu avalik
pöördumine pensioniea tõstmise küsimuses. Informatsioon võeti teadmiseks ja
otsustati arutada seda teemat järgmisel
volikogu istungil.
Info Aavere Hooldekodu kohta.
On tekkinud huviline, kes ERKAS´i juhi Jüri
Roosi hinnangul on nõus jätkama hooldekodu
teenuse pakkumist. Praegu tehakse tööd selle
nimel, et hoone saaks kaasatud Shveitsi
energiasäästu programmi. Aavere hooldekodu kohtuistungi aega pole seni kindlaks
määratud.

Töö valla komisjonides
Liikluspindade
kohanime
määramine
Väike-Maarja Vallavalitsus algatas 5.
mail käesoleval aastal korralduse eelnõu liikluspindadele kohanime määramiseks alljärgnevalt:
1. Määrata Väike-Maarja vallas Kiltsi
alevikus liikluspinna kohanimeks Veski tänav vastavalt lisatud skeemile.
2. Määrata Väike-Maarja vallas Vao
külas liikluspinna kohanimeks Oru tänav vastavalt lisatud skeemile.
3. Määrata Väike-Maarja vallas Väike-Maarja alevikus liikluspinna kohanimeks Tehno tänav vastavalt lisatud
skeemile.
Nimeobjektide asendiplaanidega saab
tutvuda Väike-Maarja vallavalitsuses
ja valla kodulehel www.v-maarja.ee.

Õpilaste terviskäitumine paneb mõtlema
Eesti Haigekassa ja Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool on kohandanud rahvusvahelise
kooliõpilaste terviskäitumise uuringu ankeedi 5., 7. ja 9. klassi õpilastele. Ankeeti
on meie koolides läbiviidud alates 2008.
õppeaastast. Ankeet on anonüümne, kus
õpilane hindab oma terviskäitumist.
Sellel õppeaastal osales ankeedis 38 õpilast üheksandatest klassidest.
Ankeedis on 63 küsimust. Toon välja mõned vastused, mis mõtlema panevad.
· Kõrgenenud vererõhk esines 9 õpilasel.
· Nägemisteravuse langus esines 14
õpilasel.
· Oma muredest ei saa vanematega rääkida 6 õpilast.
· Kurvameelsust ja enesetapumõtteid on
kogenud 11 õpilast.
· Koolikiusamist on kogenud 12 õpilast.
· On suitsetanud või suitsetab iga päev
28 õpilast.
· Alkoholist on end purju joonud end 13
õpilast.
· Kanepit on suitsetanud 1 õpilane.
· Koolis ei meeldi käia 19 õpilasel.
· Õppetöö on pingeline 18 õpilasele.
· Oma tuba ei ole 10 õpilasel.
· Vesipiipu on suitsetanud 28 õpilast.

29.aprilli vallavolikogus

teada, et vanemad temast hoolivad ja oma
hoolivust ka väljendavad (tunne huvi, mida
laps teeb vabal ajal, kuidas läheb koolis,
kas koolitarbed, riided on olemas ja korras
jne). Hoolimise juurde kuulub ka lapse
lohutamine, kui seda vaja on.
6. õigus enda väljendamisele - lapsel
on õigus olla ära kuulatud ja väljendada
oma mõtteid.
7. õigus saada kasvatust - e juhendamist valitsevate piirangute ja kohustuste tundmaõppimiseks ja omandamiseks. See peab toimuma vanemate eeskuju kaudu, sõbralikult rääkides ja nõu
andes, mitte karistuse ja vägivallaga.
Pereelus on teatud olukorrad, mida laps kogeb halvana, mis mõjutab tema
arengut, käitumist, keskendumist ja tähelepanu. Kindlasti mõjub lapse arengule
ebasoodsalt kodus valitsev riiakus, alkoholi liigtarbimine, vanemate pidev kodust
äraolek, vanema omaenda ärrituse ja
närvilisuse väljaelamine lapse peal, lapse
pilkamine ja halvustamine teiste kuuldes
Loodan, et kui lapsevanemad
neile nõuannetele pisutki mõtlevad, muutub ka laste käitumine turvalisemaks.
Ene Kinks
kooliarst

Kultuurikomisjon keskendus
raamatukogudele
Komisjon kogunes 11. mail Triigi endisesse
lasteaed-algkooli, kus praegu asub kohalik
raamatukogu. Koosolekut juhatas komisjoni
esimees Siret Stoltsen. Liikmetest olid kohal
Ene Preem, Marju Metsman, Jaanus Kaare ja
Ants Rikberg. Erinevatel põhjustel puudusid
Aare Prants, Raivo Tammus, Merike Hövelson,
Vallo Taar, Jaak Läänemets.
Koosolekul osales ka kultuuri- ja
spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts,
vallamaja nõupidamiste ruumis ühines meiega vallavanem Urmas Tamm.
Päevakorras oli kolm punkti: 1) tutvumine Triigi raamatukogu ja spordi-hoonega,
2) Kiltsi raamatukogu ümberkolimisest ja 3)
Ebavere Kange triatloni korraldamisest.
Triigi raamatukogu tööst tegi üle-vaate
raamatukoguhoidja Tiiu Grünthal. Piirkonnas
elab 452 elanikku, nendest on raamatukogus
lugejaid 159. See on 36% elanikest. Raamatuid
on ligi 6000 ühikut. Probleemideks on halb
Interneti-ühendus, viletsad aknad ja viletsas
seisus valgustid. Vald plaanib maja maha müüa,
seoses sellega tekib probleem, kuhu
raamatukogu vajadusel kolida.
Seejärel siirduti spordihoonesse.
Juhataja Aule Rebane viis komisjoni kurssi
sealse elu ja probleemidega. Hoones on suur
saal, kus saab mängida erinevaid pallimänge
ja kaks jõusaali. Lastel on oma turnimistuba.
Külastajatel on võimalus kasutada dushiruume
ja sauna. Probleemiks on katus, mis sajab läbi
ja millest on aastaid räägitud, kuid mille
remontimiseks pole vahendeid jätkunud.
Projektidega on saadud juurde vahendeid

jõusaali ning ehitati korralik saun, mis praegu
töötab ka avaliku saunana.
Edasi jätkus komisjoni koosolek
vallamaja nõupidamiste ruumis, kus tuli arutusele komisjoni tööplaan. Tööplaani projekti tehti
mitmeid täiendusi ja parandusi. Jäi kõlama mõte,
et tutvumisel valdkonna objektidega ilmnevate
puuduste fikseerimisest on vähe kasu, vaid
on vaja paika panna süsteem, kuidas need
puudused saavad kõrvaldatud.
Teise punktina arutati Kiltsi raamatukogu ümberkolimist. Kõne alla saab tulla kolm
võimalust: a) jääb samasse kohta, b) kolitakse
Kiltsi põhikooli, c) leitakse ruumid Vao külas
Kiltsi elanikud soovivad raamatu-kogu
jätkamist samades ruumides. Samas peab
konstateerima fakti, et tingimused seal on
väga halvad nii külastajatele kui raamatutele
ühed halvimad terves Eestis. MTÜ Meie Kiltsi
on võtnud eesmärgiks kohalik rahvamaja koos
raamatukoguga korda teha.
Viimase põhipunktina käsitleti Ebavere Kange triatloni läbiviimisega seonduvaid
mõtteid. Korraldajad on ürituse läbiviimisega
palju vaeva näinud, kuid negatiivse poole pealt
juhiti tähelepanu väheste ohutusnõuete
rakendamisele ujumisel.
Info all tuletas Ilve Tobreluts meelde,
et 1.-6. juunini toimuvad tänavused Pandivere
päevad ja tutvustas nende raames toimuvaid
üritusi.
Ants Rikberg
valla kultuuri-, spordi- ja külaelu
komisjoni liige

MTÜ Nelikand talgud
Mittetulundusühing Nelikand on aastaid talguid korraldanud ning seetõttu ei olnud Teeme ära talgupäev külaseltsile sugugi uus ja
põnev ettevõtmine.
Kurtna külamaja ümbruse heakorrastamise talgutel osales 38 inimest. Kahjuks ei võimaldanud talgupäevaeelne öine
vihmasadu ning ka talgupäeval valitsenud
sombune ja vihmane ilm teostada kõiki planeerituid töid. Paraku ei lähe kõik alati plaani
järgi. Me saame väga paljusid asju siin maa-

ilmas paremaks ja ilusamaks muuta, aga
halba ilma me paremaks muuta ei saa.
Kevadkülvitööd tehtud, saame
uuesti külamaja juures kokku ja teeme tegemata jäänud talgutööd ära.
Tänan kõiki talgulisi, kes vaatamata vihmasele ilmale talgutele tulid ja ebaõnnestunud tööpäeva kiuste rõõmsa meele
säilitasid.
Talgujuht Ene Preem
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Kultuurikomisjon käis
Simunas
13.aprillil toimunud kultuuri-, spordi- ja
külaelukomisjon oli külas Simunas, et
tutvuda meie valdkonda jäävate objektidega. Sest nagu laulsid “Vandersellid”: “Kui
elad oma õue all, ei tea, mis sünnib
kaugemal.”
Seekordse ringkäigu oli ette valmistanud Kurtna külavanem Ene Preem.
Kokkusaamine toimus Simuna spordihoone juures, mida me ka vaatama läksime.
Seal võttis meid vastu muhe spordihoone
peremees Hillar Kasu. Ta tutvustas ja näitas
hoone olukorda.
Murelasteks olid võimla põrand ja
riietusruumid. Hillar Kasu tuli välja mitme
mõttega, mida tulevikus teostada. Üks
nendest oli terviseraja loomine. Jõudu ja
jaksu nende ideed elluviimiseks.
Edasi kulges meie teekond Simuna
rahvamajja, kus meid ootas ees särasilmne
perenaine Auli Kadastik. Tema murelapseks
on lava ja lavatagused ruumid, puudust
tuntakse suuremast ruumist, kus korraldada näitusi ja väiksemaid üritusi. Vaatamata nukrale olukorrale toimub seal
aktiivne ringide tegevus ja üritused vastavalt rahakotile. Aitäh Aulile kultuurivankri
vedamise eest!
Põikasime läbi ka Simuna kirikust,
kus torka silma parempoolse akna kaunis
vitraaz. Kui saab valmis ka vasakpoole akna
vitraaz, siis on külastajatel, mida vaadata.
Edasi suundusime Avanduse
mõisa. Seal külastasime kõigepealt
noortekeskust, mis on väga viletsates ja

kitsastes ruumides. Samas annab see
noortele võimaluse kokku saada ja ühiselt
midagi ette võtta. Minu arvates on see koht
aga väga vajalik: seal koos tegutsemine
viib noorte mõtted eemale kuritegevusest.
Avanduse mõisas tegutseb ka
raamatukogu, mis on teiste ruumidega
võrreldes paremas seisukorras. Muljet
avaldas ka see, et raamatukoguhoidjal
on huvi ja tahtmist viia ka kooli tutvustamiseks uusi lastearaamatuid. Sellega
suureneb lugejaskond, eriti algklasside
laste osas. Viimased ei jõua alati peale
koolitunde raamatukoguse minna.
Piilusime ukse vahel samas hoones asuva Simuna muusikakooli ruumidesse, kus käis vilgas pillimängu harjutamine. Seejärel läksime mööda kitsast
treppi üles Simuna naisklubi hubasesse
ruumi, mille olid korda teinud nelja naise
töökad käed. Seal kohvilaua taga rääkis
Ilve Tobreluts eelseisvatest üritustest ja
arutasime jooksavid küsimusi.
Enne kojuminekut peatusime
möödaminnes Kurtna külamaja ees. Ene
Preem tutvustas maja sisemust ja Kurtna
küla edasisi plaane.
Päike oli juba loojunud, kui koju
jõudsime. Eriti sügavalt jäi mällu see
optimism, lootusrikkus ja rõõmus meel,
millega inimesed tänasest murelikust
olevikust olenemata tulevikku vaatasid.
Merike Hövelson,
komisjoni liige

Heakorratalgud Simunas
Laupäeval, 1. mail toimuval hoogtööpäeval
„Teeme ära!” korraldas Simuna Vabatahtliku
Tuletõrje Selts talgud. Kavas oli korrastada
päästekomando hoone-, Simuna Kooli-,
Koolide kivi-, Katkuallika ümbrus ja kirikaed.
Talgulisi ootas lehtede riisumine ja langenud
okste korjamine, prügi koristamine ning
võsa saagimine.
Talgutega alustasime kell 10
hommikul, tööd kestsid kella neljani päeval.
Hommikul tundus ilm vihmane, kuid vihma ei
sadanud ja tööd laabusid hästi. Kohale oli
tulnud rahvast palju, kokku 70 inimest.
Lõunal ootas talgulisi soe supp, kohv, tee
ja saiakesed.
Väga palju kohti sai tehtud korda,

Inglaste aiamajad valmivad Väike-Maarjas
Vallavanem Urmas Tamm on eesmärgiks
võtnud end põhjalikult kurssi viia valla ettevõtetega. Nii saimegi kokku Baltic Log
Cabins OÜ ettevõtte juhtidega.
Baltic Log Cabins OÜ alustas oma
tegevust neli ja pool aastat tagasi 28.novembril 4-5 töötajaga. Praegu on töötajaid
ligi 90. Töötajad käivad siia Väike-Maarjast, aga ka Tamsalu ja Laekvere vallast.
Ettevõte toodab freespruss aiamaju Inglismaa turule. Neid on mitmesuguses suuruses, väiksemad on 2,5x
2,5 meetri suurused ja suurimad 5,9x5
meetri suurused. Nõudlus nende järele on
suur.
Nagu ühest suust rääkisid nii ettevõtte iirlasest tegevjuht Eoin Murphy, tehase juht Maido Jänes kui objekti tootmisjuht Rasmus Jänes, et ootavad pikisilmi
uue tootmishoone valmimist, misjärel
saaks mahtusid veelgi kasvatada ja turu
suurenevat nõudlust rahuldada. Ehitus
võiks kiiremini valmida, siis saaks asuda
ehitama olmehoonet. “Kõike korraga ei saa
teha, sest siis kaob kontroll tegevuse üle
ära,” räägib tootmisjuht Rasmus Jänes asjatundlikult ja loodab uue tootmishoone valmimist oktoobris.
Ettevõtte aastane käive on 80 miljonit krooni ja sel aastal loodetakse suuremaid numbreid kui mullu. “Ettevõttele pole
rasked ajad majanduses siiani mõju avaldanud ning inimesi koondama pole pidanud,” saab Eoin Murphy vallavanemat rõõmustada.
Õnneks pole ettevõttele mõju avaldanud ka puiduhinnad, ettevõttel on tarnelepingud mitme puidufirmaga. Kasutatakse ainult kuuske, kuna see puu sobib
kvaliteedi tagamiseks paremini kui mänd.
“Eks meil ole veidi kergem ka, turunduse
pool on emafirma Dunster House Ltd.
peal,” räägib Maido Jänes.
Ettevõttel läheks veelgi paremini,
kui Suurbritannia naela kurss oleks veidi
kõrgem. Õnneks on see siiski tõusuteel.

Objekti tootmisjuht Rasmus Jänes ja paberimajandust haldav Birgit Kopti
toodangu taustal. Foto: Hilje Pakkanen

“Meie jaoks oleks muidugi parem kui ka
Inglismaal kehtiks euro,” ütleb tegevjuht,
kes peab euro kasutuselevõttu ka Eestis
positiivseks.
Päevas toodetakse 30-40 maja,
mis Riia sadama kaudu Inglismaale laevatatakse. Esmaspäeval pannakse koorem Väike-Maarjast teele, neljapäevalreedel on inglastel majad juba käes.
Miks just Riia sadam kui siinsamas on oma Kunda sadam? “Meie ettevõttele pakub kõige konkurentsivõimelisemat transporditeenust Tartu firma AS Olbtar, kellel on omakorda head suhted Riia
sadamaga,” rääkis Rasmus Jänes.

kuid töid Simuna aleviku korrastamiseks
jätkub veel.
Hea kui Simuna ja ka kaugemalt inimesed
tuleksid tihemini kokku, et ühiselt midagi aleviku heaks ära teha.
Aitäh kõigile, kes Simuna heakorratalgust osa võtsid!
Mart Pruul
Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts
Juhatuse esimees

Ühe Inglise päritolu firma sattumist Väike-Maarjasse võib pidada heade
juhuste kokkulangemiseks.
Aastaid tagasi käisid Dunster
House Ltd. omanikud Eestis ja otsisid
inves-teerimiseks sobivat kohta siinkandis. Käisid läbirääkimised siinse endise
oma-nikuga ja lõplik otsustamine võttis
üksjagu aega.
Vallavanem tunneb huvi, kuidas
on läbisaamine meie töötajate, valla ja teiste asutustega. Eoin Murphy leiab, et talle
meeldib siinne töötajate töösse suhtumine. Üldse on ta siinsete ümberkaudsete
valla ettevõtetega ning vallaga läbisaamisega väga rahul.
“Kui nüüd selle tee ka korda
saaks,” räägib ta. Rasmus lisab kõrvalt,
et eelmisel aastal ettevõte lappis teed oma
vahenditega. Vallavanem lubab kohe asja
selgeks teha. Helistab vallamajja. “See on
eratee, meie jaks kahjuks siia ei küündi,”
vastab ta, kuid lubab midagi välja mõelda.
Ettevõtte tegevjuht Eoin Murphy
on väga tagasihoidlik ega soovi oma plaane ära sõnuda. Nii ei soovi ta pildile jääda
ega suuremaid kommentaare anda.
Lõpetame siis vallavanem Urmas
Tamme kommentaariga: “Kui ettevõttel kõik
sujub, siis võib ettevõttest kujuneda piirkonna suurim tööandja.”

Simuna Jahtkonna talgud

Hilje Pakkanen

Kevadine rohevahetus tuleb 29. mail!
Rõõm on teatada, et kõik taimesõbrad ja aiandushuvilised on oodatud
laupäeval, 29. mail kell 11.00 rahvamaja taha platsile rohevahetusele.
Rohevahetus on Aiaklubi poolt 2007. aastal alguse saanud aia- ja taimehuviliste
kokkusaamine, mille käigus vahetatakse
omavahel või antakse ära oma aia või kodu ilu- ja tarbetaimi, pistikuid, seemneid, sibulaid või juurikaid. Väike-Maarja esimesed
rohevahetused toimusid eelmisel aastal
mais ja augustis.
Rohevahetusel on üks oluline reegel, mida tuleb silmas pidada: rohevahetus
on tasuta, kaasavõetud taimi ja aiatarbeid
võib ainult vahetada või ära anda, mitte
müüa! Nagu nimigi ütleb ei ole tegemist mitte laadaga, vaid taimede vahetusega.

Teeme Ära talgupäevast võtsid osa ka Simuna Jahtkonna jahimehed. Talgute eesmärgiks oli korrastada Väike-Maarja vallas
Käru külas üks vana talukoht. Korrastamise ja koristamise käigus sai likvideeritud
aastate vältel sinna kogunenud olmeprügi
ning ohtlikud jäätmed.
Tänaseks on prügi koristatud ning

plaanis luua tulevikus samale kohale
lõkkeplats, kus saab matkaja või siis
jahimees istuda, puhata või siis lõket teha
ja aega veeta.
Simuna Jahtkonna jahimeestele oli
Teeme Ära aktsioon juba kolmas millest
aktiivselt osa võeti.
Teet Paju, talgujuht

Rohevahetusele võib kaasa võtta:
TAIMI
Kõik, mis Sinu meelest üht rohenäppu võiks
huvitada - väiksed puupojad, ilupõõsad,
püsililled, toalilled, veetaimed, kevadisel
rohevahetusel ka suvelille- ja köögiviljataimed. Taimepotid kasta eelmisel õhtul, siis
on nad üritusel niisked, mitte märjad. Märg
pott on raske, samuti võib väljanõrguv vesi
rikkuda saaja autosisustust.

SEEMNEID
Taaskord kõik, mis Sinu meelest üht rohenäppu võiks huvitada - lisaks ilutaimedele ka loodusest ning miks mitte oma
välisreisidelt või puuviljaletilt korjatud
seemned. Seemned võta kaasa pakituna
ja nimesildiga varustatult. Pakendiks sobivad hästi ümbrikud ja minigripkotid.
PISTIKUID
Pistikute puhul veendu, et nad on ikka värsked ning vähemalt kahe pungaga. Kuni rohevahetuseni hoia nad jahedas, niiskesse
salvrätikusse pakituna kilekotis. Tark on juba
lõikamise ajal märgistada ka pistiku alumine
ots (see emataime poolne). Veel paremad
on aga juurutatud pistikud, paar nädalat
enne rohevahetust mulda pistetud oksajupid jõuavad juba juured alla ajada; sibulaid,
risoome, mugulaid, juurikaid.
Need võiksid parimal juhul olla juba
kuivatatud ning suuremast osast aiamullast puhastatud. Parim pakend on paberkott.
MUID AIATARBEID
Lisaks taimedele võib rohevahetusele tuua
ka üleliigseid taimeanumaid (potid-kastid)
ning aiakirjandust (ajakirjad, ajalehed, raamatud).

VEEL VÕIB KAASA VÕTTA
- prinditud taimekirjeldused- ja kasvatusõpetused taimede ning seemnetega kaasa andmiseks. See säästab väga palju nii
andja kui saaja aega;
- marker või kleebitavad nimesildid taimekottide ja -pottide märgistamiseks;
- kilekotid, salvrätikud paljasjuursete taimede ja pistikute transportimiseks;
- pliiats ja paber märkmete tegemiseks
ja rohevahetusel osalejate kontaktandmete ülestähendamiseks;
- ajalehti autosisustuse kaitseks taimede
transportimisel;
- pihustiga veepudel taimede niisutamiseks,
eriti kuuma päiksepaistelise ilmaga;
- papp- või plastmasskastid, millega oma
taimi vahetusele tuua ning saadud taimi ohutult viia.
- süüa- juua endale, et nälg ja janu ei takistaks edukat vahetamist.
Allikas: www.aiaklubi.ee
Lähemat informatsiooni Väike-Maarjas
toimuva rohevahetuse kohta saab küsida
Liina Tiimuselt telefonil 5559 8780.
Kohtumiseni!
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Kultuurivald Väike-Maarja
Väike-Maarjasse uustulnukana küsitakse
mult üsna sageli, kuidas tundub ja mida
arvad. Minu kui väljasttulnu jaoks ja mõnevõrra värskemale pilgule on kõige rohkem
muljet avaldanud siinne vilgas kultuuri- ja
spordielu. Kavandatakse ja viiakse ellu
suuri asju, mis teeksid au meie vallast palju
suuremale linnale.
Wiedemanni auhinna keelepäev
tõi Väike-Maarjasse keelemehed ja naised, keda kohtame õpikutest, näemeloeme meediast. Riigimees Juhan Kuke
sünniaastapäeva tähistamine Käru külas
tõi kokku ajaloohuvilised. Tegemist on tõeliselt harivate ja huvitavate üritustega, millest osasaanud võivad ainult rõõmu tunda.
Siinse rahvatantsu 55. aastapäeva pidu oli sedavõrd vahva, et muljete vahetamist jätkus tükiks ajaks. Väike-Maarja
pasunakoor - vaieldamatult üks siinseid
lemmikuid ja valla vapimärke - pidas samuti
saalitäie rahva ees maha vägeva muusikapeo.
Suuremate sündmuste vahele jäävad mitmed kontserdid, mis rõõmustavad
eriti lapsevanemaid ning annavad noortele
kaunishingedele võimaluse end teostada:
muusikakooli õpilaste ja emadepäeva kontserdid ning ja valla laste lauluvõistlus.
Kultuuri kõrval käib vähemalt sama vilgas spordielu.
Vald ei pea paljuks selgitada välja
oma ala parimaid tosinal alal. Annab otsida,
kust sellist teist omavalitsust leida võib!
Igal kevadel ärkab ellu Lurichi legend. Georg Lurichi nime kandvad üritused kulmineeruvad kevadeti Lurichi sünniaastapäeva paiku ja siis võib näha üksteiselt mõõtu võtmas kangeid rammumehi,
jooksjaid ja teisi spordihuvilisi. Tänuväärne
on ratsutamistraditsioonide elluäratamine ja
seda just noorte seas Toivo Poola ja Madis
Niinemetsa eestvedamisel.
Pandivere rattaralli tõi kokku Eesti maanteeratturite eliidi, kelle kõrval said
mõõtu võtta ka kohalikud rattasportlased
kuni pisipõnnideni välja. Sõita võidu koos
suure ässa Jaan Kirsipuu endaga - sellega
ei saa mitte iga noor rattur uhkustada!
Siis veel korvpall, maadlejad,
trimm neile, kel võistlusmomenti üle ei tähtsusta...
Ebavere tervisespordikeskuse
spordivarustus täienes rataste, rulluiskude, -suuskade, sõudeergomeetri ja muuga. Kohe hakati avardunud võimalusi kasutama ja jõudu katsuma Ebavere ergomeetri võistlusel.
Kevad tõi kaasa Teeme ära aktsiooni. Ka siin oli vallarahvas aktiivne - ise
endale me seda ju teeme. Korda said mitmed paigad, kordatehtule lisas heameelt
südamesse koostegemine. Eriti rõõmustati
kevadise kaltsupeo üle, mida käidi uudistamas kaugemaltki.
Sügavat muljet avaldab ka kohaliku rahva pealehakkamine ja tahe ise teha,
osa võtta, aga ka ise oma tegemistest teistele rääkida (loe: kirjutada, pilte teha). Ses
mõttes on siinne lehetoimetaja õnnelikus
seisus, ole vaid meister kõike pakutavat
kajastama ja ära mahutama.

Huvipakkuv on olnud võrrelda meie
maakonna kultuurielu teljel maakonnakeskus Rakvere - selle lähiümbrus ja maakonnakeskuse tagamaa Väike-Maarja.
Rakveres on kultuuriürituste pearõhk vaatamisel-kuulamisel (teatrietendused, kontserdid). Lähiümbruse rahvamajade peamine roll näikse olevat huvitegevuse võimaldamisel ning sealne elanik
võtab ette pigem tee Rakverre kui kohalikule üritusele.
Maakonnakeskusest kaugemale
jäävate kohtade rahvale on tee Rakverre
iga väikse asja jaoks ette võtta pikavõitu.
Samuti on selge, et ise tehes on kõige kindlam, et asi saab tehtud.
Isetegemine pakub aga palju enamat kui olla passiivne kultuuritarbija: annab
põhjuse kodust välja tulla mõnusalt aega
viitma, suhelda samade huvidega inimestega, olla aktiivne, teha koos ära.
Sellise aktiivsuse juures on loomulik, et inimesed peavad oluliseks rahvamaja
rolli ja soovivad, et latt, mis rahvamajas kord
kunagi kõrgele tõstetud, püsiks seal edasi.
Kultuurisündmuste üks rollidest on
võimalus rahvast kaugemaltki kokku kutsuda, näidata neile, kuidas me siin elame, mis
vahepeal muutunud on.
Mul on tuua hea näide aastate tagant. Sattusime kord toonase Tamsalu linnapea Urmas Tammega rääkima Tamsalust,
et kas olen seal käinud ja mis mulje mul
Eesti noorimast linnast on. Minu mulje Tamsalust pärines nõukogude ajast, mil olin seal
seoses Viru mängudega üldse üks kord
käinud. Meenusid auklikud tolmused teed,
veoautode müra, hallus - ei midagi meeldivat. Linnapeale läks minu jutt tema linnast
sedavõrd hinge, et mõne aja pärast kutsus
ta mind Tamsallu ringsõidule. Tamsalust oli
vahepeal saanud korras teedega heakorrastatud linn. Muidugi oli mul oma jutu pärast piinlik. Hiljem arutades leidsime, et kui
põhjust uuesti külla tulla inimestele ei anta,
siis neile jääbki kord külastatud kohta meenutama tookord nähtu.
Vähetähtis pole seegi, et noortele
mujale õppima asujatele on kodukandist
kaasa võtta soe mälestus, nad ei pea häbenema, et on pärit Väike-Maarjast.
Need suured ja õnnestunud tegemised annavad põhjust meist juttu teha
ka mujal meedias. See on hea ja oskuslik
mainekujundus, milles me kõik osaleme. Ja
ärgu keegi öelgu, et kodukoha maine oluline pole.
Seepärast ( ja mitte ainult!) ärgem
unustagem ka ise neil üritustest osalemast.
Kui pole publikut, siis kaob peagi ka sündmus ise.
Parim viis oma paranenud elujärjest teada anda ongi neid külla kutsuda mõnele toredale üritusele. Juunikuu Pandivere
päeva, naisekandmise, grillipeo, superkrossi, jaanipäeva ja palju muu toredaga
on ees. Läheme ise osa võtma ja kutsume
oma tuttavad kaasa!
Omavahel öeldes tahaks kangesti
lisada: sellal, kui nemad seal alles kultuuripealinna mõtet arutasid, oli meil kultuurivald
juba olemas!
Hilje Pakkanen

Huvi noorte töö- ja
puhke-laagri vastu on
suur
Väike-Maarja noortekeskuse eestvedamisel on suvel kavas läbi viia noortelaager
kahes vahetuses, igas vahetuses neli
gruppi: kaks Väike-Maarja, üks Simuna ja
üks Kiltsi piirkonnas. Esimene vahetus algab juba 7.juunil ja kestab 18.juunini, teine
vahetus toimub 28. juunist kuni 9. juulini.
Registreerimine noortelaagrisse oli
ülimalt aktiivne, 5. maiks oli registreeritud
60-le kohale sada soovijat. Osa soovijaid
pidi jääma seekord ukse taha.
Põhiliselt tehakse heakorratöid Kiltsis, Simunas ja Väike-Maarjas. Korrastatavate objektidena on eelistatud muinsusja looduskaitselised kohad, kalmistud ja kirikaiad, avalikud haljasalad ja mänguväljakud. Korrastustööde käigust saavad noored ülevaate ka töökaitsest, karjääri- ja õppimisvõimalustest, keskkonnakaitsest ja
loodushoiust, kodukandi ajaloost, räägitakse muistendeid, tehakse sporti ja käiakse
külas.

Noortelaagril on kavas korraldada
peale tööd ühiskülastusi valla ettevõtetesse ja mujale huvitatavasse paikadesse.
Laagri lõpus, 13. ja 14.juulil toimub
kahepäevane ekskursioon looduskaunisse Rõugesse.
Tööd tehakse nii vabatahtlikkuse
printsiibil kui ka tasu eest - töötatud tund
maksab 27 krooni.
Raha laagrite läbiviimiseks saadi
vallaeelarvest ligemale 90 000, KIK-st
31600 ja Eesti õpilasmalevate programmist
13 800 krooni.
Täpsem info laagri toimetamiste ja
vahetuste gruppide kohta Väike-Maarja
noortekeskusest: telefonil 325 5038; eposti aadressil: noortekeskus@vmaarja.ee Väike-Maarja noortekeskuse juhataja Meeli Veia käest.
Hilje Pakkanen

Vald kinkis beebidele hõbelusika
Emadepäeva eel, 8.mail tähistati
Väike-Maarja rahvamajas beebide- ja
emadepäeva. Vallavalitsus kinkis vastsetele ilmakodanikele mälestuseks hõbelusika.
Kutsutud on vanemad koos beebidega, kes on sündinud 2009.aasta 1.novembril ja hiljem, kokku 28 beebit. Esmakordselt peeti beebidepidu kaunil kevadisel
ajal ning kujunes seetõttu ka osavõturohkeks.
Beebidepidu jätkus emadepäeva
kontserdiga, mille külaliseks oli Ervin
Lillepea. Tehti ka ühispilti.
Väike-Maarjas on viimastel aastatel sündinud lapsi 50-60 ringis. Loodetavasti sünnib meil ka sel aastal samapalju
beebisid.
Hilje Pakkanen

Üks küsimus
Vallavanem Urmas Tamm, kuidas
edeneb Avanduse mõisa müük?
Urmas Tamm: Idee müüa Avanduse
mõis ulatub tagasi 2007. aastasse, mil
tookordne Avanduse osavalla halduskogu sellise ettepaneku tegi. Põhjuseks
siis ja ka nüüd on asjaolu, et vald ei suuda
mõisa sel kujul korras hoida, rääkimata
muinsuskaitse all oleva mõisahoone säilitamiseks ja restaureerimiseks vajaminevatest kulutustest.
Püüame leida mõisale head peremeest ja seetõttu me müügiga ei kiirusta.
Esialgne hind - 3,9 miljonit - krooni on ilmselt

täna liiga kõrge. Kuid otsuse mõisahoone
müügi kohta teeb volikogu.
Praegu valmistab Avanduse osa-

Kiltsi mõisa rekonstrueerimise
lõpuspurt on alanud
Kiltsi mõisa rekonstrueerimise tööd peavad
olema lõppenud 31. augustiks 2010. Ehitustööde peatöövõtja AS Ervin Ehitus on
jõudmas peamaja sees töödega lõpusirgele. Enamus ruumides kolmandal ja teisel
korrusel on põrandad kas vahetatud või
restaureeritud ning seinte ja lagede siseviimistlustööd hakkavad valmis saama. Jäänud on vaid mõned kaunistavad elemendid, piirdeliistud jms.
Keldrikorrusel läheb veidi kauem
aega, sest kevadine uputus seiskas mõneks ajaks tööd. Osa juba valmis põrandaid tuleb keldris uuesti lahti võtta, et nende
alla drenaaz rajada. See on vajalik selleks,
et järgmise suurvee ajal keldri põrandad
kuivaks jääksid. Kõiki osapooli rahuldav lahendus tuleb leida tulevase võimlemissaali
põrandal laiutavate keskaegsete trepijää-

nuste kohta. Ühest küljest on tegemist
ajalooliste detailidega, teisest küljest hakkavad need segama võimlemistundide läbiviimist.
Kevade saabudes läks lahti kiire
askeldamine õues. Parempoolse tiibhoone
katusele lüüakse roovitust ja paigaldatakse samasugused punased katusekivid
nagu on juba peamaja katusel ja vasakpoolse tiibhoone katusel. Peamaja esifassaadi ja tiibhoonete fassaadide kallal töötavad krohvijad.
Sügiseks peab olema nii peamaja

vallavanem Mart Pruul koos kohalike inimestega ette kava, kuhu paigutada praegu mõisahoones tegutsevad Väike-Maarja muusikakooli Simuna osakond, osavallavalitsus, raamatukogu, Simuna naisteklubi,
noortekeskus.
Kindlasti saab osa asutusi ümber
kolida Simuna päästekomando hoonesse.
Täna tunneb huvi seal ühe ruumi rentimise
vastu Kaitseliit, kus välja õpetada noorkotkaid ja kodutütreid.
Avanduse mõis on kohaliku rahva jaoks oluline kooskäimiskoht. Mõistlikult asju ümber korraldades peaksid leitavad lahendused olema vastuvõetavad ka
kohalikele elanikele, et nemad sellest ei kannataks.
Hilje Pakkanen

kui ka tiibhoonete fassaad ühtlaselt
krohvitud ja värvitud.
Väike-Maarja Vallavalitsus esitlas
taotluse Kultuuriministeeriumi Riikliku Mõisakoolide programmi Kiltsi mõisa peahoone vahetus ümbruses vertikaalplaneeringu tegemiseks. Plaanis on viia peahoone
ümbruses maapind õigele tasemele, et
oleks võimalik lõpetada soklite krohvimine
ja värvimine ning juhtida seintest eemale
sadevesi. Praegu on osa soklist mulla all.
Peahoone esine tee kaetakse munakivisillutisega. Samuti taastatakse ehitustööde
käigus tallatud muru ja rajatakse pargi projektis ette nähtud lillepeenrad.
Liina Tiimus
projekti administratiivjuht

Ametnik annab nõu

Kalmistute hooldamisest
ja haldamisest
Väike-Maarja vallas asub neli kalmistut.
Neist kolm, Väike-Maarja uus ja vana kalmistu ning Simuna kalmistu on vallavalitsuse hallata. Kirikaedade ning Avispea kalmistu haldamine on koguduste hooleks.
Prügi
Kõikide kalmistute juures on prügi mahapanekuks ette nähtud kindlad kohad konteinerite, kilekottide või kastidega erineva
prügi jaoks.
Kalmistul tekib kolme liiki jäätmeid, mis tuleb vastavalt sorteerida:
- mittekõdunev materjal, näiteks küün-

latopsid, kunstlilled, lillepotid ja -vaasid jne
on soovitav koristada võimalikud sageli, et
tuul neid teistele haudadele ei kannaks;
- kõdunev materjal, nagu umbrohi, lehed,
väikesed oksad jms palume panna eraldi
hunnikusse;
-suured oksad, mis ei kõdune kompostiks
vaid purustatakse hakkepuidu saamiseks.
Kalmistutel asuvad prügikonteinerid on ette nähtud ainult seal tekkivate
mittekõdunevate jäätmete kogumiseks.
Kahjuks ei saa kõik inimesed sellest aru
ning kasutavad konteinereid koduste olmejäätmete ladustamiseks. See probleem on
eriti terav Simuna kalmistul. Olmejäätmeid
ei ole lubatud panna surnuaedade prügikonteineritesse.
Kalmisturegister
Valla kalmistuid hooldavad kalmistumeistrid: Väike-Maarjas Ruth Palmiste, tel
5161809 ning Simunas Helvi Vaher, tel
5247944. Nende juures tuleb sõlmida kõigil
hauaplatside kasutajatel vastav leping.
Lepingu sõlmimine ei too kasutajale kaasa
rahalisi kohustusi, küll aga õiguse matta
sellele platsile lahkunud lähedasi ja kindlustunde, et teie perekonna platsile ei maeta teile võõrast isikut. Samas võtate lepin-

guga ka vastutuse hauaplatsi korrasoleku
eest.
Väike-Maarja vallas on koostamisel kalmisturegister. See on edaspidi suureks abiks neile, kes soovivad leida oma
lähedaste rahupaiga asukohta. Kahjuks
puuduvad praegu paljudel hauatähistel
maetu sünni- ja surmadaatumid või koguni
nimi. Registri korrastamisel on suureks
abiks, kui lepingut sõlmima tulles saate anda
ka infot hauaplatsile maetute kohta.
Kalmistu haldamise ja hooldamise
reeglitest kinni pidades võimaldame lahkunute mälestust austada ka järeltulevatel
põlvedel.
Reet Pajula, registripidaja

Kalmistupäevad:
Simunas 23. juunil kell 11.00,
Väike-Maarjas 18. juulil kell 12.00
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Tagasivaade Wiedemanni keeleauhinna
keelepäevale
21.aprillil toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Väike-Maarja Vallavalitsuse ja VäikeMaarja Gümnaasiumi korraldusel
Väike-Maarjas Wiedemanni keeleauhinna keelepäev, mis seekord oli pühendatud tänavusele Wiedemanni
keeleauhinna laureaadile Ain Kaalepile.
Pärast ettekandeid rahvamajas
istutati Väike-Maarja keeletammikusse
Ain Kaalepi tamm.
Kokkutulnud kuulasid Ain Kaalepit
sõnas ja pildis infotehnoloogiliste vahendite vahendusel, sest auväärses eas
Kaalep otsustas oma tervist pikale sõidule mitte raisata. Kuulajad said Eesti Rahvusringhäälingu “Keelekõrva” saate vahendusel teada, mida arvas Ain Kaalep
keeleauhinda saades ja kuidas temas süvenes huvi keele vastu.
Miks just Wiedemanni
keeleauhind?
Keeleteadlane Mati Hint luges ette eelnevalt Ain Kaalepiga kooskõlastatud kirja
“Wiedemanni keeleauhinnas peegeldub
Eesti ühiskond ja vaimuelu”.1988. aastal
asutasid Wiedemanni keeleauhinna asutasid Irma Sild, Jüri Sild ja Rudlof Rimmel.
Nende mure eesti keele pärast pole olnud
vähem siiras kui Wiedemanni keeleauhinna laureaatide oma. “Wiedemanni keeleauhind on muutunud eesti keeleteadlaste
ja keelega tegelejate hulgas üheks kõige
hinnatumaks tunnustuseks. Miks Rudolf
Rimmel soovitas eesti keele auhinnale just
Wiedemanni kattevarju, seda ma ei tea.
Kuid tean, et see kattevari on väga õnnestunud: Wiedemann on mitte ainult kõige suurem grammatik, kes kunagi on Eesti
pinnal sündinud, vaid ta oli ka keiserliku
Venemaa akadeemik, sellisena maailmateadlane, kes võis eesti keelele vaadata
natuke kõrvalt…”
Meie keelepai keelerahvale
Vallavanem Urmas Tamm ütles kokkutulnuid tervitades, et eraalgatuslikult sündinud Widemanni keeleauhinna külge on jäänud tema loojate ja säilitajate hingesoojus:
“Keeleauhind on meie pai, tänu meie keele
hoidjatele, keele uurijatele, keele korrastajatele ja keele õpetajatele.”
Wiedemanni keeleauhind on

eesti vaimuühiskonna võrdkuju
Mati Hint: “Wiedemanni keeleauhind on vaba
auhind. Auhinna laureaatide hulgas on erineva spetsialiseerumisega keeleteadlasi,
sõnaraamatute tegijaid, keelekorraldajaidpraktikuid, murdekogujaid, polüglotte, kirjanikke, ajakirjanikke, keeletoimetajaid – kõigi
laureaatide keeletegevuse ühisosa ei saa
olla kuigi suur.” Hindi sõnul on siiski üks tunnus, mis suuremal või vähemal määral ühendab kõiki Wiedemanni keeleauhinna laureaate. “See on kiindunud, peaaegu kirglik
suhe eesti keelega, veendumus, et eesti
keel on absoluutselt täisväärtuslik, et meil
on õigus elada oma elu eesti keeles ja selles õiguses kahtleminegi on reetmine. Wiedemanni keeleauhind on Eesti vaimuühiskonna võrdkuju ja on ehk päris hea, et diapasoon on nii avar.”
Miks just Ain Kaalep?
Tänavu otsustas valitsus määrata Wiedemanni keeleauhinna Ain Kaalepile kui emakeelse sõnakasutuse suurmeistrile tipptasemel luule- ja proosaloomingu, kui silmapaistvale kultuuriisiksusele maailma kõrgkultuuri originaalteoste eesti keelde vahendamise ja kui kodanikule eesti keele, eestluse ja Eesti kaitsmise eest.
Mati Hint, kes Ain Kaalepi keeleauhinna kandidaadiks esitas, ütles, et tema
jaoks oli kõige muljetavaldavam Ain Kaalepi
kultuuritöö 1960-ndatest aastatest alates.

Juhan Kuke 125.sünniaastapäeva
tähistamine Käru külas
17.aprillil toimus Käru külas
riigimees Juhan Kuke 125.
sünniaastapäeva tähistamine. Juhan Kuke sünnipaigas
mälestuskivi juures pidasid
päevakohase kõne Jüri Aavik ja
Trivimi Velliste.
Päev jätkus Simuna
seltsimajas.
Vallavanem Urmas
Tamm tegi oma tervituses ettepaneku hakata välja andma
J.Kuke nimelist preemiat tublile
ajaloohuvilisele koolinoorele, et
siduda kuulsat riigimeest paremini tänapäeva.
Juhan Kukk oli iseseisvusmanifesti koostaja, riigivanem, ühistegevuse edendaja
jpm tegevuste juures riigi loomisel ja ülesehitamisel.
Fotode autor: Silvi Aasumets.

“Sõjast ja Stalini ajast räsitud õhkkonnas oli
seegi ime, kuidas 1960-ndatel, niipea, kui
tekkis väiksemgi võimalus kärbitud vaimse
horisondi piire avarada, niipea need avardajad ka tekkisid, Ain Kaalep esimeste seas.
Kaalepi kodanikuhoiak ja vastutustunne oma sõnade eest võiks olla eeskujuks nii Wiedemanni laureaatidele kui eesti
vaimukultuuri esindajatele laiemalt.” Mati Hint
rääkis, et Wiedemanni keeleauhinda
laureaatkond esindab inimesi, kellele armastus eesti keele vastu on olnud nii nende
eneseteostus kui ka kõige loomulikum viis
lülituda eesti vaimukultuuri maailma. Sellise
vaatenurga all on Ain Kaalep väga truu eesti
keele armastaja ja eesti vaimukultuurist
hoolija.
Inimene on sõnaolend
Keelepäeva lõpetavas videomõtiskluses
nentis Ain Kaalep, et “kuidagi on mulle selgeks saanud, et inimene on sõnaolend ja
inimkonda saab just tundma õppida sõnadest, ja sellest, kuidas ta neid sõnu sisustab ja seob”.
“Oo tundmatud toredad inimesed,
mis rõõm on teid armastada sõnastike kaudu, grammatikatele tuginedes, mis aare on
inimkonnal teie keelte musttuhande
näol,” kõlasid meie rahvamaja saalis Ain
Kaalepi luuleread “Tundmatutele inimestele” 50 aasta tagusest luuletusest.
Hilje Pakkanen
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Ain Kaalep sõnaloomest
Katkend
VäikeMaarja õppekeskuse
III õpilase Siiri
Randmaa ettekandest.
Õpilast juhendas õp. Elvi
Kiisküla.
Mitmekülgne Ain Kaalep,
on öelnud mitmes
usutluses, et kõige
silmapaistvamad on tema
teened ehk sõnaloome
alal. Mõned olulised
sõnad, näiteks „teave“,
„teavitama“, „lõimima“,
„lõimuma“, „etlema“, on
muutunud üldkasutatavaks ja ta on selle üle uhke.
„Kui aga mõned eesti keele
kasutajad
näiteks
„teabesõja“ asemel
„infosõda“ või „teabevälja“ asemel „infoväljast“
räägi-vad,
siis
paljastsavad nad seega
eestimeeletut ja/või poolekeelset mõttemaailma,“ arvab Kaalep.
Praegust keeleseisundit iseloomustab inglise keele hoogne sissetung. See on
paratamatu. Kuid kas kõik laensõnad on ka
head ja sobivad? Selle kohta on sõnameister
Kaalep põhjendatud soovitusi jaganud.
Missugustest põhimõtetest Ain Kaalep lähtub, kui eesti keelde on tulnud võõrkeelne sõna, mis on väga võõras, tihtipeale ka
mitmeti mõistetav? Sellele tuleb leida omakeelne vaste. Üks edu eeldus on sõna heakõla ja
eesti keelde sobimine. Uuel sõnal peaks olema mingi side olemasolevaga. Ain Kaalep on
kutsunud üles austama kõigi emade keelt.
Murdekeeled on meie rikkus, murded mitmekesistavad kirjakeelt. Kindlalt püsivad keeles
näiteks murdesõnast „täävitama“ tuletatud
„teave“, „teavitama“. Uued sõnad on tihtipeale taaselustatud vanad sõnad.
Järgnevalt vaatlen Kaalepi uudissõnu näiteti. Kaalep soovitab „pusle“ asemel
kasutada sõna „paage“ (omastav kääne „paake“). „Pusle“ all mõeldakse tükkidest kokkupandavat piltmõistatust. Suurt Saareste sõnaraamatut appi võttes moodustas Kaalep
sõna „paage“ , mille aluseks oleks Otto Wilhelm Masingul esinev tegusõna „paakima“
tähendusega „üheks tükiks koondama“. Missugune paage on lapsele jõukohane, jäägu
vanema otsustada.
„Shoppama*“ (inglise keeles to shop)
asemel soovitab Kaalep kasutada sõna
„ostlema“. Ta põhjendab soovitust järgmiselt:
„Suur osa eestlasi hääldaks seda soppama,
niisiis tuletisena sõnast „sopp“. Soppamine
tähendaks enam-vähem seda, mis „sittamine“. Perenaine, kes käis linna peal soppamas,
tuleks vist politsei kätte anda. Korralik perenaine käis hoopis ostlemas.“
Ka psühholoog Avo-Rein Tereping
on kirjutanud Postimehes, et tajupsühholoogiast tuntud reegli järgi on põhiline osa tekkivast kujutlusest määratud esimese mulje
põhjal. Shoppama meenutab eesti sõna
„sopp“ (muda, pori). Seetõttu sobib see argipruuki, ent kirjakeelde mitte. Kaalepi 2004.
aastal pakutud sõna „ostlema“ on ajakirjanduses hästi vastu võetud.
Näiteid:
„Leelo Tungla põhiline südameasi on, et hea
eesti laps saaks veelgi paremaks. Andekaid
lapsi suunatakse valesti ja neist ei saa muud
kui suurepärased ostlejad.“ (Maaleht, 28.10.
2004). Võrdle: ja neist ei saa muud kui suurepärased ðoppajad/soppajad.
„Urmas Paet oli liiga leebe: selveris
jõlkumine ja ostlevate (võrdle: šoppavate)
inimeste vaatlemine ongi Eesti kultuuripoliitika
tänane seis.“ (Sirp, 30.04.2004). Inglise verbi
„to shop“ kohta kirjutati 1990-ndatel aastatel
palju. Puhkes keelearutlus. Sõnast „ost“ tuletatud tegusõna viib mõtted ostude tegemisele,
aga iga poeskäik ei lõpe ostudega. Kaalep
väitis siiski, et „ ... sõna „ostlema“ sobib nii
juhuks, kui on midagi ostetud, kui ka siis, kui
on lihtsalt oma lõbuks kauplusest kauplusesse
jalutatud ja väljapanekut imetletud.“ Oleks vaja
tegusõna, mis näitab, et tegevus on seotud
eelkõige poest poodi jalutamisega, sest ostude tegemine pole iga kord esiplaanil. Lahenduseks pakuti välja „poodlema“ (ÕS 1999) tähenduses „poode mööda käima“. Eesti Keele
Instituudi keelekorraldajad arvavad, et sobivam on kasutada sõna „poodlema“ kui
„ostlema“.
Sõna „sviit“ (inglise keeles hääldub
swiit) on Kaalepi arvates hotellinduses esinev rämpssõna. Sõna on õieti pärit prant-

suse keelest ja meile tuttav muusikalise termini „süit“ kaudu. Nüüd tähendab see tubadekomplekti. Asemele pakub Kaalep sõna
„olemu“.
Näiteks: Igas korralikus hotellis on
presidendiolemu. Vene keele kaudu on meieni jõudnud moondunud ingliskeelne sõna
„kruiis“ (inglise keeles „cruise“ - hääldatakse
kruus), mis tähendab lõbureisi. Venekeeles
häädub see sõna „kruiis“. Kaalepi arvates on
mõeldav sõna „ristak“, lähtudes oma tüvest
„ristleja“. Niisiis „ristmesõit“, „ristakureis“, ehk
isegi siirduksime ristmele või ristakule.
Järgmine sõna „gastroll“, mis eesti
keeles kõlab nagu „kastrul“. Kaalep on soovitanud lühendust sõnast „külalisetendust“ „külalust“. Näiteks: Estonia teatri külalused
välismaal.
Rämpssõnaks peab Kaalep sõnu
„bronn“ ja „broneerima“, mis on ürgvene sõnad (bronevoi bojezd). Lihtne oleks tuletada
uus sõna „varuma“ tüvest töö või veel väljendist „kinni panema“ Võõrustavalt mõjub näiteks veel lause: Kruiisile või gastmollile pileteid
broneerima.
Kuulsa „lõimima/lõimuma“ pakkus
Kaalep välja Saareste sõnaraamatut uuri-des.
Aluseks „lõim/lõime“. Sõnad on loodud piltlikkuse alusel. Euroopa eri osad ühtlustavad ja
ühinevad tervikuks, mida piltlikult nagu kangast seovad lõimelõngad: Nii, et integratsiooni kõrvale tuli edukalt kasutusele „lõiming“ ja
sellest tuletatud tegusõnad. 2002. aastal sai
Kaalep selle sõna eest sõnavõistlusel 1. koha.
Vajaduseta kasutatakse Kaalepi sõnul nn moesõnu, näiteks „ruulima“, mis tähendab valitsema/valdama; „pauer“, millel on eesti
keeles vasted olemas (jõud, ramm, vägi, jaks).
Need on slängi sõnad, mis tulevad ja lähevad.
Ain Kaalep loeb ajaviiteks kogu maailma keelte sõnaraamatuid ja „ajab neist ära“
sobivaid sõnu eesti keele tarbeks. Peaasi, et
tulemus eesti keeles kõlab. Neid on ta kasutanud luuletõlkes. Näiteks kurdi keelest sõna
„pärav“ tähendusega silmapiir; türgi keelest
„seder/sedred“ (rannakarbikesed); galeegi
keelest on ta võtnud sõna „hõber/hõbra“ tähenduses puutumatu, neitsilik.
Andres Ehin on öelnud, et otseselt
kasulike sõnade looja on kaasaegseist Ain
Kaalep. Keelde sobivad sõnad võtab rahvas
omaks. Võitlus hea keelekasutusega käib kogu
maailmas. Uusi sõnu ei tohiks peale suruda,
aga populariseerida küll. Kaalepit iseloomustab inimlik soov head eesti keelt teha, lähtudes heakõlalisusest, eesti keelde sobivusest,
seostes olemasolevate sõnade, sealjuures
murdesõnadega, varasemate keeleteadlaste saavutustest nn unarsõnade taaselustamisest ning lühidusest. „filoloog tähendab
sõna armastajat ja seda ma olen, „on öelnud
Ain Kaalep“.
Muide usutluses Arne Merilaillge ütles Kaalep: „Ma sooviksin, et minu peamist
panust ei nähtaks mitte sõnavarast, vaid stilistikas, kui tahame olla kultuursed, siis on oluline teha vahet eri stiilidel. Teadlik keelekasutaja peaks teadma, mida millal kasutab“. Nii et
olgu meil „sõnad sõelaga süllessa“, et terad
sõkaldest eraldada.
Siiri Randmaa
* Küljendusprogrammis puuduvad susisevad tähed ja nii on tulnud toimetajal teha
võõrsõnadest moondunud sõnad, et vältida
kuubikute või muu kujutise sattumist
sõnasse.
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Õpetajad on luust ja lihast inimesed
5.mail toimus Väike-Maarja rahvamajas Väike-Maarja gümnaasiumi traditsiooniline hariduskonverents.
Seekordne konverentsiteema oli
“Meie õpetaja”, kus õpilased kandsid ette uurimistööd oma õpetajate
kohta. Noorimad õpetajauurijad olid
3., vanemad 11.klassist.
Uuritava õpetaja valisid lapsed oma
vabal valikul. Ettekannetes kuulati, mida
rääkisid õpilastele oma lapsepõlvest, kooliajast ja tööst õpetajad Helve Noorlind, Tiiu
Valk, Kristi Põdra, Tuuli Saksa, Jaana Puksa ja Tauno Tihti. Kolmas b.klass kandis
oma ettekande ette isetehtud luuletustena.
Õpetajate kohta kehtib terve rida
rangeid nõudeid nii tema hariduse, kvalifikatsiooni jm oskuste kohta. Ka on õpetaja töö väga paljudele näha: seda hindavad
lapsed, vanemad, kolleegid, juhtkond ja
avalikkus. Õpilased neid norme ei näe ega
tea. Nemad näevad ja hindavad oma õpetajates ikkagi inimlikku poolt: sõbralikkust,
hoolivust, õiglast hindamist, huumorimeelt,
lahkust, et tunnis oleks huvitav.
Õpetaja võib ka vahel kuri ja range
olla, see ei tee temast veel halba õpetajat.
“Ma olen juba ammu taibanud, et kõik oleneb minust endast, õigemini sellest, kui hoolikalt ma eelmisel päeval õppinud olen,” rääkis oma inglise keele õpetajat Tiiu Valku
uurinud 4. klassi õpilane Robert Põldmaa.
Õpilastele pakkus õpetajate intervjueerimine ja neist rääkimine üksjagu põnevust. Selgus, et õpetajad on huvitavad inimesed, sest neil on palju hobisid: nad käivad tantsimas, teatris, looduses, matkamas, sportimas, ratsutamis- ja motovõistlustel jne. Õpilasi õpetajate mitmekülgsed

hobid imestama ei pannud, eks ole neist
vahel lastega juttu olnud. Pigem huvitas õpilasi, milline oli õpetaja enda lapsepõlv ja
kooliaeg.
Nii nagu praegustel ja kunagistel
õpilastel, on ka Väike-Maarja gümnaasiumi
õpetajatel meelde jäänud oma kooliajast
säravad, inimlikud õpetajad ning toredad
ettevõtmised koolis. Ja eks needki õpetajad jää meelde, kes omal ajal palju peavalu
valmistanud.
Praegused õpetajad on käinud samuti lasteaias, kust on meelde jäänud näiteks mannasupp ja pekitükid, mis sai taldrikult salaja taskusse peidetud (õp Tuuli Saksa meenutus). Õpetajate lapsepõlv on olnud täis tempe ja katsetusi: Salvo kelguga
trepist alla laskmine, kelgutamine suvistel
kruusastel mäenõlvadel, koos poistega
onnide ehitamine ja luuremängud (Vastseliinast pärit õp. Kristi Põdra meenutus).
Õpetajad meenutasid omakorda
endi õpetajaid, kes neile oma kooliajast
meelde on jäänud, kas siis sellega, et tegid
neile aine hästi selgeks või siis sellega, et
nendega läbisaamine polnud kõige parem.
Nii oli õpilastele üllatuseks, et tänane õpetaja polnudki oma kooliajal kõige paim laps:
tegi oma koolist usinasti poppi vene keele
tundidest õpetajaga kehva läbisaamise
pärast. Ja seegi polnud veel kõik: toonane
õpilane-tänane õpetaja oli saanud kokkuleppele oma matemaatikaõpetajaga, et saab
hindeks kolme, kui oma nägu enam matemaatikatundides ei näita. Õpilase kindel
veendumus oli, et teda huvitavad edaspidises elus ainult humanitaarained. Tänased õpilased Väike-Maarja koolist tunnevad teda toreda õpetaja Jaana Puksana.

Selgus, et teinegi uuritav õpetaja,
kehalise kasvatuse õpetaja Tauno Tihti, oli
oma matemaatika asendusõpetajaga erineva huumorisoone pärast pahuksis ning
puudus matemaatikatunnist.
Neil lugudel on head lõpud: tänased õpetajad-endised õpilased tegid oma
kontrolltööd hästi ära, said eksamitel häid
hindeid. Mis tähendab, et hinnaalandust nad
neis probleemsetes ainetes endale ei teinud. Ja üldse õppisid õpetajad koolis ikka
hästi.
Üllatav, et veel praegugi on neil
meeles, mille eest saadi oma elu esimene
“kaks”. Nii ei ole ka tänaste õpetajate unistuseks mitte kahtesid laduda, vaid õpilased, kes tahavad õppida. Õpetaja kõige
suurem kordaminek on tema õpilase õnnestumine.
Kõik uuritavad õpetajad paistsid
õpilastele silma sellega, et neile meeldib olla
õpetaja, nad on tahtnud saada õpetajaks
ega ole oma valikut kahetsenud.
Muidugi on igal õpetajal huvitav
kuulda, mida temast ja tema õpetamisest
arvavad õpilased. Õpetajate arvamuse
enda kohta õpilaste arvamust kuulda saades võib kokku võtta ajalooõpetaja Kristi
Põdra omaga: “Sellist kiidujuttu kuuleb tavaliselt postuumselt!” Konverents näitas,
et nii hull see asi ikka veel ei ole!
Koolidirektor Raili Sirgmets pidas
laste uurimistöid väga vajalikuks, osaks kooli
ajaloost. Aastate pärast on koolil olemas
lisaks kiretule õpetaja nimele klassipäevikus või mõnes dokumendis ka kogumik tänasest õpetajast - meie õpetajast.
Hilje Pakkanen

Gümnaasium käis Sonkajärvi sõpradel külas
Mai esimesel nädalal viibisid Nordplusi projekti raames 13 Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilast ja kolm õpetajat vastukülaskäigul Sonkajärvi koolis.

Salongiõhtu lasteaias

Nii õpilased kui õpetajad ööbisid peredes,
mis andis hea võimaluse inglise keele praktiseerimiseks.
Kahepäevase
Sonkajärvil viibimise jooksul pidasime maha VäikeMaarja ja Sonkajärvi vahelise sõprusmängu saalihokis, kus pidime tunnistama võõrustajate 2:1 paremust (pildil hokivõistkond).
Külastasime rahvusvahelist pudelimuuseumit ja Finndomo tehast,
mis pakub tööd 200-le inimesele ning kus on ehitatud ka meie endise presidendi Lennart Meri maja. Saabuva emadepäeva puhul valmistasime tööõpetuse tunnis emale puidust tulbid.
Seoses roosi ja raamatu päevaga
toimus Sonkajärvi raamatukogus raamatulaat, kus kohalikud õpilased esitasid luuletusi. Meie poolt esitas Kätlin Kaare O. Arderi
luuletuse „Lend“.
Teisipäevasel Kevadfestivalil vaatasime õpilaste poolt kirjutatud näidendit ning
kuulasime koolibändide esituses tuntud

Väike-Maarja Õppekeskuse müüja
eriala õpilased olid kutsevõistlusel
edukad
Sihtasutus Innove koostöös Pärnumaa
Kutsehariduskeskusega korraldas noortele kutsemeistrivõistluse “Parim müüja õpilane
2010”, mis toimus sel aastal 15. - 16. aprillil
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti
koolituskeskuses Tihemetsas.
Võistlustel osalesid igast eriala
õpetavast koolist kuni kaks põhikooli baasil ja kaks keskkooli baasil õppijat ning neid
saatvad juhendajad ja fännid.
Võistlus koosnes kolmest ülesandest: kinkepakendi valmistamisest, mälutestist ja müügisituatsiooni lahendamisest.
Kinkepakendi puhul hinnati paki korrektsust,
kaunistuselemendi sobivust ja üldist väljanägemist. Mälutestis pidid osalejad meelde
jätma ja üles kirjutama nähtud kümme kaupa
ja hiljem lisama viis ümbervahetatud kaupa. Tähtsaim ülesanne oli müügisituatsioon, kus tuli teenindada ostjat. Hinnati
klienditeeninduse oskust ja kaubatundmist.
Väike-Maarja Õppekeskuse müü-

ja eriala õpilasi esindasid Siiri Randmaa ja
Pauliine Terehov. Pingelisel võistluspäeval
anti endast parim. Väga head taset näitasid õpilased müügisituatsioonis kliente teenindades. Tihedas rebimises saavutas Siiri
3. ko-ha, Pauliine 7. koha, jäädes Siirile alla
vaid 2 punktiga.
Teisel päeval tutvustati õpilastele
Voltveti mõisa ja räägiti selle ajaloost.
Õpilastel oli võimalus külastada ka
Karksi-Nuias asuvat Karksi veini- ja õlletehast AS Karmet. Seal tutvustati tootmist ja
toodangut. Näidati suuri veinihoidlaid ja
tammevaate õlle kääritamiseks.
Külastati ka Polli aiandusuu-ringute
keskust, kus tutvustati tootmist ja anti proovida erinevaid tootmises olevaid mahlasid.
Õpilasi saatvatele õpetajatele korraldati teisel päeval erialaseid koolitusi.
Ülle Käär

Talvevõlude konkurss tõi
koolile suusavarustust
Väike-Maarja Gümnaasium osales
edukalt Eesti Koolispordi Liidu poolt
korraldatud konkursil „Talvevõlud“.
Eesti Koolispordiliit kutsus kõiki
koole korraldama samaaegselt taliolümpiamängudega Vancouveris oma kooli talvist
tervisepäeva. Ka meie otsustasime korraldada kooli talispordipäeva selles ajavahemikus ja konkursil osaleda. Konkursil
osalemiseks saatsime kokkuvõtte koos pildimaterjaliga Eesti Koolispordi Liitu. Tänutäheks osalemise eest sai Väike-Maarja
Gümnaasium endale uut suusavarustust.
Auhinnaks saime seitse paari uusi suuski
ja viis paari suusakeppe.
Uut suusavarustust saavad kooli
õpilased katsetada juba järgmisel talvel.
Pildil kehalise kasvatuse õpetaja Geidi
Kruusmann uue suusavarustusega
Helina Lükk,
Väike-Maarja Gümnaasiumi
5.-12. klassi huvijuht

rokklugusid. Omalt poolt jagasime välja õp.
Egne Liivalaidi saadetud kiidukirjad nobejalgsetele, kes Eestis käies rahvatantsu
õppisid ning õpetasime ka teistele „KaeraJaani“.
Õpilastel oli võimalus osaleda tundides ning näha Soome koolielu. Poistele
pakkus rõõmu koolimaja ees asuv jalgpalliväljak, kus peeti igal vabal hetkel kohalikega jalgpallilahinguid. Tüdrukutele jäi aga
kõige eredamalt meelde muusikatund, kus
õpilased said ise erinevaid pille mängida.
Tuuli Saksa

Õnnitleme!
Väike-Maarja Gümnaasiumi algklasside õpilaste näitetrupp tuli
aprillis Uhtnas toimunud 12.
maakondlikul A.Paju nimelisel
algklasside teatripäeval laureaadiks etendusega “Kardemoni linna rahvas ja röövlid”.
Õpilasi juhendab Liidia Arumägi.
Osatäitjad: Dely Kroll, Krete Hurt,
Katre Reinart, Liisa Siirak, Annabel
Leiten, Lisette Kaselo, Richard-Erich
Trestip, Mariliis Kivipõld, Laura Leiten.

Poiste ja tüdrukute päev lasteaias

29.aprilli õhtupoolikul kogunes Väike-Maarja
lasteaia muusikasaali väike, kuid eriline
seltskond. Tuldi kuulama lasteaia muusikaringis õppinud koolieelikute klaverikontserti. Meeleolu oli pidulik, saalis istusid pisikesed pianistid ja nende pered.
Kontserdi avasid ja tervituseks
esinesid Väike-Maarja Muusikakooli õpilased Sander Hanni (klarnet) ja Rain Vink
(klaver), keda saatis õpetaja Raivo Narits
(nii klaveril kui klarnetil).
Seejärel saabus lasteaia noorte
muusikute kord. Klaverikontseril esinesid
Marili Liivamaa, Eikki Eikkinen, Anete Tomingas, Eneli Kroll ja Birgit Veermets.
Vaatamata sellele, et esineti klaveripalaga esimest korda, olid lapsed väga

tublid. Esinejate kummardused, pala teadustamine ja klaverimäng ise tekitasid saalis
meeleolu, et tegemist on ehtsa salongiõhtuga.
Muusikalisi esinemisi tulevikus jagub kindlasti nii nendele lastele, kui ka teistele koolieelikutele, kes osalesid õppeaasta jooksul lasteaia koolieelikute muusikaringis, mis tegutseb õpetaja Sirje Sõnumi entusiastlikul juhendamisel lasteaias juba mitu
aastat. Muusikaringis harjutatakse lisaks
klaverimängule ka laulmist, rütmikat ja tehakse tutvust noodikirjaoskusega.
Aitäh pisikestele klaverimängijatele, õpetaja Sirje Sõnumile ja muusikakoolile
selle toreda elamuse eest.
Kontserdikülastaja Sirje Orro

Lasteaia liikumisõpetaja Milvi Selbergi
eestvedamisel tähistati Väike-Maarja Lasteaias nii G. Lurichi sünniaastapäeva kui ka
rahvusvahelist tantsupäeva.
G.Lurichi sünnipäeval, 22.aprillil selgitati
välja vanemate rühmade poiste hulgast kangemad
jõumehed. Kõigepealt vaadati pilte ja kuulati õpetaja
Milvi jutustusi kuulsast maadlejast. Seejärel võistlesid poisid omavahel, kellel on tugevamad käe- ja
kõhulihased. Selgeks sai see, et Lurichi kangus ja
võidutahe on meie poistes täiesti olemas.
Rahvusvahelisel tantsupäeval, 29.aprillil,
kogunesid liikumissaali lasteaia vanemate rühmade tüdrukud. Õpetaja Milvi juhendamisel sai igaüks valida endale pähe meeldiva lillepärja. Ühiselt
tantsiti „Keerukuju“ tantsu. Seejärel esineti üksteisele lepatriinudena ning liikumiskavadega, kus
kasutati linte ja linikuid. Lõpetuseks said kõik tüdrukud näidata oma oskusi valsimuusika saatel
vabalt tantsides. Parimad muusika iseloomu tabanud ja julgemalt ennast väljendanud tantsutüdrukud said diplomid.
Kõige tähtsam oli sellel päeval aga sära
tüdrukute silmades, loov ja vaba eneseväljendus
ning tantsurõõm.
Sirje Orro
lasteaia juhataja asetäitjaõppe- ja kasvatusalal

Fotol lasteaia 3. ja 5.rühma tüdrukud. Pildi autor: Sirje Orro
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Simuna Kooli tegemistest 2009/2010.
õppeaasta teisel poolaastal
Õppimise kõrval on koolielus palju
muudki huvitavat ja meeldivat. Alati
peab paika, et kes teeb, see jõuab.
See kehtib meiegi kooli õpilaste kohta.
Jaanuaris: Virumaa Teatajas ilmus talveteemaliste luuletuste lehekülg. Luuletuste
autorid olid Simuna Kooli õpilased, keda juhendas õpetaja Krista Ustav. Osaleti ka
maakondlikul paekiviteemalisel essee- ja
luulekonkursil, mille tulemused saab eeldatavasti teada juunis.
Toimus vabariiklik esseekonkurss
„Doonor - tänapäeva kangelane“, millel sai
rahalise preemia Keiri Tammemägi ning auhinnad Arno Larionov, Allan Läll, Kert Ojasaar, Triin Lainemaa ja Grete Tamm.
Veebruar.
Meie õpilased võtsid osa kihelkonna kirjandivõistlusest „Minu esimesed triibulised, mis
oli pühendatud Eduard Vilde 145. sünniaastapäevale. Auhinnatud said järgmised
õpilased: Liisa Kõiv, Indrek Morozov, Gaidre
Kägu, Holger Toots, Tanel Ojasaar, Anette
Kasemets, Merily Parko. Andreas Ahlberg
(peaauhind II vanuserühmas), Elina Proosa, Greete Ojasaar, Jürgen Luht, Kert Ojasaar, Triin Lainemaa, Kristo Kikerpuu,
Karmo Siim, Greete Tamm, Gertu Põldmaa.
Vastlapäeva tähistasime külaskäiguga Salla kooli. Seal sai lastud vastlaliugu
ja söödud vastlakukleid.
Lasteaia- ja algklasside õpilased
käisid Tartus Vanemuise teatrimajas „Lotte

ja Bruno muusikatundi vaatamas.
Vabariiklikul teatriteemalisel konkursil sai Grete Tamm ühe vabariigi viiest peaauhinnast.
Märts.
Osalesime Väike-Maarja valla koolide algklasside luuletuste lugemise võistlusel. Oma
vanuserühmas saavutas Gaidre Kägu 2.
klassist III koha, Kristella Luht II koha ja Merily
Parko II koha.
Junior Achievement Eesti reklaamikonkursil osalesid Arno Larionov, Tõnis
Klaasmägi ja Katrin Murulaid, kes said tunnistuse ja auhinna.
Aprill.
Andris Pent ja Anette Kasemets osalesid
maakondlikul õpioskuste olümpiaadil. Väike-Maarja laste lauluvõistlusel „Popp Tipp
Täpp“ valiti 8-10-aastastest poistest parimaks laulupoisiks Andris Pent ja Mariann
Põldra valiti 11-13-aastastest parimaks laulutüdrukuks.
9. klass käis projekti „Minu riik“ raames Tallinnas ekskursioonil. Osaleti joonistusvõistlusel „Metsapostkaart“ ja „Kevad
on käes“ auhinnatud Kaisa Martõnova
töö ning „Eesti tants 2010 - elementaarne“. Äramärgitud tööde autorid olid Liisa
Kõiv, Andris Pent, Virko Tammemägi, Kirsti
Metus, Mariann Põldra ja Keiri Tammemägi.
Mariann Põldra osales maakondlikul laulukarusselli voorus Rakveres.
Jüripäeval olid meile külla tulnud
Salla ja Lehtse koolide õpilased ja õpeta-

Hariduselu algusest Simunas
1638.a. määrati Rootsi riigikantselei poolt
Eestimaa piiskopiks Joachim Jhering. Wittenbergi akadeemias magistriks saanud
mees oli töötanud Rootsis kirikuõpetajana
ja pastorina. Ta oli ka tubli hariduse edendaja.
1641. aasta detsembris kirjutab ta
Simuna kihelkonna hooldajale ja Avanduse
mõisa omanikule Hinrich Lantingule kirja järelepärimisega laste õpetamise kohta. Kas
need kirjad tähendasid arupärimist olemasoleva kooli tegevuse kohta, üldse laste koolihariduse võimaluste üle või mõisniku isiklike laste kohta, ei ole teada?
1642.a. piiskopi teadaandes (nn.
plakatis) märgib Jhering kristliku katekismuse õpetamise paranemist ning märgib ära
ka Simuna. Soovitab eestikeelset aabitsat
kasutada nii pastoraadis kui mõisates.
Rootsi kuninga Karl XI korraldus
kihelkonnakoolide ehitamiseks jõudis Eestisse alles 1686. aastal. See korraldus kohtas aga suurt vastuseisu mõisnike poolt,
kes arvasid, et koole ja haridust pole rahavale vaja, viidati ka rahalistele raskustele.
1691. aasta piiskopi teadaandes
märgitakse, et köster peab kooli ja õpetab
lapsi. Siit arvatavasti tulenebki aastaarv
1690. Simunas (St. Simonis) koolihariduse
alguse kohta.
1786. aastal on aga köstrilt koolmeistri palk ära võetud, sest kool ei tööta.
Siinkohal on annaalides tühimik, kus pole
teada kas kool töötas või ei.1832. aastal
tuli Simunasse köstriks Villem Normann, kes
pani kooli käima 1834. aastal, kaks aastat
hiljem kinnitati kool ka ametlikult. Õppeperiood kestis 15. oktoobrist 15. aprillini. Õpilasi oli kogu kooli peale 12 -15. Kool tegutses 52 aastat, selle aja jooksul õppis seal
563 õpilast, nendest 34 olid tütarlapsed.
Lõpetajatest asusid 99 tööle koolmeistritena, 6 köstrina, 2 arstina ja üks pastorina.
Villem Normann oli ka viljakas õpikute ja raamatute kirjutaja, kokku ilmus temalt üle 30 nimetuse vastavat kirjandust.
Näiteks: „ Õpetus kooli pidamisest ja laste
kasvatamisest”, „Õpetus laste kasvatamisest”, „Kooli lugemise raamat”, „Veike arvamise raamat”, „Vene keele ABD raamat”,
„Wennekele õppimise-raamat” jne. Nendest
õpperaamatutest anti välja mitmeid kordustrükke.
Toome näiteks Simuna kihelkonnakooli aruande ühest õppeaastast.
Villem Normanni aruanne Õpetatud Eesti
Seltsile 15. märtsil 1863. aastal.

Tol momendil oli kihelkonnas 1431 kooliealist last ja 18 külakooli, koolid puudusid
Emumäel ja Laekveres.
Simuna kihelkonna kool:
1. Asub köstri majas.
2. Koolmeister on köster Vilhelm Normann
3. Kool töötab pastori järelvalvel.
4. Lapsed saavad õpetust maakeeles või
saksa keeles, nii nagu soovivad.
5. Õpilasi 12 kuni 15.
6. Õpilased võivad tulla nii omast kui ka
võõrast kihelkonnast, enamuses mõisarahva lapsed, ka 18- kuni 19-aastased taluperemeeste pojad, kes valmistuvad külakoolmeistriteks, on ka saksakeeles õppijaid.
7. Kõik õpivad oma kulul, koolmeister palka ei saa, 15 rubla hõbedas maksavad
need, kes on oma toidul, lisaks veel 5 rubla
küünla, puude ja paberi raha. Teised, kes
kaugelt, maksavad söögi raha 50 rubla ja
koos kõigi muude kuludega 70 rubla hõbedas aastas.
8. Õpetust antakse ristiusust, piiblilugudest, maailma maadest, õigekirjast, rehkendamisest, oreli ja viiuli mängust, nelja häälega laulmisest ja muud niisugust, mis kõige enam vaja.
9. Praegu on koolis 11 last 12 kuni 14 aastat vanad, kes saksa keeles õpivad ja neli,
kes koolmeistriks valmistuvad, õpivad ka
saksa keelt, üks noor mees valmistub köstriks.
10. Koolis on õppinud 30 aasta jooksul
247 õpilast, neist on saanud küla koolmeistriks 31, köstriks 9 mõisavalitsejaks 5, kirjutajaks 3, aidameheks 4, taluperemeheks 3,
ametimeesteks maal, linnas või mõisa teenijaks 180, tütarlapsi on koolis olnud 12.
Teie lahkel loal lugu järgmisest kooliperioodist järgmises lehes.
Kool lõpetas tegevuse 1886. aastal venestuse surve pärast. Villem Normann suri 1906. aastal ja on maetud Simuna kirikuaeda.
***
Tänavu õpib Simuna Koolis 69 õpilast, lasteaias käib 35 last, koolis töötab
kokku 28 töötajat.
Käesoleva ülevaate aluseks on Heino
Rossi koostatud raamat „ Simuna koolid”.
Ain Lembavere
Simuna Kooli direktor

jad. Toimus ühine teate- ja jooksuvõistlus.
Autasustati vabariikliku Sten Roosi nimelise muinasjutukonkursi võitjaid. 18.
korda toimunud konkursi staaþikaimaks
võitjaks tunnistati Ellen Anett Põldmaa - viis
aastat järjest võite, tänavu kõige stenilikuma
loo autor. Elleniga tehti ka raadiointervjuu
ning tema juttu võis igaüks kuulata Vikerraadiost. Þürii eripreemia sai Tõnis Klaasmägi.
Ilmus ka kogumik Sten Roosi muinasjutukonkursi viie viimase aasta tööde
paremik. Rõõmu valmistas see, et tiheda
sõela läbinud (igal aastal on esitatud 300400 tööd) valikusse kuulusid vabariiklikud
esikohad võitnud Siim Niinelaidi ja Ellen Anett
Põldmaa tööd.
Vabariiklikul esseekonkursil „Mets
toidab, mets katab“ osalesid 17 õpilast. Autasustamise ja Metsaalmanahhi 2010 ilmumise aega ei tea.
Mai.
Võtsime osa talgupäevast „Teeme ära“.
Toimusid emadepäevale pühendatud kontserdid koolis ja lasteaias. RMK metsaviktoriinil osalesid 7. ja 9. klass.
Tulemas on kooli juubelipidustused,
lasteaia ja algklasside ekskursioon Tartumaale, ees ootab matkapäev.
Lasteaia tegemistest saab lähemalt
lugeda Simuna Kooli kodulehel ilmuvast
Kooli Ekspressist nr.2.
Kaja Põldmaa,
Eve Põldmaa

Simuna Kool
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Kooli spordiaasta
Vaatama õpilaste vähesusele meie
koolis oleme suutnud sporditaset
hoida üle keskmise.
Kooli neljast suuremast sportlikust
üritusest suutsime läbi viia kolm. Kahjuks
jäi ära sügisene kergejõustikupäev Rakveres. Kadriturniir tüdrukute korvpallis, Simuna kihelkonnamängude rahvastepalli võistlus ja jüriöö jooksu võistlus toimusid.
Nüüd kõigest lähemalt. Kadriturniir
tüdrukute korvpallis kandis järjekorranumbrit 12. Sel aastal osalesid Alatskivi G, Haljala G, Kehra G ja meie kooli võistkond. Tüdrukud mängisid hästi ja saavutasid esikoha.
Simuna Kihelkonnamängude rahvastepalli võistlusel osales sel aastal 12
võistkonda: Muuga PK, Laekvere PK, Salla
PK, Rakke G ja Simuna K.1.-5. kl. võistkond
saavutas 2. koha ja 6. -9. kl. tüdrukud saavutasid 1. koha.
23. aprillil toimus Jüriöö jooks kolme kooli õpilaste osavõtul. Külla olime kutsunud Lehtse Kooli ja Salla Põhikooli õpilased. Meie kooli kiiremad olid erinevates vanuseklassides Karin Kõiv, Virko Tammemägi, Erkki Sillamaa, Kirsti Metus, Kaspar
Kukk ja Allan Läll. Toimus ka teatejooks, kus
meie kooli võistkond saavutas nooremate
seas 3. koha ja vanemate grupis esikoha.
Simuna kooli õpilased võistlesid ka mitmetel võistlustel väljaspool kooli. Kooli edukamal spordialal korvpallis saavutasime mit-

meid häid tulemusi. Lääne-Virumaa meistrivõistlusel korvpallis saavutasime nii Ckui ka B-vanuseklassides tüdrukutele esikohad. Võistkonda kuulusid Ellen Anett Põldmaa, Gertu Põldmaa, Keiri Tammemägi,
Marleen Rivimets, Elina Proosa, Greete Ojasaar, Kaisa Martõnova, Mariann Põldra,
Kirsti Metus, Kristi Metus, Merily Parko,
Katrin Murulaid. Poisid saavutasid C-vanuseklassis hinnatava 3. koha. See tulemus
viis meid vabariikliku koolispordi võistluste
finaalturniirile, mis toimub mai lõpus. Võistkonnas mängisid Eerik Sillamaa, Erkki Sillamaa, Karl Joonas Lett, Kaspar Kukk ja Raido Proosa. Osalesime ka mitmetele erinevatel turniiridel ja võistlustel. Kooli edukam
korvpallur on Ellen Anett Põldmaa. Ta saavutas sel aastal pronksmedali neidude Aklassis mängides Paide KK7 võistkonnas
Eesti meistrivõistlustel. Ellen Anett kuulub
ka Eesti koondisse kuni 16-a tüdrukute vanuses.
Kergejõustikuvõistlustel olid tublid
Kaspar Kukk, Karl Joonas Lett, Kert Ojasaar, Erkki Sillamaa, Eerik Sillamaa. Kaspar
saavutas maakonna meistrivõistlustel
murdmaa jooksus esi koha. Karl Joonas
saavutas neljavõistluses esikoha. Kert
saavutas 3. koha. Simuna Kooli võistkond
saavutas kergejõustiku neljavõistluses
vanemas vanuseklassis esikoha.
Lõpetuseks soovin kõigile ilusat suvepuhkust ja ära unusta treenimast!
Hillar Kasu

Simuna
Kool 320
Kokktulek 22. mail
Kavas
10.30 – 20.00
registreerimine
kooli fuajees
Võimalik külastada
klassiruume
ja tutvuda
õpilastööde
näitusega
11.00 - 14.00
vilistlaste
korvpalliturniir
14.00 - 15.30
kooli sööklas
pakutakse suppi
(15 kr)
15.30 - 17.00
rongkäik
17.00 - 18.30
aktus
20.00
tantsupidu
Osalustasu kohapeal
200 krooni.

Väikesed nõiad volbriööd tähistamas. Foto: Ville-Markus Kell

Väike-Maarja Gümnaasiumi
ja Õppekeskuse eelinfo
19.mail: 3.tunni ajal VI klassi riiklik
tasemetöö loodusõpetuses.
Kell 11.00 algab algkooli juures koolivõistlus jalgrattavõistluses Vigurivänt.
20. mail
Kell 9.00 VIII, X ja XI klassi üleminekueksamid.
Kell 9.00 IX klassi valikeksami proovieksam.
Kell 10.00 toimuvad Väike-Maarjas Lääne-Virumaa jalgrattavõistluse Vigurivänt
2010 eelvõistlused.
Õppekeskuses tundide lõpuks välja panna 3.kursuse üldainete hinded.
21. mail
Kell 10.30–13.00 gümnaasiumis Eesti Entsüklopeediakirjastuse raamatute müük.
21.-23.mai VII-VIII kl 40 õpilast ekskursioonil Leedus.
2.tund: III klasside koolisisene eesti keele
tasemetöö
Kell 12.30 õppekeskuses õppenõukogu.
24.mail kell 10.00 gümnaasiumis bioloo-

gia riigieksam.
Kell 9.00 õppekeskuses ajaloo eksam
ruumis 303.
25.mail kell 9.00 õppekeskuses ajaloo eksam ruumis 303.
28.mail kell 10.00 ajaloo riigieksam.
29.mail kell 10.00 X klassi vastuvõtukatsed.
1.juunil kell 10.00 geograafia riigieksam.
1.juunil kell 8.00 algab I-XI klassidele hiiepäev-matkapäev Väike-Maarja - Kiltsi –
Ebavere.
2.juunil gümnaasiumis projektipäev.
3.juunil gümnaasiumis V-XII klassi spordipäev.
4.juunil gümnaasiumis viimane koolipäev.
Kell 8.00 V-VIII ja X-XI klassi lõpuaktus,
kell 9.00 I-IV klassi lõpuaktus.
7.-9. juunil laager “Kaitse end ja aita teist”.
Buss väljub kell 10.00 koolimaja juurest
21.juunil Väike-Maarja rahvamajas kell
15.00 põhikooli lõpuaktus, kell 18.00 gümnaasiumi lõpuaktus.

Kiltsi Põhikoooli eelinfo:
31.mail 9. klassi tutipidu
1.juunil matkapäev-hiiepäev.
2.juunil spordipäev
“Olümpiamängud Kiltsi moodi”
3.juunil - edukate ekskursioon
4.juunil - viimase koolipäeva aktus.
Viimasel koolinädalal võtavad Kiltsi kooli
toimetustest Nordplus projekti raames osa
väliskülalised Norrast ja Leedust.

Seoses Kiltsi lossi põhjaliku renoveerimisega tähistame kooli aastapäeva 25. septembril.
Osalustasu 150 krooni on võimalik ettemaksuna maksta A.J. von Krusensterni
MTÜ a/a 221049305888 Swedbanka.
Alates 20.septembrist ja kohapeal on
osalustasuks 200 krooni. 1950.a. ja varem lõpetanud osalustasu maksma ei pea.
7.augustil kell 12.00 koolimajas
organiseerijate uus kokkusaamine
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Teated tantsupäevast:
Kaera-Jaanisime!
Tantsupäeva tähistatakse ülemaailmselt
juba 1982. aastast. Väike-Maarja vallas
liigub sellel päeval koolides ringi tantsubuss, mis toob kohale toreda kontserdi erinevate tantsustiilide esindajatelt.
Esineti: Kiltsi koolis, Simuna koolis,
Väike-Maarja õppekeskuses, Väike-Maarja
gümnaasiumis nii peamajas kui ka algkoolis
ja Väike-Maarja Päästekolledzis. Esinejaid
oli 68, publikut kokku u 720.
Kuna Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts on sellel aastal kutsunud kõiki
Kaera-Jaani tantsima, tegime seda ka meie.
Igal kontserdil sai näha mõnda Kaera-Jaani varianti ja publikule sammude õpetamist.
Täiskasvanute huvigruppidele korraldab
tantsupäeva juba aastaid B-segarühm.
Sellel aastal korraldati kontsert ja pidu
Väike-Maarja rahvamajas 30. aprillil.
Kireva kontsertkava alguses õp-

pisime selgeks kolm varianti Kaera-Jaanirahvatantsijate oma, kõhutantsijate oma ja
line-tantsijate oma. Esinemiste käigus tuli
esitamisele veel kaks erinevat tantsuvarianti ja üks esitus segakoori poolt.
Kohaletulnud pidulised said toredaid elamusi nutikalt väljamõeldud kavadest,
kaunist tantsust, humoorikatest reklaamidest ja karmist þüriist.
Tänan abi eest korraldamisel: Jaak
Kirsipuud, Anneli Kalamäed, VMG 10.klassi tüdrukuid, VMG rahvatantsurühmi, Epp
Kaljost, Sirje Orrot, Tiia Leppa, Auli Kadastikku, Aino Lukmanit, Kadri Kopsot, Valve
Libenet, Väike-Maarja Rahvamaja töötajaid
ja Tõnis Niinemetsa.

Väike-Maarja ja mina
Ma elan Väike-Maarjas,
ning mu tukk on kaunilt kaarjas.
Palju sõpru on mul koolis,
mina nendest väga hoolin.
Oma kodus on olla hea,
seda sinagi ju tead.
Iga kord kui kodust lähed,
siia tagasi sa varsti tuled.
Ivike Müürsalu 2.B
Minu koduvald
Minu kodu on väga ilus.
Mu kodu pole kunagi vilu.
Kevadel ma rattaga sõidan
septembri kuus ma raamatuid köidan.
Kiltsi mõis on suur ja lai

kuulsust aina juurde sai.
Sealt on pärit Krusenstern
sõitnud läbi maid ja merd.
Janelle Laukse 3.A
Ebavere legend
Kas tõesti aeg läks linnutiivul?
Kas tõesti käes on aasta uus?
Ja suve lahkumise viivust
on möödas mitu kuud?
Siis kulda säras kaselehis
ja marju punas pihlapuus.
Nüüd härmatis neil oksi ehib
ja külma valgust valab kuu.
Nii hea on tänavatel käia,
kuuvalgel kaugusesse näeb.
Silm haarab maju, lumist välja
ja metsa Ebavere mäel.
Kord lapsepõlve tahtsin minna
ma sinna seitsmel jaaniööl,
et näha Ebavere linna
ja saada muinasjutu vöö.
Ja kooliaastail matkarajad
meid kordi palju sinna tõid.
Mäetipul lõkketuli põles,
siis linnast jutte kuulda võis.
Ka täna miski kisub sinna,
Kus kõrgub Ebavere mägi.
Ma tahaks minna, lausa minna,
just nagu kisuks salavägi.
Juta Torma 80a

Rahvatantsupeolt oli tore pidu
Minu arvates pole midagi toredamat, kui
rahvatantsupeod. Nende laenatud sõnadega meie sünnipäevalehest soovin seda
kinnitada. Ja lisada kohaletulnud publiku
arvamusi: nii ilus pidu - mulle meeldis! Kõik
sujus – suur tänu! Olin pisarateni liigutatud
- tore, et korda läks! Oli vägev pidu…jah oli
tõesti suure peo uhke tunne!
Sünnipäevaleht täiendas ja andis
teavet ka varasemast ajast. Mõni sünnipäevaleht on veel saadaval. Tõeline huviline,
küsi lehte Ilme Seinalt tel: 32 61 222.
Väike-Maarja vald ja rahvamaja
tänasid Liili Heinla kujundatud tänutaldrikuga
kõiki tublisid tegijaid: tantsujuhte Aino Lukmani, Ilme Seina, Egne Liivalaidi, Sirje Sõnumit, Maie Oravat, Ene-Riina Ruubelit, Virve

Ja mitte ainult… Saalitäis rahvast seisis
püsti ja laulis kaasa.
Nii lõppes pasunakoori 15 sünnipäevakontsert. Selline kontserdi lõpp oleks
kindlasti suureks auks igale kollektiivile, igale
esinejale.
Jääb üle vaid tänada publikut sooja vastuvõtu eest!
Püüdsime selle kontserdiga tuua
repertuaari midagi uut ja värsket. Selleks
olid solistid ja kindlasti rohkem eesti muusikat kui tavaliselt. Koostöö operetisolisti Tõnu
Kilgasega oli ääretult meeldiv, aga tubli oli
ka meie oma klarnetisolist Taavi Orro „Vanaisa polkaga“. Kontserdil kõlas rohkesti
eesti muusikat - R.Valgret, A.Oiti, U.Naissood, G.Ernesaksa ja ka rahvalikke pillilugusid. Eriti palju oli eestimaiseid viise orkester „Saku“ repertuaaris. Ka ühislugu-

et Saku on Tallinn. Tallinnas aga on palju
häid pillimehi. Siiski on hea meel, et meil on
sellised vahvad sõbrad, kellelt on ka midagi õppida.
Väike-Maarja Pasunakoori eelis on
ehk „noorus“. See, et meie kollektiivis on
palju noori muusikuid, paneb kadestama nii
mõnegi teise orkestri.
Sooviksingi siin tänada VäikeMaarja Pasunakoori muusikuid - nii noori
kui vanu! Iga orkester püsib just nii kaua,
kui, on kellega mängida. Tahaks loota, et
noorte huvi puhkpillimuusika vastu on jätkuv, sest vanu ja kogenud muusikuid ei ole
meil kusagilt juurde võtta.
On tore, et kontserdil said osaleda
ka Tallinna sadama orkestri dirigent Heldur
Saade ja Tabasalu noorteorkestri dirigent
Valdo Rüütelmaa. Mõlemad mehed on aas-

kohvilauas.
Meeleolu hoidis üleval ja pakkus
tantsumuusikat ansambel „Meidon 4“. Taavi, Vahur, Gustav ja Jürgen, pasunakoori
noored kasvandikud, on leidnud muusikas
ka teisi võimalusi. Täname teid meeleoluka
tantsumuusika eest!
Loodan, et Väike-Maarja Pasunakoori sünnipäevakontserdil oli oma panus
ka Virumaa muusikaelule. Nimelt meie maakonna orkestrite juhid Jüri Tüli, Kaido Järvsoo ja allakirjutanu otsustasid, et tuleb taastada maakonna orkestrite päev. Ida-Virumaal toimib selline traditsioon juba aastaid.
See liidab muusikuid.
Ja lõpetuseks tahaksin veel tänada kõiki toetajaid ja abilisi, kes andsid oma
panuse kontserdi heaks kordaminekuks.
Väike-Maarja publik on parim!

dena kõlas Eesti muusika - K.Kikerpuu
„Trummitüdruk“ ja A.Siiraku „Sõdurid“.
Külalisorkestri ja nende dirigendi
Ants Reinholdi kohta tahaksin öelda vaid
kiidusõnu, sest see kollektiiv on viimastel
aastatel hakanud tõeliselt hästi kõlama.
Küllap peitub nende edu saladus ka selles,

taid hea seisnud Eesti puhkpillimuusika käekäigu eest ja olnud dirigendipuldis ka laulupidudel.
Peale kontserti veetsid muusikud,
dirigendid ja toetajad meeldiva õhtu ühises

Kaunist kevadet - suve ja kohtumiseni suvistel üritustel!
Vallo Taar
Väike-Maarja Pasunakoori dirigent
Silvi Aasumetsa foto

B-segarahvatantsurühm
ja juhendaja
Egne Liivalaid

Luulekonkurss tõi luuleleide
“Luulekeeles koduvallast” konkurssi parimad kirjutajad olid: Juta Torma (80 a), Heiti
Erala (62 a), Ivike Müürsalu (2.kl), Sandre
Palmits (3.kl), Jaagop Janson (3.kl), Kirke
Tobreluts (3.kl), Krete Hurt (3.kl), Janelle
Laukse (3.kl), Kerdo Kivivare (4.kl), Liisa
Siirak (4.kl), Kairit Müürsalu (4.kl), Maiko
Pohlak (4. kl).
Raamatukogu tänab kõiki kirjutajaid
ja soovib head sulejooksu.
Kõik osavõtjad saavad ka esile
tõstetud luuletuste brozüüris.
Irma Raatma

Mürtsub trumm ja pillid hüüavad …

Pikka; kõige kauaaegsemat tantsijat Maria
Arikest. Pillimehi Harry Veldit, Heino Seina,
Paul Kivistut.
Meil on mitu peret, kus tantsib praegu mitu põlvkonda: Anne-Liis ja Mariin Talu,
Aule ja Ove Rebane, Meeli Veia ja Mikk
Sikkar, Tiia Uutsalu ja Gert Raidla, Aivar ja
Jorma Liivalaid, Merike, Thomas ja Anu Tammus, Külli, Aivo, Alvar ja Roland Urbas, Eha,
Keneli ja Keili Pohlak.
Lääne-Virumaa rahvakultuuri spetsialist Pilvi Lepiksoo õnnitles ja tänas tantsujuhte. Maie Oravalt kolleegitänu tantsujuhtidele.
Kerget jalga ja mõnusaid suviseid
tantsutuure kõigile tantsijatele!
Heli Komp

Ütlemata tore
kollektiiv
Ühel ilusal laupäeva õhtul, see oli
24.aprillil, toimus Väike-Maarja rahvamajas vägev ja meeleolukas kontsert. Selle kontserdiga tähistas pasunakoor oma viieteistkümnendat
sünnipäeva. Külla oli kutsutud sõpruskoor Sakust ja tuntud ooperilaulja hr. Tõnu Kilgas. Koos külalistega
anti väga ilus ja pikk kontsert.
Sünnipäevalapsi oli õnnitlema tulnud ka hulk rahvast nii pealinnast, naabervaldadest kui ka koduvallast. Ka kuulajaid, vaatajaid oli
väga palju ja seda oli suur rõõm
tõdeda.
Väike-Maarja Pasunakoor
on üks äraütlemata asjalik kollektiiv.
Loodame, et kõigil mängijatel
ja dirigent Vallo Taaril jätkub tahtmist,
indu ja püsivust tegutseda ja pillimänguga tegeleda veel pikki aastaid.
Edu ja palju, palju õnne!
Puhkpillimuusika austaja
lapsevanem Kaia Maurus

Väike-Maarja Pasunakoori
sünnipäevakontsert Teine külalisesineja, puhkpilliorkesKui ma 24.aprilli õhtupoolikul varakult Väike-Maarja Rahvamajja pasunakoori kontserdile jõudsin, oli seal üllatavalt vaik-ne.
Vaikne aga seetõttu, et muusikud olid kohale tulnud juba mitu tundi varem, proovid
tehtud ja kontserdieelsed ärevad sagimised lõpule jõudnud. Kohe oli algamas Väike-Maarja Pasunakoori 15. sünnipäeva
kontsert. Publikut muudkui kogunes ning
saal sai, nagu pasunakoori kontserdite
puhul tavaliselt, rahvast täis.
Kontserdi esimeses osas esines
sünnipäevalaps Väike-Maarja Pasunakoor.
Palad olid särtsakad, dirigent Vallo Taar juhtis kontserti nagu talle omane, vaheldumisi
dirigendikepi ja huumoriga ning oskas kohe
tekitada saalis mõnusa meeleolu. Kontserdi repertuaar ei olnud noorte muusikute
jaoks sugugi lihtne, sest orkestri keskmine
vanus on vist enam-vähem võrdne pasunakoori enda vanusega. Lisaks astusid pasunakoori ette ka külalisdirigendid, oma ala
tõelised professionaalid Heldur Saade ja
Valdo Rüütelmaa.
Saalitäis publikut sai aga veenduda, et Väike-Maarjas osatakse pilli lustiga
ja profesionaalselt puhuda. Sama võib ütelda ka pasunakoori kontserdite korralduse
kohta, kus alati pakutakse vaatajale-kuulajale midagi uut ja elevust tekitavat, nagu
sellel korral Tõnu Kilgase kaasamine lauljana.

Emadepäev Väike-Maarjas
Maikuu teine nädalavahetus oli Väike-Maarja rahvamajas tihe.
Laupäeva, 8.mai keskpäeval tervitas vallavanem Urmas Tamm valla kõige
väiksemaid või nagu ta ise ütles - kõige
tähtsamaid kodanikke. Rahvamaja poolt oli
väike kultuuriprogramm. Esinesid Simuna
laulutüdrukud Kristella Luht ja Anette Kasemets ning laulja Ervin Lillepea. Valla poolt

sai iga pisipõnn ja -tüdruk kingituseks hõbelusika ja emadele-isadele ulatati lilled.
Kui ametlik osa möödas, algas tunniajane Emadepäeva kontsert. Laulis Ervin
Lillepea. Kontsert oli kõigile soovijaile tasuta.
Pühapäeval, 9.mail esines rahvamaja saalis Arsise Noorte Kelladeansambel. Algselt pidi kontsert toimuma kirikus,
kuid jaheda temperatuuri tõttu tuli see üle

ter Saku, kus oli olemas isegi oma laulusolist, esines kontserdi teises osas. Kontserdi lõpetuseks esitasid kaks puhkpilliorkestrit ühiselt kaks pala, dirigentideks Ants
Reinhold (Saku) ja Vallo Taar vaheldumisi.
Üllatusi publikule jätkus ka siin - kavalehtedele olid valmis trükitud viimase pala „Sõdurid“ sõnad, mida sai laulda ühiselt koos
Tõnu Kilgasega. Viimase pala lõppedes ei
tahtnud aplaus saalis kuidagi vaibuda, pala
läks kordamisele ja publik aplodeeris püstijalu.
Kontserdikülastajal oli veel lisaks
võimalus osta koju kaasa pasunakoori sünnipäevaks valminud CD. Usun, et ütlen seda
kogu publiku nimel - suur tänu Väike-Maarja Pasunakoorile toreda kontserdielamuse
eest. Rõõmu muusikast, jõudu ja jätkuvat
entusiasmi Vallo Taarile, kes on nii pasunakoori kui ka muusikakooli eestvedajana
Väike-Maarja kultuurielu jaoks väga oluline.
Siinkohal kutsuksin kõiki puhkpillimuusikahuvilisi lapsi õppima Väike-Maarja
Muusikakooli ja nende vanemaid toetama
oma lapse muusikaõpinguid. See annab
meie lastele juurde ühe kirjaoskuse, mida
meil kõigil kahjuks ei ole. Lisaks saavad lapsed pasunakooris osaledes sisustada oma
vaba aega, saada huviala või isegi kutsumuse terveks eluks.
Sirje Orro
tõsta rahvamajja. Kolmteist noort inimesed
demonstreerisid, et käsikelladega on võimalik esitada ka väga tehnilist ja nõudlikku
repertuaari. Arsise kellade ansambleid on
aastaid vedanud praegune Rahvusooper
Estonia peadirektor Aivar Mäe.
Erinevaid üritusi on Väike-Maarjas
palju. Isegi sedavõrd, et kõigile ei jõua. Tahaks loota, et need inimesed, kes oma pühapäeva õhtu kellade kumina saatel veetsid, jäid rahule ja said positiivse emotsiooni.
Ville-Markus Kell
Väike-Maarja Valla Rahvamaja
direktor
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Kultuuriüritused lähevad
korda kõigile
Keskmine kultuuritarbija vallas on keskealine naine, kes eelistab käia kontsertidel, etendustel ja isetegevuslaste pidudel. Rahvamajas käib ta kord kuus.
Tihedamini käimast takistab teda osalemine mujal toimuvatel üritustel. Ka
edaspidi soovib ta rahvamajas näha
kontserte ja teatrietendusi. Infot sündmuste kohta saab ta vallalehest ja kuulutuste tulpadelt ning neid allikaid näeb
end informeerimas edaspidigi.
Kultuuriteemalisele küsitlusele vastas 45 inimest. Aitäh vastanutele! Küsitlusest
selgus paljugi huvipakkuvat, aga ka mõtlemapanevat. Rõõmustas, et vastajate hulgas polnud kedagi, keda kultuuriüritused ei huvitaks.
(Sageduse kohta oli küsitlus üleval
ka valla kodulehel. Vastanuid oli seal 92, neist
38% ei käigi rahvamajas, ligi pooled käivad 12 x aastas. Käesolev kirjatükk keskendub
ankeedi vastanute andmete kokkuvõtmisele.)
Külastatavuse sagedus
Sagedamini kui kord kuus käib Väike-Maarja
rahvamajas 36% vastanutest. Veerandil on
asja rahvamajja keskmiselt kord kuus, sama
paljudel kord poolaasta jooksul. Üks vastaja
ei käigi rahvamajas.
Küsisime ka põhjuste kohta, miks
kohalikus rahvamajas ei käida. Ligi kolmandik ei käi seetõttu, et käiakse mujal üritustel. Ajapuudust tõid põhjuseks 24%, kaaslase puudumist 16% vastanutest. 13% vastanutest leidsid juba ette, et neile tundus üritus
igav. Kallis pilet oli takistuseks 11% (eriti kohalik teatripilet), transpordi puudumine 9% vastajatest. Mainiti ka, et rahvamajas takistab käimast ebasõbralik suhtumine. Üks vastaja ei
käi infopuuduse tõttu, teine tunnistas, et vahel
unustab ürituse ära, kolmas, et naudib täiega
kodus olemist. Üks vastaja leidis, et teda ei
takista üritustel käimast mitte miski.
Üritused
Kõige külastatavamad üritused VäikeMaarja vallas on isetegevuslaste kontserdid
ja peod, neid külastab 82% vastanutest, järgnevad teatrietendused (61%) ning väljastpoolt
esinejate kontserdid (51%).
Vabaõhuüritustest on populaarseim
Pandivere päev (78%). Siin võib ka tegu olla
sellega, et küsiti konkreetset üritust. Konverentse, seminare, infopäevi külastab 42%,
kohtumisõhtuid 36%, pidudel ja kokkutulekutel käib viiendik vastanutest.
Milliseid üritusi ootad rahvamajalt? Rahvamajalt oodatakse kõige enam teatrietendusi ja kontserte – mõlemale variandile
vastas 67%. Järgnesid Pandivere päev
(62%), klubi- (40%) ja kohtumisõhtud (31%).
Tantsuõhtuid ansambliga soovis 22%, pidusid 16%, diskosid 11% vastanutest. Väljapakutud sündmustele lisaks sooviti näha vabaõhukontserte Ebaveres, pereõhtuid, tasuta
kontserte, kohaliku näiteringi etendusi, heategevuslikke üritusi ja niisama pidusid.
Järgmiseks küsisime, millised üritused meeldisid kõige rohkem. Võrdselt eelistati nii kontserte kui ka isetegevuslaste pidusid. Neid pidas kõige enam meeldinud üritusteks 20% vastanutest.
Kontsertidest nimetati Vello Jürna
muusikafestivali (16%), puhkpilliorkestri kontserte (13%), muusikaõhtut Mihkel Mattiseniga,
Tatjana Lepnurme harfimuusika kontserti,
muusikakooli kontserte.
Isetegevuspidudest meeldis kõige
enam hiljuti toimunud rahvatantsupidu 55
(20%). Üks vastaja mainis, et talle meeldivad
alati isetegevuslaste peod, eriti Egne Liivalaidi
tehtud rahvatantsijate peod. Vastati ka, et on
meeldinud kõik Mare Taari korraldatud üritused, eriti omaaegsed isetegevuslaste stiilipeod.
Populaarsuselt kolmandal kohal on
teatrietendused. Neid pidas kõige enam meeldinud üritusteks 16% vastajatest.
Kolmele vastajale meeldisid kõik üritused, mida külastati. Meeldiv oli, et vastanute
hulgas oli ka üks õppekeskuse õpilane, kes
käib siin igal üritusel, kuna õpib siin ja osaleb
vabal ajal ringides.
Nimetame teised meeldinud üritused:
Härmalõnga üritused, talutoiduga tugevaks õppepäevad, maanaiste infopäevad, Pandivere päev, luuleõhtu, kohtumine kirjanik Ülo Tuulikuga, Tangoballett, õpetajate sügispidu, Ilme
Seina juubelipidu, naisseltsi korraldatud juubelikonverents, diskod, Memmede tantsurühma juubelipidu, lihtsalt pidu, tsirkus, Simuna
naisseltsi üritused ja Simuna kiriku kontserdid.
Ühe vastaja arvates on kõik üritused

meeldivad ja hästi korraldatud, ainult rahvas
on passiivne.
Küsisime ka, millised üritused ei
meeldinud. Konkreetsetelt üritustest toodi
välja, et diskode aeg on möödas ning ei meeldinud kohtumisõhtud. Ülejäänud vastused võib
jagada laias laastus kaheks. Ühed leidsid, et
nad ei käigi üritustel, mis neile ei meeldi ja need,
kus nad on käinud, need on meeldinud. Teine
osa vastajatest oli kriitilisem. Leiti, et pole mõtet teha üritust, kus on kümme inimest saalis ja
see kedagi ei huvita. Mitmed vastajad ootavad rahvamajalt kui isetegevuslaste teiselt
kodult suuremat sõbralikkust ja huvi isetegevuslaste vastu ning paremat koostööd. Sooviti ka, et rahvamaja oleks väljas oma kollektiivide tähtpäevadel.
Info kultuurisündmuste kohta
Infot kultuurisündmuste kohta saadakse peamiselt vallalehest (76%), kuulutuste tulpadelt
(73%) ja rahvamajast (64%). Poolte vastanute jaoks on oluline infoallikas sõbrad ja tuttavad. Valla kodulehe kultuurikalendrit kasutavad infoallikana 42% vastajat.
Kõige vähem kasutatav infoallikas on
internet (Virumaa Teataja, kultuurinet, Virumaa infoportaal). Seda võimalust kasutab 2
vastajat. Siiski ei maksa seda teabekanalit alahinnata: noori vastajaid osales selles küsitluses vähe ja teiseks, kaugemalt inimeste jaoks
on selle kanali osatähtsus suurem.
Informeerimise parandamiseks tundsime huvi, millised info edastamise viisid oleksid kõige sobivamad. Vastustest selgus mõnevõrra üllatuslikult, et edaspidigi soovitakse saada teavet kultuurisündmuste kohta vallalehest ja kuulutuste tulpadelt
(78%).
Kuna vallaleht ilmub kord kuus, siis
on vaja tähelepanu veelgi enam pöörata sündmuste toimumise kindlusele ja info õigsusele.
Sooviti ka, et teadetetahvlid jääksid
kommertsteadetele, kultuuriinfo pandaks “Paksu Margareta” peale ning et aegunud info
kaoks tulpadelt kohe pärast üritust.
Üle poole vastajatest soovib jätkuvalt saada infot rahvamajast. Valla kodulehelt
kultuurikalendrist soovib saada infot 40%
vastajatest.
Kaasaegne sündmuste turundamine on toonud kaasa otsepostituse. Nii tundsime ka meie huvi, kui palju on neid, kes sooviksid saada eelinfot oma e-posti aadressile. Selgus, et neid huvilisi oli vaid 4. Kaks vastajat
soovis saada kultuurisündmuste kohta infot
tavalise kirjaga oma postkasti.
Kes oli küsitlusele vastaja?
Üheksa vastanust kümnest olid naised. 35%
vastanutest jäid vanusesse 40-60 aastat,
22% olid 70a ja vanemad, 16% 30-aastased
ja nooremad.
Kõige aktiivsemalt vastati VäikeMaarjast, arvukamalt oli vastuseid Simunast,
veel mainiti Kiltsi alevikku, Ebavere, Koonu,
Avispea, Arina küla, osad olid lihtsalt külast.
Üks vastaja oli mujalt Eestist. Küllalt palju oli
ankeete, kus vastused enda kohta jäeti enda
teada.
Selline siis seekordne küsitlus sai.
Küsitluse vastustest on palju kasu. Aitäh!
Kokkuvõttes: kultuur juba on kord mitmetahuline nähtus, milles kõik komponendid
olulised ja üksteisest sõltuvad. Nii nagu inimene tahab igal ajal ja kohas meelt lahutada, on
ka meelelahutuse pakkujaid nüüd ja edaspidi
aina rohkem, kelle/millega rahvamajad igal pool
rinda peavad pistma.
Palju on tehtud ja palju veel teha.
Kokkuvõtte koostas
Hilje Pakkanen

Kui sageli külastate rahvamaja?
Interentiküsitlus valla kodulehel

Tihemini kui 1x kuus - 7%. 1x kuus - 8%. 1x
poolaastal - 21%. 1x aastal - 27%. Ei käigi
- 38%. Kokku vastajaid 92.
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Lauluvõistlus Popp Tipp Täpp tulemused
17. aprillil toimus Väike-Maarja rahvamajas
laste lauluvõistlus Popp Tipp Täpp. Osales
22 last. Tulemused:
Vanus 5-7 aastat:
Parim poiss - Romet Kroll, õp Sirje Sõnum,
laul “Väike postipoiss”.
Parim tüdruk - Britta Moorits, õp Sirje Sõnum, laul “Pilti joonistab väikene laps”.

Vanus 8-10 aastat:
Parim poiss - Andris Pent, õp Angela Raik,
laul “Tahan presidendiks”
Parim tüdruk - Karmen Lõomets, õp Kadri
Kask, laul “Veel oled väike”.
Vanus 11-13 aastat:
Poisse ei osalenud. Parim tüdruk - Mariann
Põldra, õp Angela Raik, laul “Eesti muld ja

Eesti süda”
Vanus 14-16 aastat:
Parim poiss - Taavi Orro, õp Ly Ipsberg,
laul “Helmi”.
Parim tüdruk - Anu Limberg, õp Ly Ipsberg,
laul “Kevad Kadriorus”.
Täname kõiki laululapsi, nende juhendajaid
ja lapsevanemaid, züriid ning publikut!

Unustatud mõisate külastusmäng alustab
juunis taas
Sel aastal on mõisahuvilistel võimalus külastada kolmekümmet mängus osalevat
mõisat. Lääne-Virumaal on nendeks Kiltsi,
Lasila, Muuga ja Vasta.
Mängu korraldus on traditsiooniline: osavõtjad saavad esimesest külastatavast mõisast osalejaraamatu millesse koguvad külastuspäevadel mõisatest templeid. Vähemalt 10 mõisat külastanute vahel
loositakse välja 25 üksikkutset ja 10 kolmele inimesele mõeldud perekutset sügisel
ühes Eestimaa mõisas toimuvale teatrietendusele. Lisaküsimustele õigesti vastanute
vahel läheb loosimisele 20 Eesti mõisaid
tutvustavat raamatut.
Külastuspäevad: 12. ja 26.juuni, 10., 11. ja 26. juuli, 5. august. Mõisad avatud kell 10.00 kuni 18.40.
Külastustasud: peredele 50, täiskasvanutele
25, õpilastele ja pensionäridele 15 krooni.

Igal täistunnil toimub mõisates giidiga jalutuskäik, avatud on näitused, kohvikud, korraldatakse kontserte ja töötubasid, müügil kohalikud suveniirid, trükised.
Külastusmängu kohta leiab informatsiooni internetileheküljel
www.unustatudmoisad.ee ja mängus osalevate mõisate kodulehekülgedel.
Kiltsi mõisa külastamine
Kiltsi loss on külastajatele avatud olnud pea
20 aastat ja seda külastanud rohkem kui
20 tuhat inimest. Kaugemad külalised on
olnud maakera kuklapoolelt Austraaliast.
Seoses renoveerimistöödega võtab mõis
üksikülastajaid vastu ainult külastusmängu
päevadel. Teistel päevadel teenindame
gruppe ettetellimisel (kiltsipk@hot.ee) tel.
555 75 301)
Püsinäitused ja muu
Kiltsi mõis ja perekond Krusenstern (Aja-

looarhiiv)
Ümbermaailmareis 1803 - 1806 (Tartu Ülikooli Ajaloomuuseum)
A.J. von Krusensterni mälestustuba
E.Grensmanni aerofotod
Käsitöö (loomelaagrites valminu)
Pudelite kollektsioon
Külastuspäevadel kell 13.00 film
„SPE FRETUS Lootusele tuginedes“ A.J. von
Krusensternist, kestus 70 minutit (ka inglise- ja venekeelse variant).
Giid (ka inglise- ja vene keeles, võimalusel
soome- ja rootsi keeles)
Külaplatsil võimalik pikniku korraldada, grillimisvõimalus.
Külastusmängust mitteosalejate
külastustasud: pered 25, täiskasvanud 15,
õpilased ja pensionärid 10 krooni, gruppidel lisatasu 100 krooni.
Lembit Keerus

Väike-Maarja Muusikakool taas lõpusirgel
Väike-Maarja Muusikakool on oma mõtetes
taas suves. Edukalt on sooritatud eksamid-arvestused, teha on jäänud veel mõned hindekontserdid. Pillimängu kostab
muusikakoolis kuni juuni alguseni.
Peagi lõppev õppeaasta oli töine ja
tegus nagu kõik eelmisedki. Oli palju esinemisi, hindekontserte ja arvestusi. Eelkõige
palju harjutamist. Õpiti tundma muusikamaailma imelisi radu ja saladusi.
On tublid lapsed, kes suudavad
õppida kahes koolis ning need ka edukalt
lõpetada.
Aasta 2011 on Väike-Maarja Muusikakoolile juubeliaasta, siis täitub meie koolil
15. tegutsemisaasta. See on oluline verstapost väikesele koolile.
Nagu eelnevatel aastatel, on ka sel
kevadel meil palju toredaid lõpetajaid.

Tänavu saavad lõputunnistuse järgmised muusikakooli õpilased: Liina
Kanarbik (klaver), Teele Laidsalu (kla-ver,
Simuna filiaal), Egert Vinogradov (klaver),
Lisanna-Barbara Prinken (viiul, Simuna filiaal), Grete Tamm (viiul, Simuna filiaal),
Karet Eesmäe (flööt), Karl Elias Teder (saksofon), Martin Johannes Teder (tenor).
Noorema astme ehk IV klassi lõpetavad järgmised õpilased: Ege-Elizabeth
Kaldaru (klaver), Häly Raidla (klaver), Richard Sepajõe (klaver, Simuna filiaal), Johanna Künnapuu (viiul).
Väike-Maarja Muusikakooli lõpuaktus toimub esmaspäeval, 31.mail kell
18.00. Esinevad lõpetajad.
Simuna Muusikakooli lõpuaktus toimub neljapäeval, 28.mail kell 16.00
muusikakoolis.

Palju õnne lõpetajatele ja õpetajatele ning kaunist suvepuhkust kõikidele
muusikasõpradele!
---Väike-Maarja Muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi järgmistele erialadele: klaver, viiul, akordion, puhkpillid.
Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad
27. ja 28. mail (neljapäeval ja reedel) kell
18.00. Info tel. 326 1177; 503 1910
Sisseastumiskatsed toimuvad püha-päeval, 30.mail kell 15.00 muusikakoolis.
Simuna Muusikakool võtab
vastu uusi õpilasi järgmistele erialadele: klaver, viiul, akordion. Info tel. 501 1327; 556
01915
Sisseastumiskatsed toimuvad teisipäeval, 25.mail kell 17.00.
Vallo Taar,
Väike-Maarja Muusikakooli direktor

Muusikakoolis alustab tööd eelklass
Sügisest alustab Väike-Maarja
Muusikakoolis tööd eelklass.
Eelklassi vajadust oleme
ammu tunnetanud. Kõikidele
lastele ei sobi võimalus alustada
muusikaõpinguid kohe muusikakooli I klassis. Eelklassis on õpin-

gud mängulisemad. Tutvutakse erinevate pillide ja nende võimalustega.
See on tore ettevalmistus õpinguteks
muusikakooli. Eelklassi astumiseks
ei ole vaja teha muusikalisi katseid.
Täpsem info tuleb augustis.

Õppereis Valgevenesse
2.mai varahommikul asus Rakverest teele
buss, et viia Valgevenesse õppereisile kultuuri- ja omavalitsusjuhte Lääne-Virumaalt.
Õhtuks olime Valgevene pealinnas, Minskis.
Minsk mõjub väga soliidse linnana.
Tänavad on ääretult puhtad - ei paberiprügi
ega konisid ning väga turvalised. Sõna
otseses mõttes seisab igal tänavanurgal
militsionäär või sisekaitseväelane. Seoses
läheneva võidupühaga oli terve linn lilledes
ja ehitud värviliste lippudega kangast kokku
hoidmata. Valgevenelased ise ütlevad, et
Teine maailmasõda ei jätnud maal ühtegi
pere puudutamata. Tänavad on laiad ja
majad proportsioonis tänava mõõtmetega
- jällegi viimase sõja mõju, sest linn tehti
maatasa ja tuli sisuliselt uuesti ehitada.
Esmaspäev, 3.mai oli Minski päev.
Tutvusime skulptor Zair Azguri muuseumiga (Terve pinu Stalini, Lenini, Marxi ja Mao
kujusid!) ning Rahvusliku Ilukooliga. Ilukool
on huvikool, kus noored õhtusel ajal saavad õppida mannekeenioskusi, make-up’i,
muide ka juriidikat. Pärastlõuna möödus
Rahvusraamatukogus. See on ultra moodne klaasist ja kroomterasest 22-korruseline
ja kerakujuline hoone, mille seintel pimeduse

saabudes mängleb värviline laser-show.
Koos lugematu arvu raamatute ja ajakirjadega olid muljetavaldavad mitmed kunstinäitused (näiteks uhke väljapanek, mis sai
teoks tänu presidentide Lukasenka ja
Chavesi sõprusele. Õhtul toimus kahetunnine bussiekskurssioon linnas.
Teisipäev, 4.mai möödus Molodetski rajoonis. Hommikupoolikul külastasime Radoskovitsi Kultuurikeskust, Krasovtsinski Käsitöökeskust ja Plebani küla
galeriid. Õhtupoolikul toimus ümarlaud Molodetski linna kultuuripalees. Vestluses osalesid ka Minski oblasti Kultuurivalitsuse juhataja A.Akusevits ja Molodetski rajooni
kultuuriosakonna juhataja A.Romanovits.
Kolmapäeval, 5.mail möödus Puhhovitsi rajoonis. Nägime Maringorski Kultuurikeskust, Kunstigaleriid ja Laste Kunstikooli. Ülimalt huvitav oli muuseumikompleks Dudutki. Õhtul toimus Kultuurikeskuses Valgevene Riikliku Tantsuansambli kontsert.
Neljapäev, 6.mai algas kohtumisega Eesti Vabariigi Suursaatkonnas
Minskis. Järgnes pikk sõit Lidasse, kus
osalesime rahvuslikul tavandiüritusel

Praegu aga ootame muusikahuvilisi lapsi I klassi katsetele.
Info tel. 3261177; 5031910
Vallo Taar,
direktor

„Kuningas Jogaila pulm“.
7.mai hilisõhtul tervitas meid taas Rakvere.
Kogu õppereisi hing on aastaid olnud (ja oli ka seekord) Ello Odraks LääneViru omavalitsuste liidust. Tänu tema
energiale on möödunud aastatel toimunud
kultuuritöötajate õppereisid ka Poola ja
Rootsi.
Peamine positiivne emotsioon, mille
kaasa tõin oli see, et valgevenelased on
rahulikud, sõbralikud ja pingevabad. Kultuuritöötaja saab vaevata realiseerida oma
ideid, praktiliselt tundmata mure, kas raha
ikka jätkub. Ja see stressivabadus väljendub ka pakutavas - inimesed tantsivad, laulavad ja mängivad rõõmsalt ja innuga, neil
on kasutada parim tehnika ja tipptasemel
muusikainstrumendid. Nende tegevuse tulemus on tõeliselt nauditav ja kunstiliselt
kõrgtasemel.
Arvan, et kõik, kes reisil kaasas
olid, said väga palju positiivset informatsiooni ja häid-ilusaid mälestusi, mille üle
mõelda.
Ville-Markus Kell
Väike-Maarja Valla Rahvamaja
direktor
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Filter karikasarja Pandivere rattarallil osales Kaarma karikas tõi
rekordarvu osavõtjaid
maanteesõidu eliit

Alar Krull (seljaga) annab oma hoolealustele teele kaasa veel viimaseid nõuandeid. Foto: Ants Rikberg
Juba 20. korda peetav rattaralli on uue
nime kõrval saanud ka täiesti uue hingamise. Kui eelmisel aastal oli rattaralli peamiselt kohaliku valla ja maakonnakeskne,
siis alates sellest aastast kuulume üleriigilise mastaabiga ürituste nimekirja.
Filter karikasari hõlmab kuut maanteerattasõidu võistlust, millest sellel aastal
teine etapp toimus Väike-Maarjas. Kui eelmisel aastal võttis võistlusest osa kuskil
140 asjaarmastajat, siis sellel aastal oli koos
kepikõndijatega rajal täpselt 300 inimest.
Sellel aastal oli sisuliselt kohal kogu
Eesti maateesõitjate eliit eesotsas Jaan Kirsipuuga, kusjuures 82,7 km pikkusel distantsil jäi ta alles neljandaks, võitis Mart Ojavee ajaga 1.54.01. 25 km distantsil võitis
Mihkel Kalja ajaga 47.05.

Täpsemalt võite täiskasvanute võistluse
kohta lugeda aerobike.ee aadressil.
Pikal distantsil oli osalejaid kokku
187, lühemal 49 inimest, ülejäänud olid lapsed, kes võtsid mõõtu 800 meetrisel ja 2
km distantsil. Laste distantside tulemused
on üleval valla kodulehel.
Samas näete ka pildigaleriid võistluste kohta.
Suur tänu sponsoritele: VäikeMaarja vald , Eesti jalgrattaspordiliit, Diner
AS, Antaares AS, Flexa Heat, FIE Valter
Pugonen, Loomsete Jäätmete Käitlemise
Tehasb AS, Äntu Suurfarm, Müüriku Farmer
OÜ, Kaarma KT AS, K & G Saarelt OÜ, FIE
Kalev Eesmäe, Puhastusekspert OÜ,
Väike-Maarja Auto OÜ, Eesti Pagar, OÜ
Hektali.

Rattaspordi võistluse eripära on selles, et
võistlejate sõidukiirus teedel võib ulatuda
kuni 50 kilomeetrini tunnis. Seoses sellega
on väga oluline võistlusraja turvamine. Suur
tänu kõigile abilistele, kes aitasid üritust läbi
viia. Kõige suurem koormus langes kindlasti Aimar Türbsalile, Ilmar Leemetsale ja
Sven Salepile.
Siit ka üleskutse kõigile valla elanikele, kes soovivad järgmisel aastal selle
ürituse kordaminekule kaasa aidata.
Andke endast teada minule telefonil 529 0745 või Aimar Türbsalile telefonil
5153621
Sportlikku suve kõigile!
Ants Rikberg
Väike-Maarja Valla Rahvaspordi
klubi juhatuse esimees

Külmast ja kõledast
ilmast hoolimata tuli
kolmandale Kaarma
karikale kohale rekordarv noori võistlejaid 66 üle kogu
Eesti.
Ratsaspordipäeva võib igati kordaläinuks lugeda nii sportlike saavutuste kui ka
läbiviimise kõrge taseme poolest. Kui suurem
osa Eestimaa ratsatallidest lausa kiratsevad ellujäämise imel,
siis meie Madis Niinemetsa oskusliku ja kokkuhoidliku majandamisega ratsatall läheb
tasapisi ülesmäge. Külalisesinejatest tuleks
esile tuua Siiri Verrevi
särav ja oskuslik sõit,
millega ta pälvis ka esikoha kõige kõrgemas
parkuuris.
Rahule võib
jääda ka meie endi
sportlaste esinemistega. Alles noorteklassi
võistlev Liisa Pari saavutas oma väikesel ponil Figaro täiskasvanu- Nooruke Liisa Peri võistles sitkelt endast kolm korda
te ja hobuste klassis vanematega
igati auväärse kolmanda koha. Oma esimese debüütstardi teinud
tab vaid valla taidlejate vaat’ et pahatahtAge Miller oli väheseid kogemusi silmas
lik keeldumine üritusel oma valla rahvale
pidades igati tubli.
esinemast. Seda enam tõid sära ja särtsu
Vallavanem Urmas Tamm, kes ka
line-tantsu tüdrukud Sirje Orro juhenise kohal oli, tundis heameelt ratsutamisdamisel.
traditsiooni taaselustamise üle Väike-MaarSuur tänu igakülgse abi eest, keljas. Rõõmu teeb nii vallavanema Urmas
leta oleks Kaarma karika toimumine mõelTamme kui ka valla spordijuhi Ilve Tobrelutsu
damatu: Jaan Vainult, Kaarli Metsson, Ivo
igakülgne abi ja toetus.
Randveer, Maime Lõomets Jüri Sild.
Mõistmatuks jääb ja tuska valmisToivo Poola

Rrattaralli laste sõitude tulemused
Poisid kuni 6-aastased 1 km:
1. Henrich Kalda 02:13,72. 2. Taavi
Pärnamets 02:14,50. 3. Karl Kasekamp 02:43,03. 4. Romet Kask
02:58,62. 5. Karel Nõmmiste 03:27,80.
6. Sander Tõemets 03:39,89. 7. Ken
Hurt 04:18,25. 8. Oliver Põdra 04:39,62.
9. Hugo Hurt 04:51,75. 10. Mihkel Ilves
05:24,96. 11. Inger Rummo 05:28,62.
12. Rasmus Sulev 05:34,81.
Tüdrukud kuni 6-aastased 1 km:
1. Brita Moorits 02:23,55. 2. Katariina
Klammer 02:58,08. 3. Raine Hiiemäe
03:00,50. 4. Victoria Adonov 03:29,38.
5. Getrin Raudsepp 03:30,74. 6. Emily
Audova 03:38,10. 7. Annaliisa
Kesküla 04:19,29. 8. Maria Liis Alt
04:21,59. 9. Karolina Alt 05:40,28. 10.
Angelina Alt 05:50,20. 11. Anna Maria
Joll 06:03,16. 12. Liseth-Eliise Horeb
06:11,72.
Poisid 7-8-aastased 2 km:
1. Marius Kaarjärv 04:27,57. 2. Marten
Remmelg 04:31,31. 3. Oliver Pohlak
04:36,25. 4. Robin Ruukel 04:50,32.
5. Riko Tobreluts 04:52,46. 6. Voldemar
Pops 04:53,09. 7. Richard Jürgenson
04:58,31. 8. Kevin Tomberg 05:11,31.
9. Rayan Veia 05:17,83. 10. Oskar Daniel

Pildil Jaan Kirsipuu

Saarmaa 05:44,71. 11. Kristofer
Potman 05:47,25. 12. Mathias
Kaasma 05:49,87. 13. Eikki
Eikinen 05:54,81.
Tüdrukud
7-8aastased 2 km:
1. Triin Rummo 04:35,81. 2. Liisi
Sillamaa 04:41,84. 3. Liisi
Randkivi 04:58,71. 4. Alice
Veedla 05:03,28. 5. Maris
Nõmmiste 05:16,89. 6. Keneli
Pohlak 05:19,76. 7. Madli
Matvejev 06:12,39. 8. Katariina
Pops 06:14,96.
Poisid 9-10-aastased 2
km:
1. Maiko Pohlak 03:52,63. 2. Marti
Alt 03:52,87. 3. Ken Tomberg
03:58,81. 4. Janar Kirss
04:02,20. 5. Remo Murumaa
04:15,17. 6. Mairo Kivipõld
04:34,06. 7. Mihkel Joll 04:35,19.
Tüdrukud 9-10-aastased 2 km:
1. Laura Randkivi 03:57,06. 2.
Keidi Genrich 04:04,08. 3. Häly
Raidla 04:10,69. 4. Anna Krieger
04:12,38. 5. Berta Viikberg
04:16,13. 6. Maris Praats
05:25,16. 7. Janne Roots 05:39,46. 8.
Carolin Määltsemets 05:44,62.

Madis Niinemets õnnitlemas, peakorraldaja Toivo Poola paremal.

Väike-Maarja õpilased käisid Rakveres
heategevusjooksul
6. mail toimus üle Eesti juba viies
heategevuslik teatejooks, mis tõi
jooksma ligi 8000 last ja noort.
Teatejooksul osales ka
Väike-Maarja Gümnaasium viie
võistkonnaga: 7.-9.klassini on
igast klassist väljas üks, 6.klassist kaks võistkonda.
Teatejooksuga annavad
lapsed oma panuse õnnetuse läbi
liikumisvõime kaotanud laste
raviks Haapsalu Neuroloogilises
Rehabilitatsioonikeskuses.
Foto heategevusjooksust tegi Helina Lükk.

Tulemused
Parkuur 50-60 cm
Võistleja
1. Liis-Marii Hõbemets
2. Kaisa Falkenberg
3. Helene Proover
4. Liisa Peri
5. Hanna-Liisa Aasmaa
6. Age Miller
7. Fausta Mäe
8. Epp Rusi
9. Berit Truuts
10.Reelika Lipp
11.Anne-Mai Dreifeld
12.Liinu Luts
13.Gerda Alekand

Hobune
Liblik
Hugo Boss
Freesia
Aares
Diva
Karona
Arahiit
Rosanova
Amanda
Flamnko
Hot Cherry May
Happy Birthday
Happy Birthday

KP
0 kp
0kp
0kp
0kp
0kp
0kp
0kp
0kp
0kp
4kp
4kp
Loobus
Loobus

Aeg
00.57.96
1.00.04
1.02.17
1.02.98
1.03.52
1.16.10
1.24.64
1.31.94
1.44.03
1.10.57
1.17.36

Koht
I
I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Punktid
17
14
12
10
9
8
7
6
5
4
3
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Ebavere ergomeeter alustas
Mai lõpus aprilli algul sai
teoks esimene ergomeetri
võistlussari. Võistlus
koosnes kolmest etapist:
500, 1000 ja 3000 m distantsist, naistel, lastel oli
viimane etapp lühem.
Võistluse reklaamile erilist
rõhku ei pandud, kuid
valla kodulehel oli info olemas. Kokku oli osalejaid
kolmel erineval etapil 27
inimest. Et ala on suhteliselt uudne, siis oli esimesel etapil näpunäiteid
jagamas asja rohkem
tundev Ants Einsalu.
Võistlus ise kujunes päris
põnevaks, kohati olid
vahed küllalt väikesed. Suur tänu kõigile
osalejatele ja toetajatele!
Tulemused: Lapsed: 1.Frank Kenneth
Liblikmann, 2.Brian Vinkel, 3.Oskar Daniel
Saarmaa.
Naised: 1.Kadi Jääger, 2.Key Paju,
3.Lea Loddis.
Mehed. 1.Allar Adamson (pildil),
2.Urmo Väizanen, 3.Mait Liblikmann,
4.Silver Aasumets, 5.Ants Einsalu, 6.Kalev
Vinkel.
Etappide
tulemused
www.ebaverekeskus.ee kodulehel.
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Korvpalli C2 vanuseklassis tuli Eesti
meistrimedal ka Väike-Maarjasse
Eesti poiste korvpalli C2 vanuseklassi (sündinud 1997. aastal ja hiljem)
meistrivõistlustelt tuli Virumaa Pallimängude Kooli võistkond koju meistrimedalitega. Finaalis alistati Rapla KK

võistkond tulemusega 67:49.
Finaalturniiril mängis Eesti meistriks
tulnud treener Vaido Rego juhendatavas
võistkonnas ka Väike-Maarja poiss Sten

Saaremäel. Turniiri jooksul kuulusid Virumaa Pallimängude Kooli võistkonda VäikeMaarjast lisaks Sten Saaremäelile veel Martin Ojamaa ja Henri Matikainen.

Toetajad: Mait Liblikmann, Ebavere
Tervisespordikeskus, Kadi Jääger, VäikeMaarja Spordihoone.
Korraldajad

Minikorvpalli Eesti meistrivõistlustel tuli kulla võitnud Erkmaa Korvpallikooli järel hõbemedalile Virumaa Pallimängude Kooli võistkond, kelle koosseisus mängisid Väike-Maarja poisid Sten Saaremäel, Ander Talu, Henri Matikainen,
Remo Murumaa, Maiko Pohlak, Marti Alt, Kerdo Kivivare ja Martin Ojamaa. Korvpallureid juhendas treener Vaido Rego.

Kaarma karikas
Tulemused (järg)

Väike-Maarja noormehed tulid maakonna
korvpallimeistriks

Pildil: Siiri Verrev pälvis
esikoha kõige kõrgemas parkuuris.
Parkuur 70-80 cm ponid
Võistleja
Hobune
Aeg
Älis Oksa
Hesperos
0.56.86
Alis Oksa
Talisman
1.02.02
Laura Jõgeda
Amanda
1.02.99
Hanna-Liisa Aasmaa
Diva
1.08.10
Fausta Mäe
Arahiit
1.27.99
Rebecca Okk
Talisman
0.58.89
Liisa Peri
Aares
1.02.12
Brit Truuts
Suzuki
1.05.87
Mirjam Lätt
Kardo
1.11.19
Epp Rusi
Rosanova
1.54.84
Age Miller
Figaro
Katkestas
Birgit Kranich
Amor
Katkestas
Parkuur 70-80 cm hobused
Võistleja
Hobune
Aeg
1. Kadri Lass
Girilaid
1.05.31
2. Katrin Lipp
Fredy
1.09.16
3. Berit Truuts
Veritas
1.09.49
4. Katrin Lipp
Fuksa
1.12.40
5. Liis-Marii Hõbemets
Liblik
1.16.21
6. Marilyn Uusna
Prodway
1.17.00
7. Gertu Reili
Helior
1.27.04
8. Anna Filippova
The Real Xing 1.30.89
9. Ervin Kaasiku
Nobel
1.35.89
10. Liivar Laks
Fiva
1.00.71
11.Liis-Marii Hõbemets
Paider
1.01.01
12. Laura Olek
Puma
1.02.08
13. Age Miller
Karona
1.18.89
14. Siiri Verrev
Ocean Star
1.21.99
15. Jaanika Mändla
Plika
1.26.31
16. Marget Miil
Hugo Boss
1.29.74
17. Reelika Lipp
Flamenko
1.30.27
Parkuur 80-90 cm
Võistleja
Hobune
Aeg
1.Kert Joandi
Twix
0.53.25
2.Liivar Laks
Fiva
1.06.19
3.Liisa Peri
Figaro
1.07.80
4.Siiri Veerev
Artist
1.07.94
5.Kirsika Neimla
Ex-Boy
1.08.29
6.Katrin Lipp
Fredy
1.09.96
7.Marilis Matikainen
Franko
1.18.50
8.Rebecca Okk
Hesperos
1.18.53
9.Hanna-Lotta Mitt
Paider
1.18.64
10.Laura Olesk
Puma
1.05.25
11.Hanna-Lotta Mitt
Kardo
1.11.05
12.Katrin Lipp
Fuksa
1.12.12
13.Raivo Tõnurist
Carinda
1.18.96
14.Gertu Reili
Helior
1.42.56
15.Jaanika Mändla
Plika
1.27.56
16.Berit Truuts
Veritas
1.28.58
Fausta Mäe
Tosca JP
Katkestas
Marilyn Uusna
Prodway
Katkestas
Kadri Lass
Girilaid
Katkestas
Parkuur 90-100 cm
Võistleja
Hobune
Aeg
1.Siiri Veerev
Artist
1.08.29
2.Marilis Matikainen
Franco
1.27.00
3.Kirsika Neimla
Ex-Boy
1.07.83
4.Raivo Tõnurist
Carinda
1.22.28
Kert Joandi
Twix
Katkestas
Brgit Kranich
Amor
Kukkumine

Kp
0
0
0
0
0
4
4
4
4
8

Koht Punktid
I
16
I
13
III
11
IV
9
V
8
VI
7
VII
6
VIII
5
IX
4
X
3

KP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
8
12

Koht Punktid
I
20
I
17
III
15
IV
13
V
12
VI
11
VII
10
VIII
9
IX
8
X
7
XI
6
XII
5
XIII
4
XIV
3
XV
2
XVI
1
XVII
1

KP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
8
12

Koht
I
I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Punktid
20
17
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

KP
0
4
8
8

Koht Punktid
I
10
I
7
III
5
IV
3

Lääne-Virumaa noorte meistrivõistlused
korvpallis lõppesid noormeeste kõige vanema vanuseklassi (1991. aastal ja hiljem
sündinud) turniiriga Väike-Maarja spordihoones.
Nelja meeskonna hulgas tuli esiko-

hale Väike-Maarja /sPORTKUNDA meeskond, kes alistas Haljala gümnaasiumi tulemusega 63:57, Rakvere gümnaasiumi 68:65
ja Rakke gümnaasiumi 76:48.
Meistriks tulnud Väike-Maarja/
sPORT-KUNDA meeskonda kuulusid Väi-

ke-Maarjast Tanel Laumets, Olav Leisson,
Hans Keskülla, Joosep Part, Jan Juhanson,
Mait Jalast ja Sander Klaan, Korvpallureid
juhendas treener Vaido Rego.
Teisele kohale tulid Haljala ja kolmandale Rakvere noormehed.

Maheda Cup

Taimo Tiimus, Mait Jalast, Tanel Laumets,
Henry Kaevu. Kundast: Sten Karro, Martin
Rootare, Gert Vergi).
PB klass: sPORTKUNDA/VäikeMaarja KK kolmas koht (Gerhard Markus
Trumm, Kevin Täpp, Janno Arnek, Marko
Gunnar Liiv, Lauti Lahtvee, Tõnis
Klaasmägi, Väike-Maarjast: Priit Pohlak,
Hans Keskülla, Jan Juhanson).

PD klass: Väike-Maarja/sPORTKUNDA teine koht (Kristofer Veismann,
Marcos Odar, Hendry Engelbrecht, Ivar
Palk, Martin Jagodin, Erik Tambre, VäikeMaarjast: Henri Matikainen, Martin
Ojamaa, Sten Saaremäel, Kerdo
Kivivare).

Rakvere ja lähiümbruse seitsmel väljakul
mängis kolme päeva jooksul 55 võistkonda. Meie meeskondade tulemused:
PA klass: Väike-Maarja KK/
sPORTKUNDA viies koht (VäikeMaarjast: Olav Leisson, Sander Klaan,

Maadlejad Eesti meistrivõistlustelt
24.-25.aprilli toimusid Põltsamaal Eesti meistrivõistlused maadluses.
Vabamaadluse kadettide vanuserühm.
Kuigi Väike-Maarja noormaadlejad harrastavad
klassikalist maadlust, osaleti ikkagi kogemuse omandamise mõttes nendel võistlustel. Saavutasime
järg-mised kohad: Jevgeni Hamidzanov - 2.koht
(Kiltsi PK), Anatoli Larionov - 3.koht (Kiltsi PK),
Allan Läll - 5.koht (Simuna K), Jarko Visnapuu 10.koht (Simuna K).
Naistemaadluse juunioride vanuserühmas
saavutas Väike-Maarja klubis treeniv ja Tamsalu
gümnaasiumis õppiv Liis Järvamägi 3.koha.
Täiskasvanute sumos meistrivõistlustel
saavutasid Väike-Maarja noored sumomaadlejad
järgmised kohad: Enrico Januškevitšus - 1.koht
raskekaalus ja 3.koht absoluutkaalus, Anatoli
Larionov - 3.koht ja Jaan Jagnits - 5.koht.
Lembit Kalter,
maadluutreener

Vaido Rego, treener
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Lurich ilmutas end jälle
12. rammumehevõistlus Georgi Kange toimus jahedale kevadilmale vaatamata osavõturohkelt. Publikut jäi võistluste lõppedes
päris napiks, kuid lapsed oleksid sangpommi ja sõudergomeetriga rassinud ilmselt

pimedani.
Plaanis oli neid võistlused läbi
viia põhivõistluse vaheaegadel, kuid
vähesed plusskraadid sundisid rammumehi silmas pidades jooksvalt

Karli Lutter võitis kergemas kaalus
tegutsema.
Kokku tuli jõudu katsuma 12
sitket meest ja neli naist. Meeste
kaalukategooria piiriks sai kuni 85
kg ja üle selle.
Raskekaalu mehed võistlesid
kivide tõstmises, liivakotijooksus,
traktori tõmbamises, raskuse
ülesajamises, kombineeritud
võistluses ja kohvrite kandmises.
Raskemate meeste võistluse
võitis Jüri Kaskema (4 alavõitu),
teine oli Argo Aonurm (2 alavõitu), järgnesid Andres Kruusamägi, Tauri Pedo ja Kalev Vinkel.
Kergkaalu mehed ja ka
veteranid võistlesid kivide tõstmises, liivakotijooksus, traktori
tõmbamises, raskuse ülesajamises, kombineeritud võistluses
ja kangil rippumises.
Kergematest meestest
võitis Karli Lutter 5 alavõiduga
Tõnis Kulli ees, kes kangil rippumises näitas väga head tulemust,
tõmmates ka vahepeal lõua-

tõmbeid. Järgnesid Kaupo
Sikk, Indre Kroll, kes oli ka
noorim osavõtja ja väga sitke
kivide tõstmisel-kandmisel,
ning Taimar Kopti.
Veteranidest tulid
rassima Hans Kruusamägi ja
Urmas Ervin, kelle vanavanaisa on Georg Lurichiga
maadelnud nagu võrdne
võrdsega.
Omavahelises arvestuses jäi seekord peale
Urmas Ervin.
Naised võistlesid liivakotijooksus ja kangil rippumises. Sitkeid naisi tuli võistlema neli: Külli Reinfeldt, Siret
Vinkel, Annika Kõnnu ja Gudrun Aasumets. Ning selliseks
ka järjestus jäi.
Kolm esimest kogusid
võrdse arvu punkte, kuid
määravaks sai kangil rippumine, kus Külli rippus üle
kolme minuti. Teiseks jäi tänu
kotiga jooksmise võitmisele
Siret.
Laste rippumine toimus paralleelselt põhivõistlusega ja siin oli osavõtjaid kõige
rohkem – 38. Tüdrukute Raskemate meeste võistluse võitis Jüri Kaskema
vanemas klassis üle 10
eluaasta oli võidukas Karel Laissaar (3.50),
noorematest oli kõige sitkem ka üldkokkuvõttes Jane-Ly Jalakas (4.44)
Poistele kehtestasime kolm
vanuseklassi. Kuni 7-aastastest oli
parim Eikki Eikkinen (3.14), Kuni 10aas-tasest oli parim Richard Jürgenson (3.52), üle 10-aastastest võitis
päeva sitkeim Jaanus Kaskema
(5.19).
Peale põhivõistlust testiti ka
vastupidavust sõudeergomeetril. 500
m distantsi läbimine aja peale. Huvilisi
kogunes kümmekond. Parimad olid
Karli Lutter 1.31.1 ja Siret Vinkel
1.59,3-ga.
Laste ergomeetri distantsiks
oli 100 m. Võidukad olid tüdrukutest
S.Simpson 25,7 ja poistest S.Komp
20 sekundiga.
Lõpetuseks oli tore päev ja
tahaks tänada kõiki eraisikuid ja
firmasid, kes panid õla alla Lurichi
rammumehevõistlusele.
Jätkame traditsiooni!
Ants Einsalu

Harjuta terviseks

Valla meistrivõistluste kokkuvõte
Kokku on läbi viidud valla meistrivõistlusi
11 spordialal. Pandivere päeval toimub
viimane ala milleks on köievedu. Kabes,
males, koroonas, lauatennises, laskmises
ja mälumängus viidi läbi 3 vooru (mälu-

139 osalust,
128 osalust,
116 osalust,
106 osalust,
79 osalust,
77 osalust,
54 osalust,
54 osalust,
52 osalust,
50 osalust,
48 osalust,
48 osalust,
47 osalust,
47 osalust,
46 osalust,
43 osalust,
42 osalust,
37 osalust,
33 osalust,
33 osalust,
32 osalust,
30 osalust,
30 osalust,
30 osalust,
29 osalust,
29 osalust,
27 osalust,
27 osalust,
27 osalust,
26 osalust,

Aidakem
suurendada
Georg Lurichi fondi
põhikapitali!
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Georg Lurichi
fond toetab Lurichi tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
Igaüks meist võib kaasa aidata
Lurichi fondi tugevdamisele ja selle
põhikapitali suurendamisele!
Annetusi Lurichi fondi saab teha Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond arveldusarvele nr 221001101347 Swedbankis.
Selgituseks: annetus Georg Lurichi fondi.
NB! Selgitusse lisage oma isikukood ja postiaadress. Tuludeklaratsiooni esitamisel
saate annetustelt tulumaksu tagasi taotleda.
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond telefon: 601
3428, e-postiaadress: post@erkf.ee

Lustakaid
lugusid
Lurichist

Koostanud Kalle Voolaid (Tallinn, 2002)
Külli Reinfeldt pani naistevõistluse kinni sellega, et suutis kõige kauem rippuda.

Punktiseis 6.mai seisuga: 288 inimest on osalenud
3 594 korda. Keskmiselt on üks inimene osalenud 12,5
korda.
(BLC)
(V-M)
(V-M)
(Päästekool)
(BLC)
(V-M)
(Maiximar)
(VMÕK)
(V-M RSK)
(Lasila Betoon)
(V-M)
(Lasila PK)
(V-M)
(V-M)
(V-M)
(FIE)
(V-M)
(VMG)
(TLÜ)
(V-M)
(KPK)
(V-M)
(V-M)
(V-M)
(Uusmaa)
(V-M)
(V-M)
(V-M)
(Päästekool)
(Dicro Eesti)

Georg Lurichi mälestussamba toetussummade kogumiseks avatud Väike-Maarja
Vallavalitsuse arveldusarve number SEB
Pangas on 10502017649007.

Sünnist saati
jõumees

Noorim jõumees oli Indre Kroll

1. Annela Laidre
2. Carmen Vinkel
3. Mall Lepiksoo
4. Viivi Kahr
5. Margit Hiiemäe
6. Raiko Kilgi
7. Mare Soovik
8. Anneli Kukk
9. Maili Tannbaum
10. Aare Prants
11. Urve Kalda
12. Romet Prants
13. Rita Soidla
14. Raili Kööp
15. Ave Jander
16. Ain Kõiv
17. Viivi Lõhmus
18. Geidi Kruusmann
19. Heete Ausmeel
20. Marko Põdra
21. Aino Saaremäel
22. Maiu Talu
23. Ivar Lass
24. Brian Vinkel
25. Aimar Türbsal
26. Urmas Kopti
27. Raivo Veermets
28. Malle Kask
29. Anne-Ly Nilbe
30. Eilike Pedari

Põlistame Eesti
rahvusliku
suurmehe Georg
Lurichi mälestuse!

13 boonuspunkti.
12 boonuspunkti.
11 boonuspunkti.
10 boonuspunkti.
7 boonuspunkti.
7 boonuspunkti.
5 boonuspunkti.
5 boonuspunkti.
5 boonuspunkti.
5 boonuspunkti.
4 boonuspunkti.
4 boonuspunkti.
4 boonuspunkti.
4 boonuspunkti.
4 boonuspunkti.
4 boonuspunkti.
4 boonuspunkti.
3 boonuspunkti.
3 boonuspunkti.
3 boonuspunkti.
3 boonuspunkti.
3 boonuspunkti.
3 boonuspunkti.
3 boonuspunkti.
2 boonuspunkti.
2 boonuspunkti.
2 boonuspunkti.
2 boonuspunkti.
2 boonuspunkti.
2 boonuspunkti.

mängus isegi 4 vooru), millest arvesse
läks 2 paremat tulemust. Enne viimast ala
on paremustabel järgmine: 1. Väike-Maarja
piirkond 94 punkti, 2. Triigi - 57 punkti,
3.Vao - 36 punkti, 4. Simuna - 28 punkti.
Koostas: Ants Rikberg

Rahva seas liikus omal ajal mitmeid lugusid
selle kohta, kuidas Lurich oma suure jõu
sai.
Ühe versiooni järgi läinud Lurichi
ema raseduse ajal kord läbi metsa, kui talle
äkki karu vastu tulnud. Mesikäpp pagenud
küll kohe eemale, kuid Lurichi ema ehmatanud hirmsasti ja sellest ehmatamisest
läinudki karu jõud väikese Jüri sisse.
Teise loo järgi sai Lurich oma suure
jõu kingituseks hoopis vetevaimult.
Rahvasuu räägib, et kord palaval
suvepäeval mänginud väike Jüri oma kodu
lähedal Väike-Maarjas. Kui palavus liiga
tegema hakkas, jooksis ta mäest alla allikale,
et seal end jaheda veega karastada.
Joostes komistas ta aga ja kukkus käpuli
ühe üsna suure kivi otsa. Väikemees sai
küll kõvasti haiget, kuid ei teinud sellest
väljagi, vaid tõusis vahvasti üles ja jooksis
ikkagi allikale. Seal kastis ta end mõnuga
vee sisse ja pesi üle keha. End jahutanud,
kiirustas ta tagasi kukkumise põhjustanud
kivi juurde, haaras selle kergesti kätte ja
hakkas mängima kui kartuliga. Poisi tubli
käitumine jäi nimelt silma samas allikas
pesitsenud vetevaimule, kes andiski Jürile
tänuks tohutu jõu. Kivi, millele Lurich oma
suure jõu võlgnes, on Väike-Maarjas aga
praegugi alles.
Kolmanda loo järgi põhjustas
Lurichi ebatavalise tugevuse tema
kehaehituse eripära. Pärnu pool teadsid
inimesed varem rääkida, et Lurichil oli
sellepärast palju jõudu, et tema kaks alumist
ribikonti olid omavahel kokku kasvanud.
Lisaks osanud jõumees veel inimese kehas
ühele õrnale kohale vajutada, mille peale
igaüks kohe jõuetuks jäänud.
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Ebaveres tuleb valla laste
hiiepäev
1.juunil korraldavad Väike-Maarja valla
kolm kooli (Kiltsi Põhikool, Simuna
Kool ja Väike-Marja Gümnaasium)
esmakordselt õpilastele ühise hiieja matkapäeva hiiepaigas Ebaveres.
Idee algataja on Kiltsi Põhikooli
direktor Alar Krull, kes soovib ettevõtmisega
tihendada vastastikust läbikäimist koolide
vahel. Praegu on parim aeg looduses olla
ja loodusega lähemat tutvust teha. Varem
on valla koolid pidanud ühiselt vastlapäeva.
Osa võtavad kõik õpilased, välja
arvatud lõpuklasside õpilased, kel on käsil
eksamid. Hiiepäevale-matkale on oodata
kokku 450 osavõtjat – õpilast-õpetajat.
Koolid kogunevad hommikul Kiltsi
kooli juurde, kus toimub ekskursioon ja

Hiiereeglid
Kevadine kõige kaunim aeg on käes ja lausa
kutsub metsa. Mõni koht on püham kui teine.
Kuidas käituda? Siinkohal avaldame
Ebavere tervisespordikeskuse kodulehelt
hiiereegild.
Oskus end hiies kohaselt ülal pidada on osake põlistest headest kommetest.
Pühapaikade kasutajad, uurijad, maaomanikud, kohalikud omavalitsused – põlised
kirjutamata seadused kehtivad ühtemoodi
kõigile. Hiietavade tundmine ja täitmine on
vajalik nii meile endile kui ka Eestit külastatavatele välismaalastele.
Esmalt peab silmas pidama, et hiis
on püha paik. Hiies, nagu surnuaiaski, ei
tohiks häirida paiga rahu. Näiteks ei lasta
sinna kariloomi ega viida koduloomi.
Välistatud on ka inimese loomalik
käitumine seal. Hiiest tuleb lugu pidada kasvõi ainuüksi nende inimeste pärast, kes seal
mäletamata aegadest saati on palunud omi
jumalaid, pidanud üheskoos olulisi aastaringi pühasid ja nõupidamisi, kogunud jõudu
ja tasakaalu ning oma elu üle järele mõelnud.
Hiis toetab ja hoiab neid, kes temast
lugu peavad, ning karistab neid, kes teda
rikuvad. Pärimuslikult kehtivad hiies erilised,
kirjutamata seadused. Hiies hoidutakse
vägivallast, seal hoitakse puhtust, sealt ei

lahendatakse mõisa pargis praktilisi ülesandeid.
Pärast seda algab 4,5 kilomeetri
pikkune matk Ebaverre. Matka kestel tuleb
õpilastel läbida kontrollpunktid, kus tuleb
vastata küsimustele või lahendada mõni
praktiline ülesanne. Klassijuhatajad räägivad matka ajal lastele matkatarkusi.
Klassidel tuleb varem välja mõelda
ka moodus (ikkagi ligi poolt tuhat last!),
kuidas teistest eristuda – kas kostümeeritult
või leida muid vahvaid ideid.
Ebaveres kuulevad lapsed hiielugu teadjamehelt Tõnu Talimaalt, ehtsat
šamaanitrummi, lausuvad loitse. Samas
toimuvad lastele ka sportlikud võistlusmängud, asfaldijoonistused, kehakinnitamine.

viida ära ande ega midagi paiga juurde kuuluvat.
Hiieallikast võib võtta joogi- ja ravivett. Selle eest antakse allikale vastu
(vette või kaldale mulla sisse) valge münt
või kaabitakse allikasse hõbedat. Võib anda
ka paela või riideriba, mis seotakse kaldal
kasvava puu külge. Mingil juhul ei tohi allikasse jalgupidi sisse minna. Pühale kivile
võib jätta anni - kas selleks, et palvel oleks
suurem jõud, või tänutäheks.
Kui tahad vägeva paigaga sideme
sõlmida või palve kinnitamiseks pühale puule
paela siduda, kanna hoolt, et see oleks looduslikust kiust. Pael ei tohi jääda elusat puud
pitsitama ja peab lagunema ilma käes.
Kui lähed hiide vaid uudistama, siis
pea meeles: hiide minnakse jalgsi, puhta ja
kainena. Seal hoitakse rahu ja puhtust. Puudele, põõsastele, inimestele ja loomadele
ei tehta liiga ei mõtte, sõna ega teoga. Hiierajatisi ei lõhuta. Püha kivi ja puu otsa ei
ronita, allikasse ei minda jalgupidi sisse.
Looja ande ei korjata. Hiiest lahkudes võetakse kaasa vaid prügi. Kui lähed hiide
(hinge)jõudu koguma, nõu saama, palvetama, abieluks õnne looma, lapsele nime
panema või ravima, siis püüa käia enne
(saunas) pesemas ja pane selga (valged)
puhtad rõivad. Peatu hiie piiril ja rahune,
selita meeli.
Allikas: Auli Kütt, Ahti Kaasik

Reedel, 21.mail kell 14.00 tutvustab Keskkonnaamet vallamaja
nõupidamiste ruumis Ebavere maastikukaitseala kaitsekorralduskava
eelnõu.
Uuendatavat kaitse-eeskirja eelnõud tutvustab koostaja
Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Timo Kark. Eelnõu on
üleval valla kodulehel www.v-maarja.ee.
Info Ants Animägi, Keskkonnaameti Viru regiooni kaitse
planeerimise spetsialist, tel 7 334 163, 51 16 458.

Kammerkontsert Kiltsis
26.juunil kell 11.00 toimub Kiltsi lossis kammermuusika kontsert. Esinevad Taavi Reimets (klarnet) ja Diana Liiv (klaver).
Esitatakse Nino Rota muusikat Frederic Fellini filmidele, kõlab muusika Francis Ford
Coppola filmile „Ristiisa“. Nino Rota muusika
on leidlik ja fantaasiaküllane.
Fryderyk Chopin on üks klaverimuusika armastatumaid heliloojaid. Läbi
kogu tema loomingu kumab hõrk igatsus ja
nukrus, delikaatsus ja õrnus. Kontserdil esitatakse ka ühte tema tuntumat pala „Vihmapiiskade prelüüd.“
Taavi Reimets on lõpetanud Georg
Otsa Muusikakooli ja õpib Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias klarneti erialal. Noor muu-

sik on omapärase jõulise mänguga, armastab väga kammermuusikat ning tema rõõm
seda teha kandub kuulajatesse.
Diana Liiv on esinenud solisti ja
kammermuusikuna Leedus, Rootsis, Soomes, USA-s. Kirjutanud kaks muusikalist
lasteraamatut „Neli heldet haldjat“ ja
„Võluvitsa vägi.“
Piletid: 50 ja 25 kr (pensionärid,
õpilased) müügil Kiltsi Põhikoolis alates
1.juunist. Kohtade arv piiratud. Soovitav
nimeline ettetellimine kiltsipk@hot.ee
Võimalik tasuda ülekandega A.J.von
Krusensterni nim MTÜ a/a 1120293181
märgusõna „kontsert“.
Lembit Keerus

Gümnaasiumi VIa klass võitis
suitsuprii klassi võistlusel preemia
Tänavuse “Suitsuprii klassi” võistluse lõpetas edukalt kokku 11 586 õpilast ehk
77,5% kõikidest osavõtnud õpilastest, teatas Tervise Arengu Instituut. Nii alustanud
kui edukalt lõpetanud klasside ja õpilaste
arv oli eelmistest konkurssidest suurem.
Võistluse edukalt läbinud klasside
vahel loositi välja 15 rahalist preemiat suurusega 5000 krooni. Preemia, mida saab

kasutada matka, ekskursiooni või muu toreda klassiürituse korraldamiseks, sai loosi tahtel ka Väike-Maarja Gümnaasiumi VI a
klass.
“Suitsuprii klassi” võistlus on suitsetamisvastane ennetusprogramm koolinoortele, mille peamisteks eesmärkideks on
ennetada või edasi lükata suitsetamise ja
suitsuvabade tubakatoodete tarbimise

Kiltsi lossist ilmub monograafia
Käesoleval aastal lõpeb Kiltsi lossi ulatuslik
rekonstrueerimine, täitub 240 aastat admiral
A. J.von Krusensterni sünnist. Jätkates teaduskonverentside traditsiooni, korraldab
Krusensterni nimeline MTÜ oktoobris vastavateemalise rahvusvahelise konverentsi.
Selleks ajaks püüame välja anda kunstiteaduste kandidaadi Ants Heina (käsikirja
autor) põhjaliku värvitrükis monograafia Kiltsi
lossist ja selle omanikest.
See ei ole pelgalt kodulooline ülevaade,
vaid põhjalik ajaloodokumentidel tuginev tõsiteaduslik töö koos 50-60 illustratsiooniga, inglise-, saksa- ja venekeelsete resümeedega.
Lisaks sajanditevanusele ajaloole leiab monograafias kokkuvõtmist arhitekt Nele Rohtla
ja arheoloog Tõnno Jonuksi poolt kogutud välitööde materjal.
Käsikirja valmimist toetatakse LEADER
meetme 4 raames.
Selleks, et mainitud trükis näeks käesoleval aastal ilmavalgust, saavad kõik meie kogukonna liikmed, ettevõtted, kaasa aidata te-

Tulekul
LaekvereSimuna
rahvajooks
ja käimine
6.juunil toimub stardiga Simunast
Laekverre juba 8.Simuna - Laekvere rahvajooks, millega samaaegselt stardib ka neljas Simuna
Laekvere käimisretk.
Tegu on omalaadse rahvajooksuga,
kus ühel aastal joostakse Simunast
Lasekverre ja teisel aastal Laekverest
Simunasse.
Start Simuna kooli eest kell 12.00,
lõpp Laekvere kooli staadionil
Distants 10 km.
Kõigi osalejate vahel loositakse välja
jalgratas „Trek“ Rademarist.
Jooksjate vanuseklassid: M1 - kuni
16, N1 - kuni 18, M2 17-29, N2 - 1934a, M3 30-44a, N3 - alates 35.a,
M4 - alates 45.a
Stardimaks: M1 ja N1 15 krooni,
teised 30 krooni.
Pane ennast kirja:
www.laekvere.ee/sport/
Registreerimine lõpeb 20 minutit enne
starti kohapeal.
Info: www.laekvere.ee/sport/ või tel
511 35 77 Vaimar Abel
Buss stardipaika väljub Laekverest
11.00, pärast jooksu sõidab buss
Laekverest Simunasse.

hes neile sobiva suurusega rahalise annetuse A.J.von Krusensterni nim. MTÜ arveldusarvele 112 029 3181, Swedbank märgusõna
„monograafia“. Toetajate nimed märgitakse
monograafiasse, avaldatakse ajakirjanduses
ja neile tagatakse 1 tasuta eksemplar koos
autori autogrammiga.
Monograafia on sobilikuks kingituseks oma
sõpradele-tuttavatele, koostööpartneritele.
Tiraazi suuruse määramiseks on meeldiv,
kui oma soovi väljendate ettetellimisega e-posti
aadressil kiltsipk@hot.ee või telefonidel 32
53 411 (Kiltsi kool) , 555 75 301 (Lembit Keerus). Ettetellijatele tagatud monograafia hinnaga mitte üle 150 krooni.
Kiltsi mõisast ilmub kalender 2011,
mida saab samuti ette tellida
2010. aastast on möödunud vaevalt üks
kolmandik ja võib tunduda imelikuna kirjutada
tulevase aasta kalendrist. Meie igapäevane
elu nõuab aga üha rohkem ette planeerimist
ja kavandamist – nii ka seekord.
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alustamist, motiveerida õpilasi, kes tarbivad tubakat sellest pahest loobuma ning
toetada tubakavabadust kui eluviisi.
Võistlusel osalevad klassid otsustavad olla tubakavabad vähemalt kuus
kuud. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida
ka muid suitsuvabasid tubakatooteid ega
teha vesipiipu. Klass kinnitab soovi olla
suitsuprii lepinguga, mis ühiselt allkirjastatakse.
Allikas: TAI kodulehekülg

Rekonstrueerimise tulemusena on Kiltsi
mõisahoone välis- ja eriti siseilme senituntust
- teatust palju muutunud. Hoone on saanud
18.-19.sajandile omase kivikatuse, ruumides
välja puhastatud seinamaalingud, puhastatud ja avatud keldrikäikudes leiti keskaegne
graffiti jne.
Tutvustamaks rekonstrueeritud lossi, annab A.J.von Krusensterni nim. MTÜ välja hiljemalt 1.oktoobriks Kiltsi mõisa kalendri 2011
(formaat A4, klamberköide, värv 4 + 4, 28 lk).
Kalendrit levitatakse kogu Eestis.
Meie vallas registreeritud ettevõtjatel-ettevõtetel võimalik avaldada tasulist reklaami.
Sooviavaldused esitada 15.juuliks.
Tiraazi suuruse määramiseks soovime
saada ettetellimisi e-posti aadressil
kiltsipk@hot.ee hiljemalt 1.augustiks.
Ettetellijatele tagatud kalender hinnaga mitte üle 50 krooni.
Kalendrit vajame igaüks. Sageli oleme raskustes, mida lähedastele-tuttavatele, koostööpartneritele kinkida, millega meeles pidada.
Sobilikuks ja praktiliseks kingiks saabki olema
Kiltsi mõisa kalender 2011.
A.J.von Krusensterni nim. MTÜ
Lembit Keerus
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Tänavu esimest aastat korraldatava
Dynami:t Superkrossi sarja üks etapp
sõidetakse Väike-Maarjas
Väike-Maarja on ennast Eesti
motokrossi kaardile tugevasti
kinnitanud. Seda tõestab ka see, et
9. juunil sõidetakse Väike-Maarja
krossirajal uue, atraktiivse Eesti
krossisarja üks etapp.
Tegu on kolmeetapilise Dynami:t
Superkrossi meistrisarjaga. Kohale on
oodata Eesti motokrossi tippseltskonda,
välistatud pole ka väliskülaliste osalemine,
tagatud on adrenaliin, põnevad sõidud ja
tasemel meelelahutus.
Superkrossi näol on tegu
atraktiivse alaga, mis on populaarsust
kogunud nii Ameerika Ühendriikides, kui
ka Euroopas ja mille formaat on üle
võetud USA motokrossist. Kui Ameerikas
on Supercross sarja rajad ehitatud
suurtele spordiareenidele, siis Eestis
kasutatakse olemasolevaid radasid, mida
on lühendatud. Rajapikkus peab olema
Open klassile läbitav 50-60 sekundiga.
Selle aasta võistlused korraldatakse
nädala sees, kolmapäeviti.
Superkrossi
meistrisarja
korraldusõigused on kolmeks aastaks
antud klubile AYR Racing Team, mis on
tuntud kui Kiviõli külgkorvide MMetappide korraldajana. Tiimi ühe liikme,
Are Kauriti sõnul jõuti Superkrossi
korraldamiseni mõnes mõttes ringiga.
„Plaan oli teha Eestis motokrossi
MM-etapp, käisime Hollandis, Lieropis,
kus kohtusime promootorfirma
Youthstream esindajatega, samuti
käisime Lätis, kus kohtusime Kegumsi
etapi korraldajaga. Siiski otsustasime, et
lükkame selle plaani tulevikku, lihtsalt
rahasummad, mis MM-etapi korraldamisele
kuluvad on röögatud ja hetkel on seda kokku saada keeruline“, võtab Kaurit kokku
tehtud plaanid. Nii jõutigi Superkrossi sarjani Eestis.
„Ma pole salanud, et ma pole
rahul Eestis korraldatud krossidega, need
on läinud liiga korraldaja põhiseks.
Sõitjatelt võetakse stardiraha, auhinnad on
sellised nagu nad on, jääb mulje, et
võidusõitjat ei väärtustata. Tahaks seda
muuta“, avaldab Kaurit Superkrossi
ellukutsumise tagamaid.

Superkrossi sarja nimisponsoriks
on energiajook Dynami:t, mis aitab
korraldajatel teha kvaliteetseid etappe.
Lisaks pealtvaatajatele atraktiivse
vaatemängu pakkumisele, pööravad
korraldajad tähelepanu ka sõitjatele
Superkrossi etappidel on aga finaali 20
kohta rahaliste auhindadega. Open klassi
võitja teenib etapivõiduga näiteks 10 000
krooni, 85 cc klassi võitja aga 5000 krooni.
Madalamatel kohtadel summad loomulikult
väiksemad, kuid ilma ei jää keegi finaalis
osalenutest, Open klassis saavad kohad
8-20 viissada krooni ja 85 cc klassis ootab
sama summa kohti 6-20.
Katrin Vernik, A. Le Coq
turundusjuht: “A. Le Coq on otsustanud
oma panust motospordi toetuseks tõsta,
sest leiame, et meie energiajook Dynami:t
ja Superkross üritusena on mõlemad
tarbijatele emotsionaalset adrenaliini
süstivad ja mõnusalt raputavad asjad.
Oleme väga rahul olnud Superkrossi
korraldajate professionaalsusega ja
usume, et meie sügavamast koostööst
muutub üritus paremaks ja vaatajatele
huvipakkuvamaks.”
Dynami:t Superkross sarja etappidel on plaanis pöörata suurt tähelepanu ka
meelelahutuslikule poolele. Sõitjate tutvustused, tantsutüdrukud, hea muusika, mille

1. Võttis osa Vabadussõjast, osales Eesti
rahvusväeosade, Omakaitse ja Kaitseliidu
asutamises, juhtis mereväe moodustamist
(ees- ja perekonnanimi)
2. Käru külas sündinud riigi- ja majandustegelane, Eesti Iseseisvusmanifesti
koostaja (ees- ja perekonnanimi)
3. Pindalalt väikseim küla vallas
4. Pudivere mõisas sündinud kirjanik, ju-

Kohtumiseni Dynami:t Superkrossi teisel etapil, 9. juunil VäikeMaarjas. Sõidud algavad juba päeval,
kuid kõige põnevamad finaalsõidud
õhtul kell kuus.

Kevadel on Ebavere
tervisespordikeskus täiendanud oma
spordivarustust.
L i s a k s
varasematele
populaarsetele
sõudeergomeetrile
ning kahele spinningjalgrattale sai
spordikeskus enda
valdusse 20 maastikujalgratast, viis
paari maastiku rullsuuski nii klassikalises kui vabatehnikas harrastamiseks ja seitse
paari meeste ja
seitse paari naiste
rulluiske.
Sõitjate turvalisust tagavad
projekti vahendusel
lisandunud kümme
jalgrattakiivrit.
Ebavere
tervisespordikeskuse perenaise
Inna Mashalova sõnul on neil head tingimused tulla harjutama või aega veetma koos
perega. Lastele on pakkuda nii rulluiske
(väikseim number 28) kui ka äsja saabunud
neli lastejalgratast.
Sama projekti “Spordivarustuse

soetamine Ebavere tervisespordikeskusesse” PRIA Leader meetme 4 alameetme
“Pandivere paetee - turismiatraktsioon”
raames saadi ka 3 treeningpukki, kus saab
tavalise jalgrattaga treenida, samuti on
spordikeskusel nüüd mehaanikupukk ja
tööriistad rataste remontimiseks.
Talvel täienes spordikeskuse
varustus suusavarustusega.
Nüüd on meil taas enamat pakkuda nii kohalikele, külalistele kui ka
turistidele.
Kasutagem usinasti avardunud võimalusi!

Ebavere kevadduatlon 2010
Laupäeval, 22. mail toimub Ebaveres “Ebavere kevad duatlon 2010”.
Start suusamaja juurest kell 14.00.
Raja pikkus: 2,5 km jooksu, 9,5 km rattasõitu, 2,5 km jooksu.
Osavõtutasu täiskasvanud 50 krooni, naised ja lapsed 25 krooni.
Võistlus on Ebavere Kange kolmikürituse teine osavõistlus ja on vallasisene.
Info telefonil 5079 084 Teet Paju

Pandivere päevade ristsõna
Seekordse ristsõna motoks on “Külad
kaasa!”. Lahendatud ristsõnad tagastage Pandivere päeval kell 15-ks.
Head nuputamist!

eest hoolitseb DJ, ilutulestik ja loomulikult
tavalisest motokrossi rajast lühem rada, mis
peaks olema publikule täies mahus nähtav.
Lisaks on kohapeal üleval suur LED-ekraan, mis näitab sõite otseülekandes. See
lihtsustab veelgi sõidu jälgimist.
Martin Korjus, ülekannete
rezissöör: “Igale etapile tuleb kohale viis
kaamerat, läbi mille edastame LEDekraanil live pilti sõidust. Lisaks saab kohapeal näha sõitjate kommentaare enne ja
peale sõitu. LED-ekraan tagab selle, et pilti
on näha nii vihmasajus kui päikesepaistes.
See saab olema uus tase motokrossi
kajastuses ja annab palju nii pealtvaatajatele kui sõitjatele.”
Kokku sõidetakse sellel aastal
kolm etappi: 19. mail Maardus, 9. juunil
Väike-Maarjas ja 23. juunil Kuimetsas.
Nagu öeldud, tehakse Eestis Superkrossi
rajad olemasolevatele krossiradadele,
lisatakse hüppeid ja muid elemente, et
lisada atraktiivsust nii sõitjatele kui
pealtvaatajatele.

Ebavere tervisespordikeskus
sai spordivarustust

tustuse “Minu esimesed triibulised” autor
(ees- ja perekonnanimi)
5. Talu Vorsti külas
6. Avispea külast (endisest Unikülast) pärit
koorijuht ja helilooja (ees- ja perekonnanimi)
7. Äntu järvede ja Kiltsi ümbruses ning Kiltsis elanud luuletaja (perekonnanimi)
8. Elanike arvult väikseim küla vallas
9. Ärina külavanem (ees- ja perekonnanimi)
10. Küla, kus külavanemaks on Aare Prants
11. Küla MTÜ Nelikand koosseisus
12. Töötanud õpetajana Koonu-Ärina algkoolis, Kiltsis ja Vaos, koostanud emakee-

leõpikuid ja kirjandusantoloogiaid (ees- ja
perekonnanimi)
13. Pindalalt suurim küla vallas
14. Mõis, kus on elanud admiral Adam Johann von Krusenstern
15. Ebavere ainetel loodud näidendi “Mäevaim” autor (ees- ja perekonnanimi)
16. Ettevõtja, Triigi külavanem (ees- ja perekonnanimi)
17. Mõis, kus on elanud Eesti silmapaistvaim graafik Eduard Viiralt
18. Käru külas sündinud kirikutegelane,
EELK peapiiskop aastail 1987-1994 (perekonnanimi)
19. Äntu külavanem (eesnimi)
20. Tunnustatud tantsuõpetaja VäikeMaarjas (perekonnanimi)

Lahendus: sümboolne riik, kus elavad Väike-Maarja, Tamsalu, Laekvere ja Rakke valla elanikud.

21. Romaani “Rannamännid” autor (ees- ja
perekonnanimi)
22. Simuna kihelkonnakooli asutaja, Simuna esimese laulupeo organiseerija 1866.
aastal (perekonnanimi)
23. Simuna kihelkonnas Luusikal ja VäikeMaarja kihelkonnas endises Naraka (Männisalu) külas elanud ajakirjanik ja romaani
“Roheline kuld” autor (ees- ja perekonnanimi)
24. Määri külavanem (ees- ja perekonnanimi)
25. Käru külas Maikoja metsavahitalus sündinud arhitekt ja näitleja (ees- ja perekonnanimi)
26. Talu Ärina külas
27. Avanduse külavanem (perekonnanimi)

28. Mõis, millega on seotud esimesena operatsioonidel kummikindad kasutusele võtnud meditsiinidoktor ning südame- ja veresoontekirurg, Vabadussõjas sanitaarkindralmajori auastme saanud Werner Maximilian Friedrich Zoege von Manteuffel
29. Õpetaja ja kirjanik, kes kuulus kohalikku
kirjandusrühmitusse (parnass). Oli esimene autor, kes kasutas oma loomingus Väike-Maarja ümbruse muistendeid (ees- ja
perekonnanimi)
30. Luuletuse “Vastlalaul” autori (perekonnanimi), puhkab Väike-Maarja vanal
kalmistul.
31. Küla Simuna kandis
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XXIII Pandivere päevad
ja XIII Eesti esivõistlused
naisekandmises
Tänavuste Pandivere päevade moto
on “Külad kaasa!”

Teisipäeval, 1. juunil
18.00 Aburi külakonverents Raivo Liivaku teeäärsel haljasalal (tiigi kaldal).
Kontserdiks laulab Juhan Kangur
Rakvere meeskoorist.

Neljapäeval, 3. juunil
18.00 Määri külakonverents küla kiigeplatsil. Kontsert kapellilt Sirili. Osalevad külalised sõprusvallast Sonkajärvilt.
Külakonverentsidel meenutame külade ajalugu, lähemat ja kaugemat minevikku. Räägime praegusest külaelust ja arutleme koos vallajuhtidega
arenguvõimaluste üle.
Oodatud on kõik külade praegused
ja endised elanikud, naabrid ja muidu
huvilised!

Reedel, 4. juunil

LÕÕTSA- JA
KAPELLIPÄEV
16.00 lõõtsa- ja kapellimängijate
kontsert Väike-Maarja rahvamaja
taga peoplatsil
19.00 Väike-Maarja rahvamaja saalis rahvamaja näiteringi etendus Virve Osila „Vann vales kohas“ (lavastaja Heli-Liivia Komp)
20.30 simman lõõtsa- ja kapellimuusika saatel peoplatsil (vihma korral
rahvamajas)
Päeva juhib Valdek Kilk.

Laupäeval, 5. juunil

XXIII PANDIVERE PÄEVA
PIDUSTUSED
10.45 kogunemine rongkäiguks õppekeskuse ette (tiikide äärde)
11.00 tiikide ääres väike näiteshow,
rongkäik liigub keskväljaku kaudu
Jakob Liivi parki
11.25 XXIII Pandivere päevade avamine Jakob Liivi pargis, esinevad
gümnaasiumi õpilased
11.35 tasuta raamatute laada avamine õppekeskuse endises võimlas
11.40 rahvatantsud peoplatsil Egne
Liivalaidi tantsurühmalt
11.45 segakoori Helin kontsert peoplatsil (dirigent Valve Libene)
12.00 Meistrite Akadeemia kontsert
Pille Lille Muusikute Toetusfondi operetilauljatelt peoplatsil
12.00 paariskorvpallivõistlus spordihoones
12.55 valla küladevahelised võistlused köieveos, käesurumises, vibulaskmises. Muusikalised vahepalad
lõõtsa- ja kapellimängijatelt
13.15 “Kardemoni linna rahvas ja
röövlid” gümnaasiumi algklassidemaja näiteringi esituses rahvamaja
saalis (lavastaja Liidia Arumägi). Etendus tunnistati algklasside parimaks
maakonnas.
13.45 muusikakooli õpilaste kontsert rahvamaja saalis
14.05 vallavalitsuse ja -volikogu kohtumine vallarahvaga rahvamaja saalis
15.00 üle-eestilise Põliste koduloomade ja taimede MTÜ asutamiskoosolek rahvamaja saalis
15.00 Väike-Maarja pasunakoori
kontsert peoplatsil (dirigent Vallo
Taar)
15.30 autasustamine, auhindade loosimine Pandivere päeva mõistatuse lahendajate vahel, Pandivere päeva
kokkuvõte
Lisaks: laat, laste asfaldijoonistuste

võistlus, kiiking (tellitava pikkusega
ülevõlli-kiik), batuut, tunnelbatuut,
inimpallid, elektrilised autod ja ATVd,
kodukohaaineline ristsõna, Härmalõnga õnneloos, naisseltsi kohvik ja
sõprusvalla Sonkajärvi kunstnike
näitus rahvamaja jalutussaalis, Liili
Heinla rahvusliku tikandi õpitoas valminud tööde näitus rahvamajas,
gümnaasiumi õpilastööde näitus
muuseumis, valla koolide õpilaste
paeaasta teemaliste joonistuste näitus ja vanade raamatute laat õppekeskuse endises võimlas, ASi Kaarma Karikas hobusõidud, põllumeeste seltsi koduloomade näitus
ja palju, palju muud.

XIII EESTI ESIVÕISTLUSED NAISEKANDMISES
16.00 naisekandmisvõistlused rahvamaja taga platsil.
Kavas: võistkondlik naisekandmine,
põhivõistlus vabastiilis, naisekandmise sprint, rahvalik võistlus publikule
(paadiralli)
18.30 naisekandmisvõistluse
autasustamine
NB! Tänavusele naisekandmise võistkonnavõistlusele oodatakse kõigi valla külade võistkondi! Lisaks üldarvestusele peetakse külade võistkondadele eraldi arvestust.
Oodatud on ka huvitavate kostüümidega ja publikut naerutava show-kavaga esinejad-võistlejad!
Vabastiili ja võistkonnavõistluse võitjad saavad õiguse esindada
Eestit juulikuu algul Soomes Sonkajärvil toimuval naisekandmise
MMil.
Info ja registreerimine telefonil 329 5750 ja Väike-Maarja valla koduleheküljel http://www.v-maarja.ee
Tulge võistlema ja tulge vaatama!
19.00 simman lõõtsamängijate saatel peoplatsil (vihma korral rahvamajas)
Päeva juhivad kohalikud noormehed
Raivo Tammus ja Sven Tammoja.

Pühapäeval, 6. juunil
Jätkub valla küladevaheline võistlus: toimub koduõlle, leiva ja hoidiste
degusteerimine-hindamine, kalapüügivõistlus, tehakse kokkuvõtteid,
selgitatakse võitjad.

Lääne-Virumaa grillimise
meistrivõistlus
“Grillfest 2010”
8.00 võistlejate saabumine platsile ja
võistlusplatside paigaldamine. 9.00 Selveri
toidukorvide üleandmine, küpsetamise
algus.
10.00 võistluse pidulik avamine ja
võistkondade tutvustus rahvamaja
taga peoplatsil
11.00 kalapüügivõistlus Äntu tehisjärvel (osalevad ka valla külade esindajad)
11.00 isetegevuslaste kontsert rahvamaja taga peoplatsil
13.00 ribivooru hindamise algus pimehindamisena kohtunike telgis
13.30 fantaasiavooru hindamise algus
avaliku hindamisena võistlusplatsidel
14.00 valla küladevahelise võistluse kokkuvõte ja autasustamine
peoplatsil
15.05 fantaasiavooru hindamise lõpp ja
punktilugemise algus
15.05 Kutse tantsule: esineb ansambel Seinast Seina
16.05 grillivõistluse võitjate autasustamine, maakonna grillimeistri
väljakuulutamine
Grillivõistluse korraldab MTÜ Eesti
Grilliliit.

Toredaid elamusi kõigile!
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XIII Eesti esivõistlused naisekandmises
XIII Eesti esivõistlused naise-kandmises toimuvad Väike-Maarjas laupäeval, 5. juunil kell 16.00
Ajakava 11.00 - 16.00
XXIII Pandivere päeva pidustused
(rongkäik, kontserdid, võistlused,
mängud, laat jpm)
16.00 võistkondlik naisekandmine
(Väike-Maarja valla külade võistkondade kohta peetakse eraldi arvestust)
- Eesti esivõistlused naisekandmises
(vabastiil)
- naisekandmise sprint
- rahvalik võistlus publikule (paadiralli)
~18.30 naisekandmise autasustamine
Naisekandmisvõistlused toimuvad VäikeMaarjas, rahvamaja taga platsil.
Võistlustele eelregistreeritakse kuni 20
esivõistluste arvestuses võistlevat paari,
kuni 10 Eesti esivõistluste raames
konkureerivat võistkonda ja kõik osaleda
soovivad Väike-Maarja valla külade
võistkonnad. Sprindivõistlusel osalejate
arvu ei piirata.
Naise kaal on piiratud 49 kilogrammiga.
Kergematele lisaraskus!
Eriauhinnad Väike-Maarja parimale
paarile, kõige huvitavama kostüümiga
paarile!
Oodatud on ka publikut naerutava showkavaga esinejadvõistlejad.
Vabastiili ja võistkonnavõistluse võitjad
esindavad Eestit 2.-3. juulil Soomes
naisekandmise MMil.
Info ja registreerimine telefonidel 329
5750, 529 1149 ja Väike-Maarja valla
koduleheküljel http://www.v-maarja.ee
VÕISTLUSTE JUHEND
Võistlusel järgitakse alljärgnevaid
nõudeid:
· võistlusrada on 253,5 meetrit pikk ning
koosneb muru, liiva ja saepuruga kaetud
osast;
· rajal on üks kuni 1 meetri sügavune
veetakistus ja kaks 1 meetri kõrgust kuiva
takistust;
· võistlus toimub paaridele, kantav võib
olla nii oma abikaasa kui keegi teine, kes
peab olema vähemalt 17aastane ning

kaaluma vähemalt 49 kg, kerge-matele antakse lisaraskus;
· ainukese abivahendina on lubatud rihm
ümber kandja vöökoha;
· võistlusrajal ei tohi kasutada naelkingi;
· kantaval on peas kiiver;
· kantava iga mahapillamise eest (ka
veetakistusel, v. a sprindivõistlus) antav
ajatrahv on 15 sekundit;
· võitjaks osutub see paar, kes raja kõige
kiiremini läbib;
·lähe antakse paarikaupa, nii on iga start
ka omaette võistlus;
· võistlejad peavad järgima korraldajate
juhiseid;
· arusaamatused lahendab võistluste
peakohtunik;
· iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku
seisundi eest.
· Kõik osavõtjad tunnevad võistlusest
rõõmu!
Eesti XIII esivõistlused naisekandmises peetakse kolmes osas
Võistkondlik võistlus: võistkonnas on
4 liiget: 3 meest - kandjat ja 1 naine kantav, kellele kehtivad samad nõuded,
mis paaride võistluses ja keda meesvõistlejad kannavad kordamööda. Võistlusrada on jaotatud kolmeks osaks, millest iga kandja läbib ühe. Oma etapi
lõpetanud võistleja paneb kantava maha
(selle eest ei lisandu trahvisekundeid) ja
joob enne järgmise võistleja jätkamist
pudeli mineraalvett (0,33 l). Joomise ajal
seab järgmine võistleja end võistlus-valmis. Võitjaks osutub võistlusraja kõi-ge kiiremini läbinud võistkond. Lõpuaeg fikseeritakse pärast viimase kandja veepudeli
tühjaksjoomist.
Esivõistlused naisekandmises, vabastiil: lubatud on kõik erinevad kandmisviisid.
Naisekandmise sprint: distantsi pikkus on 60 m, ainsa takistusena
läbitakse veetakistus, kantava mahapillamise eest trahvisekundeid ei lisata,
edasiliikumisel peab aga kantav olema
seljas või süles. Kandmisviis on vaba.
Start antakse 60 m kaugusel põhivõistluse stardijoonest, sprindidistants kul-geb
põhivõistlusele vastupidises suunas.

Pandivere päevade külade
vahelise võistluse juhend
Rongkäigus osalemise hindamine
(maksimum 6 punkti)
- osalemine rongkäigus (1 punkt osalemine, 2-3 lisapunkti kui külal on ühtne riietus,
laul, maskott vms)
- külasilt (silt olemas 1 p, ilus silt 2 p, eriline
silt 3 p)
Naisekandmise küladevahelisel võistkonnavõistlusel osalemine (võistkonnas 3 meest
ja 1 naine, naine peab olema vähemalt
17aastane; võisteldakse koos teiste üldisel naisekandmisvõistlusel osalevate võistkondadega, külade võistkondadele peetakse eraldi arvestust; küla maksimum 6 punkti).
1.koht 5 punkti. 2.koht 4 p. 3. koht 3 p. 4.
koht 2 p. 5. koht ja edasi 1 punkt. 1 lisa-

punkt stiili eest (eriline kostüüm vms)
Spordivõistlused:
- käesurumine (M ja N erinev arvestus ja
kirja läheb küla parim tulemus, küla maksimum 6 p)
- köievedu (võistkonnas 3 M + 3 N, küla
maksimum 6 p)
- vibulaskmine (M ja N erinev arvestus ja
kirja läheb küla parim tulemus, küla maksimum 6 p)
1.koht 6 p. 2.koht 5 p. 3.koht 4 p. 4.koht 3 p.
5.koht 2 p. 6. koht ja edasi 1 p.
Degusteerimisvõistlus
Koduõlu. Leib. Hoidis liha kõrvale.
Iga inimene saab 1 kord degusteerida ja
panna hinde 1-5 palli süsteemis. Külade

Pandivere päeval tuleb
vanade raamatute laat
Pandivere päeval, 5.juunil
toimub Väike-Maarja vanas spordihoones vanade
raamatute laat.
Väike-Maarja Valla Raamatukogu kutsub üles müüma-ostma-vahetama koju seisma jäänud raamatuid –
suurem rõhk on kirjavara tasuta äraandmisel.
Raamatulaadal osalemiseks
palub raamatukogu inimestel tuua laadaeelsel nädalal heas korras raamatud Väike-Maarja raamatukogusse või
kohe laadaplatsile, kus neid teemade
kaupa sorteeritakse.

Laadapäeval pannakse raamatud vanas spordihoones laudadele, kus
soovijad saavad meelepärased teosed välja valida ja endale võtta. Kirjandust leidub nii suurtele kui väikestele.
Raamatud saab tuua oma koduraamatukogusse või Väike-Maarja
raamatukogusse raamatukogu lahtioleku aegadel kella 11-st kuni kella 18ni.
Info: Irma Raatma, tel. 32 55034, epost: irma.raatma@v-maarja.ee
Neil, kes oma raamatust tasuta ei raatsi loobuda, soovitatakse tulla laadale
neid ise müüma.
Irma Raatma

Registreerimine
Võistlustele saab registreerida Väike-Maarja valla koduleheküljel www.v-maarja.ee
või telefonidel 329 5750 ja 529 1149.
Vabastiili- ja/või sprindivõist-luseks
registreerimisel teatage enda kohta järgmist: meesvõistleja ees- ja perekonnanimi,
naisvõistleja ees- ja perekonnanimi, meesvõistleja isikukood, naisvõistleja isikukood,
aadress (mees), aadress (naine), kontakttelefon, millisel distantsil (vabastiil ja/või
sprint) on kavas osaleda, kas ja mitu korda
olete varem naisekandmisvõistlustel osalenud.
Võistkondade registreerimisel
võistkondlikuks võistluseks teatage
järgmist: võistkonna (või firma/küla) nimi,
aadress, kontaktisik, kontakttelefon, kas
võistkond on varem naisekandmisvõistlusel osalenud.
Võistluspäeval algab registreerimine võistluspaigas kell 14.00.
Osavõtutasu
200 krooni paar. Osavõtutasus sisaldub
jalgratturi kiiver ja eine.
75 krooni paar sprindivõistlusel. Osavõtutasus sisaldub jalgratturi kiiver ja
eine. Kui tullakse võistlema oma kiivriga,
siis osavõtutasu maksma ei pea.
300 krooni võistkond. Osavõtutasus
sisaldub eine ja naisvõistleja jalgratturi
kiiver.
Osavõtutasu kanda Väike-Maarja Vallavalitsuse arveldusarvele nr 1050200
9482007 SEB pangas. Ülekandele palume
märkida kindlasti: naisekandmisvõistluse
osavõtutasu. Maksmisvõimalus on ka
võistluspaigas registreerumisel. VäikeMaarja valla külade võistkonnad
osavõtutasu maksma ei pea. Võistlejad
loetakse registreerunuks pärast osavõtutasu laekumist.
hindepunktid arvutatakse kokku ja pannakse pingeritta.
1.koht 6 p. 2.koht 5 p. 3.koht 4 p. 4.koht 3 p.
5.koht 2 p. 6. koht ja edasi 1 p.
Kalapüügivõistlus Äntu tehisjärvel (M ja
N erinev arvestus ja kirja läheb küla parim
tulemus; külade esindajad võistlevad koos
teiste kalapüügivõistlusel osalevate võistlejatega; küla maksimum 6 p)
1.koht 6 p. 2.koht 5 p. 3.koht 4 p. 4.koht 3 p.
5.koht 2 p. 6. koht ja edasi 1 p.
Küla maksimumpunktid 7 ala peale
kokku on 42 punkti. Kui kahel külal on võrdne punktide arv, siis parema koha saab
küla, kellel naisekandmisevõistlusel oli parem aeg. .

4. juunil on
lõõtsa- ja
kapellipäev
Kaks aastat tagasi alustasime rahvakultuuripäevadel lõõtsa- ja kapellipäevaga Väike-Maarja rahvamaja taga platsil.
Tookord leppisime kokku, et püüame jätkata Anne Pajuste poolt ellu kutsutud
lõõtsapäevade traditsiooni ja hakkame
siinseid lõõtsapäevi korraldama kaheaastase vahega.
Reedel, 4. juunil kell 16.00 algabki tänavune lõõtsa- ja kapellipäev. Lõõtsamängu pakuvad Eduard Einmann eestvedamisel lõõtsamängijad Soomest,
Tartust, Rägaverest, Vändrast, SuureJaanist ja Vaekülast, kokku paarkümmend
esinejat. Üles astub ka kolm kapelli: Sirili
Väike-Maarjast, Triller Eskust ja Siimusti
kapell Jõgevamaalt.
Pärast rahvamajas toimuvat näitemängu Virve Osila “Vann vales kohas”
on kõik oodatud taas peoplatsile simmanile.
Õhtujuht on lõõtsamees Valdek Kilk.
Heli-Liivia Komp
Väike-Maarja rahvamaja
kunstiline juht
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Koguduste teated
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.

Avispea koguduses
Jumalateenistused pühapäeviti kell 10.30.
Koguduse vaimulik on Eerek Preisfreund.
Tel 323 5450.
Koguduse veebileht: http://
avispea.edicypages.com/et

Simuna koguduses
Jumalateenistused pühapäeviti kell
14.00.
Koguduse hooldajaõpetaja 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
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga võimalik kohtuda
teistel aegadel.

TÄNAME!
Simuna koguduse juhatus ja
õpetaja tänavad kõiki 1. mai
talgulisi, kes aitasid kihelkonna
keskuse Allika tänava ümbruse
korrastamisel.
Enn Salveste,
EELK Simuna koguduse õpetaja

KALMISTUPÄEVAD:
Simunas 23. juunil kell 11.00
Väike-Maarjas 18. juulil kell 12.00

12.-16 juulil toimub Kiltsi Põhikoolis Kalevi jalgrattakooli poolt
organiseeritud noorte jalgratturite treeningkogunemine. Laagris osalevad
Kalevi jalgrattakooli ja spordiklubi CFC noorratturid, nende hulgas ka 6 Väike-Maarja
oma poissi. Ootame laagrisse ka meie valla noori vanuses 10-14 aastat. Laagris
osalemiseks vajalik maastikuratas. Toitlustamine ja majutamine toimub Kiltsi Põhikooli
ruumides. Laagri maksumus orienteeruvalt 500 krooni. Info telefonil 520 2921 ja
e-post: kiltsipk@v-maarja.ee. Registreerimine 15. juunini.

Väike-Maarja Hoolekande- ja Tervisekeskuse (Ravi 1 II korrus)
hooldekodu 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 8.juunil kell 10.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345, 5656 4959.
Väike-Maarja Noortekeskus tänab kõiki inimesi, kes on meie
üleskutsetele reageerinud ja meid siiani aidanud ning toetavad
ja aitavad ka edaspidi.
Jätkuvalt ootame õmblusmasina ja kangastelgede pakkumisi, kas kingitusena või laenuks. Seoses saabunud kevadega võib meile pakkuda
lillepotte, läbimõõdus 20 cm ja pisut suuremaid.
Noortekeskuse kontaktid on:
telefon 325 5038; e-post: noortekeskus@v-maarja.ee.
Meeli Veia, Väike-Maarja Noortekeskuse juhataja
LEIVAAHJU EHITUSE KOOLITUS 2.-4. juulil Aburi külas Kunnbergi talus. Info
tel. 5650 5915 Jaanus Viese

JUUKSUR URVE töötab jälle! T-R kell 11-17, L - kokkuleppel. Tel 56152738
Toimetaja vabandab Viivi Lõhmuse ees, kelle ekslik sünnipäev ja sünnipäeva info tema
soovist hoolimata lehte sattus. Hilje Pakkanen

Väike-Maarja
Põllumeeste Selts
Selts aastast 1896
Kodulehekülg: www.v-maarja/vmps
Pilte tegevusest: http://picasaweb.google.com/vmpselts.
Pärandkultuuri töögrupi materjalidega on võimalus tutvuda:
http://parandkultuur.wikispaces.com

TAASKASUTUSKESKUS (Väike-Maarjas,
Tamsalu mnt 1 II korrusel) on avatud igal reedel
ja laupäeval kell 10-13. Info 526 0283
TALUTURG (Väike-Maarja bussijaamas) on
avatud igal reedel ja laupäeval kell 9-14.
Müüakse ainult omavalmistatud tooteid.
Info 526 0283

Mai 2010
SAEN PALKE, MÜÜN PRUSSE,
LAUDU, KÜTTEPINDE. Kalju
Esinurm, tel. 56776794
OÜ Galatex Viimistlus pakub

ERINEVAID SISE- JA
DEKORATIIVVIIMISTLUSTEENUSEID
kõrge kvaliteedi ja
lühiajalise tähtaja garantiiga.
Galina Orlova
+372 53 464 896
galatex@hot.ee
www.hot.ee/galatex/
MÜÜA 1-TOALINE AHIKÜTTEGA
KORTER SIMUNAS. Korter asub 3.
korrusel, majal on vahetatud katus, töötab ühistu. Korteris on vahetatud aknad, välis- ja siseuksed, elektriline põrandaküte on koridoris, köögis ja vannitoas, soojaveeboiler, saun.
Võimalik on osta ka möbleeritult.
Telefon 5347 5117

Toatäis päikesekiiri,
sületäis sooje sõnu,
peotäis kauneid lilli!

Kallis
Eevi Rebane!
Soovime Sulle palju õnne
juubeli puhul!
Väike-Maarja lasteaia pere

Mis juhtus?
25. aprillil kell 19.28 teatati tulekahjust Väike-Maarja vallas Vao külas kasutusel mitteolevas hobusetallis. Päästjate kohale jõudes tuli ühekordse eterniitkatusega kivihoone katuse alt suitsu. Päästjad kustutasid
lakas põlenud kaltsud. Inimesed vigastada
ei saanud. Tulekahju tekkepõhjus on väljaselgitamisel.
Liina Järvi, Ida-Eesti Päästekeskus
avalike suhete büroo juhtivspetsialist
tel. 33 91 912; 51 51 035

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
99 Olga Rannassaar
95 Elsa Dieves
90 Linda Rebane
89 Helmi-Helene Anger
88 Leili Kivvi
87 Heldor Aarla
86 Elsa Ambos
86 Brigetta Filippova
83 Helju Lepp
83 Vilma Kivilo
82 Irene Kaldma
82 Saale Kask
82 Maimu Einsalu
81 Kunda Arunurm

Soovime palju õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus
Tähelepanu! Palume inimestel, kes ei soovi, et tema sünnipäev ja
vanus avaldatakse, anda sellest teada vallalehe toimetajale telefonidel 329 5757 või 522 2294.

Õnnitleme uusi ilmakodanikke!
Annaliisa Hiietamm - 13. mail
Lukas Haziu - 7. mail
Egeli Lainemaa - 3. mail
Heleri Pent - 28. aprillil
Aliise Kull - 23. aprillil
Karl-Viktor Vaarma - 22. aprillil
Kalle-Kaspar Kallak - 13. aprillil
Sandra Tamsalu - 11. aprillil

22. mail kell 17.00 algab Väike-Maarja rahvamajas line-dance maraton.
Osavõtutasu 25 krooni.
Info Sirje Orro, tel 5663 8851
29.mail kell 11.00 kevadine rohevahetus Väike-Maarja rahvamaja taga platsil. Info Liina Tiimus tel 5559 8780
1.juunil Väike-Maarja laste hiiepäev
Ebaveres (matkapäev). Matk, hiielugu,
teadjamees, mängud. Info Alar Krull, tel
520 2921
2. juunil Kiltsi Põhikoolis spordipäev
“Olümpiamängud Kiltsi moodi”.
4. juunil kell 16.00 Väike-Maarja rahvamaja taga platsil lõõtsa- ja kapellipäev.
5. juunil toimuvad Väike-Maarjas
XXIII Pandivere päeva pidustused ja
XIII Eesti esivõistlused naisekandmises.
Pandivere päev algab rongkäiguga kell
11.00. Tänavu kogunetakse rongkäiguks
õppekeskuse juurde viivale teele tiikide
äärde, kust suundutakse päeva avamiseks Jakob Liivi parki.
Pandivere päeva põhipidustused toimuvad rahvamaja taga platsil ja rahvamajas.

Rõõmsat meelt
ja palju armastust!

Väike-Maarja rahvamaja õnnitleb kauaaegseid isetegevuslasi:
Eha Küngas - 2. mail
Leili Olvi - 3. mail
Ilmi Silla - 11. mail

Juta Sander - 16. mail
Signe Jürna - 22. mail

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg hetkeks peatub igaviku sillal

Velgita Kokkuta
Evald Altmäe
Tiidu Küüsmaa
Vaimar Puusep
Selma Liiv
Hillar Aus
Leunar t Lutsik

Kultuuri- ja spordikalender
22. mail kell 14.00 Ebavere Kange kolmikürituse II osavõistlus “Ebavere
kevad-duatlon 2010”.
Raja pikkus: 2,5 km jooksu, 9,5 km rattasõitu, 2,5 km jooksu.
Osavõtutasu: täiskasvanud 50 krooni,
naised ja lapsed 25 krooni.
Info telefonil 5079 084 Teet Paju.

81 Hilda Lehtola
81 Ada Ever
81 Juta Torma
80 Linda Kask
80 Endel Kleband
75 Kuido Narits
75 Juta Sander
75 Ilme Hannus
70 Mart Lepik
70 Enn Võõras
70 Helmuth Põdra
70 Eevi Rebane
70 Ester Viirma

Kell 16.00 algavad samas naisekandmisvõistlused. Tänavu võisteldakse
võistkondlikus naisekandmises, vabastiilis
ja naisekandmise sprindis.
6. juunil kell 12.00 Simuna-Laekvere
rahvajooks koos Simuna-Laekvere
käimisretkega. Start antakse Simuna
kooli eest kell 12.00. Jooks lõpeb Laekvere
kooli staadionil. Distantsi pikkus 10 km.
6. juunil selgitatakse Väike-Maarja
rahvamaja taga platsil toimuval
grillfestil maakonna meister grillimises.
Info telefonil 504 3000.
9. juunil kell 18.00 superkrossi Eesti
meistrivõistluste II etapp Müüriku
krossirajal
12. juunil ja 26. juunil Kiltsi mõis osaleb üle-eestilises külastusmängus
“Unustatud mõisad 2010”. Mõis avatud kell 10.00-18.40.
19. juunil Väike-Maarja rahvamaja taga
platsil (vihma korral rahvamajas) rahvalik kontsert. Esinevad Tallinna Nõmme
Kultuuri Keskuse B-segarühm, segakoor,
rahvapillikoor ja seenioride naiskoor, Leigarite seenioride rühm (Ürgleigarid), Väike-Maarja lasteaia kapell Sirili ja segakoor
Helin.
19.-20. juunil Müüriku krossirajal ja
Kamariku karjääris kahepäevane Eesti ja Balti meistrivõistluste etapp
enduros. Info telefonil 503 3263, Mehis
Meibaum.
22.juunil kell 21.00 Simuna jaaniõhtu.

27.07.1928-16.05.2010
01.02.1930-13.05.2010
19.04.1939 - 06.05.2010
06.11.1934 - 04.05.2010
26.06.1916 - 25.04.2010
18.02.1938 - 15.04.2010
16.02.1937 - 19.04.2010
23. juunil tähistatakse Võidupüha
Väike-Maarja ja Simuna Vabadussõja ausammaste juures
23. juunil kell 21.00 Väike-Maarja jaaniõhtu Ebaveres
26.juunil kell 11.00 toimub Kiltsi lossis kammermuusika kontsert. Esinevad Taavi Reimets (klarnet) ja Diana
Liiv (klaver).
26.-27.juunil XVIII vabariigi valdade
suvemängud Türil
10., 11. ja 26. juulil, 5. augustil Kiltsi
mõis osaleb üle-eestilises külastusmängus “Unustatud mõisad
2010”. Mõis avatud kell 10.00 kuni 18.40.
31. juulil kell 16.00 Äntu paisjärvel
Väike-Maarja triatlon “Ebavere Kange”
6.-7. augustil kell 18.00 Väike-Maarja rahvamaja taga valla meistrivõistlused rannavõrkpallis
14.augustil maakonna omavalituste suvemängud
21. augustil kell 10.00 valla meistrivõistlused jalgpallis Triigis
2. septembril kell 18.00 LJKT juures
rulluisuvõistlus “Suveots 5” tehase
auhindadele
18. septembril kell 12.00 spordihoone II sünnipäevaturniir võrkpallis
Maist - septembrini jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks”

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja: Väike-Maarja Vallavalitsus, Pikk 7, 46 202 Väike-Maarja, tel 329 5750,
www.v-maarja.ee Toimetaja: Hilje Pakkanen, tel 329 5757, 522 2294, hilje.pakkanen@v-maarja.ee.
Toimetuse kolleegium: Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa, Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks. Toimetus võib tekste lühendada.
Trükitud: AS Trükikoda TRÜKIS, Pargi 27F, 41 537 Jõhvi. Ilmub kord kuus. Tiraaz 1100 eksemplari. Tasuline, hind 3 krooni.
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