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Sõbrapäev ja vastlad Väike-Maarja lasteaias
Sõber naerab Su naeru,
sõber nutab Su vaevu,
sõber vaatab Sul silma
sõber aitab Su ilma…
15. veebruaril külastas VäikeMaarja lasteaeda maakondlik lasteaiaõpetajate terviseainesektsioon,
kokku 22 õpetajat. Tervisekasvatus
on lasteaia õppekava üks osadest.
Õpetajad olid huvitatud meie laste
ujumis-, liikumis- ja mänguvõimalustest. Suurt huvi tunti ujula tegevuse vastu. Oma ujula lasteaias
on haruldus. 6aastased tüdrukud ja
poisid tundsid endid kui kalad vees
ning demonstreerisid õpetaja Aet
Akseli juhendamisel õpitut, erinevaid ujumisstiile vee all ja vee peal.
2aastased põnnid tundsid rõõmu
mullide puhumisest ja külaliste
pritsimisest!
Samal päeval toimusid lasteaias
sõbrapäeva peod. Nii kutsusid vanemad rühmad ka teiste lasteaedade õpetajad endi peole mängulusti nautima. Muusikaõpetaja Sirje
Sõnum oli kohale kutsunud oma
juhitava rahvapilliansambli, kes
mängis kõikide rõõmuks muusikat
ning lastega mängisid ja tantsisid
rühmaõpetajad. Saali kaunistas
haruldane südamekestega puu,
millest kiirgas kõigile sõprust, südamesoojust, armastust, hoolivust,
headust ja viisakust. Suud said
magusaks sõbrakommidega, mille
sätendavad paberid saluudina korraga õhku lennutati ja kinni püüti!
Tubased mängud mängitud,
mindi õue suusatundi tegema. Lii-

9. veebruari keskpäeval kogunes
Väike-Maarja lasteaia parki eelnevalt valmisseatud lumekuhjade
kõrvale pea sada inimest, kes tahtsid, mitte tellistest ja tsemendist,
vaid lumest, veest ja jääst, ehitada
midagi silmale ja meelele. Kokku
valmis üheksa “ehitusobjekti”.
Väike-Maarja gümnaasium oli
esindatud kahe meeskonnaga,
õppekeskusest ja päästekoolist
kummastki üks. Kahjuks pidi Kiltsi
kooli grupp lahkuma enne ehitise
lõppliku valmimist – bussi sõidugraafikut ei saanud muuta. Südikas
line-dance seltskond pidas vastu
terve päeva ja, et sooja saada, lasi
autoraadiost muusikat ning tantsis
kõnniteel pea olematule publikule.
“Tüdrukuid” oli vaid kolm, Noorte
päevakeskuse lumekuhjal müttas
tosinkond noormeest. Ka rahvamaja peotantsijad eesotsas vanameister Peep Olviga, tõestasid, et tants
ja lumeskulptuur polegi nii erinevad asjad.
Kõik lumeehitised olid omamoodi loomingulised ja huvitavad.
Vaeva nägid kõik ja allahindlust ei
lubanud endale keegi. Kuna ilm oli
eestimaiselt-talviselt krõbe, pakkus
AS Joosand kuuma teed ja saia-pi-

rukat. Tänud ka päästekooli tuletõrjujatele, kes lumelinna veega üle
kastsid – see tagab nende säilimise seniks, kuni külm kestab. Žürii,
kes oli mõeldud, et valminud taieseid hinnata, ei osanud langetada
otsust, et “esiteks-teiseks-ja-kolmandaks...”. Kõik lumeehitised olid
auhinda väärt. Žürii tegemist ja toimetamist juhtis Väike-Maarja valla ehitus- ja planeerimisosakonna
juhataja Kadri Kopso. Auhindade
eest hoolitsesid Väike-Maarja rahvamaja, Kõhutantsu stuudio Alima,
ärimehed Valter Pugonen, Gennadi
Luha ja Jüri Sild.
Eriline tänu valla tehnikaosakonnale. Kui oli tarvis, et traktor tuleks ja lükkaks lumevallid tasaseks
ja kõnnitee tühjaks, oli kohe kohal
traktorimees Heigo, väga abivalmis
ja oskuslik inimene.
Kogu päeva eestvedaja ja initsiaator oli rahvamaja kunstiline
juht Heli-Liivia Komp.
Nautigem neid kauneid talvepäevi, mis on omased vaid Eestile
ja mida ka meil harilikult napib!
Ville-Markus Kell
Väike-Maarja Valla Rahvamaja
direktor

kumisõpetaja Milvi Selbergil on
veel terve rida „kukkedega“ suuski
ja vastavaid suusasaapaid. Neid
jätkub tervele rühmale harjutamaks
esimesi suusasamme ja väikseid
laskumisi. Tänavune talv pakub
sõidurõõmu pikalt. Õpetaja liikus
rada mööda ees, lapsed järel. Külalised nautisid laste liikumist ja kiitsid sellist head võimalust. Paljudes
majades suusavarustust ei ole. Kui
jõuti lumelinna, nenditi vaid, et küll
Väike-Maarja lasteaial on talvel liikumiseks – mängimiseks mõnusaid
valikuvõimalusi. Külalised kiitsid
meie laste avatust, lahkust, rõõmsameelsust ning töökollektiivi ühtekuuluvustunnet ja sõbralikkust.
Uus päev tõi kaasa uusi tegemisi!
16. veebruaril toimus traditsiooniline vastlapäev kõige pikema liu

väljaselgitamisega! Sellel aastal
kippusid väikesed saapapaarid lumelinna poole sibama, et kõik atraktsioonid järele proovida, mängida, mürada ja liugu lasta. „Veel ja
veel ja veel!“ kõlasid laste hüüded,
sai nii palju lustida kui jaksu jätkus.
Tore, et lastele nii põnev paik rajati!
Aitäh kõigile lumelinna ehitajatele
ja organiseerijatele! Lapsed armastavad teie tööd kulutada, ikka „siuh
ja hops“.
Värske õhk teeb hea isu. Hernesupp ja siis vastlakukkel, mida nauditi nii, et suud matsusid ja pärast
oli suu ümber vahukoorerõngas.
Vastlavurride vurin tõi hea une.
Lili Guitor
Väike-Maarja lasteaia õpetaja

Kuidas Kiltsi koolis sõbrapäeva tähistati
Meie pidasime sõbrapäeva reedel.
Päris õige päev – 14. veebruar – oli
pühapäeval.
Sel puhul ilmus kooli ajalehe eriväljaanne, kus kirjutati sõbrapäeva
traditsiooni ajaloost ja tutvustati meie kooli tegevuse parimaid
tulemusi viimase paari kuu jooksul. Olid ka viktoriiniküsimused ja
muudki huvitavat. Ajalehe vastu
tunti üle ootuste elavat huvi.
Sõbrapäeva puhul oli avatud ka
postkontor. Kirju ja omavalmistatud kaarte (viimaseid võis saada
ka kohapeal) tuli postkastidesse
ohtralt ja „postiljonidel“ ei tulnud
tööst puudus.
Oli võimalus joonistada ka päevateemalisi pilte. Eriti usinad joonistajad olid nooremad õpilased.
Lõpuks pandi kõik pildid välja üldiselt vaatamiseks.
Kooli sööklas avati kohvik. Selle
valmistasid ette meie klassi õpilased. Küpsetasime kooke ja pirukaid, hoolitsesime ka selle eest, et
oleks sinna kõrvale mitmesugust
joogipoolist valida. Kõike müüdi

„sõbrahinnaga“. Kogu pakutu läks
nagu soe sai. Saadud tulu kasutab
õpilasomavalitsus vastlapäeva tähistamiseks.
Pärast tunde kogunesime kool
saali. Direktori päevakohase sõnavõtu ja
selle kuu sünnipäevalaste õnnitlemise järel astusid üles meie
väikesed sõbrad – lasteaialapsed. Nende
sõprusele ja sõpradele pühendatud laulud ning tantsud olid
väga liigutavad. Ka
meie, kooliõpilased,
näitasime, mida oskame.
See sõbrapäev oli
üks meeldejäävamaid
üritusi, mis meie
koolis viimasel ajal
on toimunud. Tore
on see, et kõik said
kaarte ja kirjakesi, et
kõiki peeti meeles ja
igaühel oli võimalus

kaasa lüüa.
Triinu Hiielaid
Kiltsi põhikooli 8. klass
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Vallavalitsuses
20. jaanuar
* Väljastati kasutusluba ASile
Hoolekandeteenused (äriregistrikood 10399457) korterelamu osa
kasutamiseks
erihooldekoduna
Vao külas Pargi tn 7.
* Väljastati ehitusluba Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku Väike-Maarja kogudusele (registrikood 80209205) kogudusehoone
rekonstrueerimiseks Väike-Maarja
alevikus Tamme tn 3.
* Kinnitati Ebavere tervisespordikeskuse väikevahendite mahakandmisakt summas 3580 krooni.
* Kinnitati õpilaskodu üüriks
100 krooni ühe osavõtja kohta
ööpäevas 18.-21. märtsil VäikeMaarjas toimuval rahvusvahelisel
noorte korvpalliturniiril Lurich
Cup osalevate võistlejate majutamiseks.
* Seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega anti ASile
Viimsi Keevitus nõusolek Jakob
Liivi tänava sulgemiseks VäikeMaarja alevikus ajavahemikul
22.01.2010. kuni 10.03.2010.
27. jaanuar
* Kinnitati Ebavere külas asuval
Palkmaja kinnistul (katastritunnus
92702:004:0117) koostatava detailplaneeringu lähteseisukohad.
* Määrati projekteerimistingi-

mused:
1. Kalev Viiksaarele tuuleveski
rekonstrueerimise projekteerimiseks Võivere külas Tuuliku
kinnistul.
2. OÜle Kõrvelaane abihoone
rekonstrueerimise projekteerimiseks Imukvere külas Kõrvelaane kinnistul.
3. Eipri Külaseltsile kauplus-elamu külamajaks rekonstrueerimise projekteerimiseks Eipri
külas Seltsi kinnistul.
* Väljastati kasutusluba MTÜle
Nelikand külamaja I ehitusetapi
järgseks kasutamiseks Kurtna küls
Seltsimaja kinnistul.
* Anda luba Tartu MTÜle Spordiklubi Duo korvpalli õppe-treeninglaagrite läbiviimiseks Simuna spordihoones ajavahemikel
11.-18.06.10; 26.06-2.07.10 ja 5.11.07.10.
* Määrati Väike-Maarja valla
esindajaks MTÜs Rakvere Haigla
Urmas Tamm ja volitati teda teostama kõiki Väike-Maarja valla liikmeõigusi MTÜs ja selle liikmete
üldkoosolekul.
* Kinnitati Väike-Maarja rahvamaja väikevahendite mahakandmisakt summas 31 178.35 krooni ja
vallavalitsuse väikevahendite mahakandmisakt summas 290 krooni.
* Määrati rahaline preemia 2000
krooni, mis makstakse isikule, kellelt saadud info alusel tabatakse

Veebruar 2010.a.
Väike-Maarja bussijaamast VäikeMaarja Vallavalitsusele kuuluvad
mastilipud varastanud isikud.
03. veebruar
* Nõustuti Väike-Maarja alevikus Lurichi pargi ja Jaama tn 2
piiril olevate puude korterelamu
katusele ulatuvate suuremate okste ja ühe saare maha saagimisega.
* Määrati projekteerimistingimused Mati Jurtomile korterelamu tehnosüsteemide muutmiseks
Väike-Maarja alevikus Põhja tn 13.
* Otsustati muuta Väike-Maarja
Vallavalitsuse 03.04.2007. a korralduse nr 147 “Hindade kinnitamine”
p 1.6 ja sõnastada see järgmiselt:
1.6.
koht õpilaskodus majutamisel 100 kuni 150 krooni
ööpäev. Konkreetse hinna lepib kasutajatega kokku ja lepingud sõlmib direktor.
* Väike-Maarja valla asutuste
küttepuude (kokku 510 rm) tarneks
2010. a esitati hinnapakkumised
(pakkumiste hinnad sisaldavad
transporti ja käibemaksu): FIE
Hannes Kõvask pakkumise hind
390 krooni/rm, OÜ Ringtom Grupp
pakkumise hind on 480 krooni/
rm, OÜ P.Õ.M.M. pakkumise hind
on 400 krooni/rm ja OÜ GreenFuel
pakkumise hind on 478,80 krooni/
rm.
Otsustati kinnitada edukaks
pakkumiseks FIE Hannes Kõvask

pakkumine Väike-Maarja valla asutuste küttepuude (kokku 510 rm)
tarneks 2010. a.
* Kuulati vallavanem Urmas
Tamme infot 29. jaanuaril toimunud LJKT reoveepuhasti laiendamise eskiislahenduse arutelu kohta. Vaidlusküsimus on puurkaevu
rajamine, millega vallavalitsus ei
saa nõustuda, sest LJK AS tehas
saab vajaliku vee ühisveevärgist.
10. veebruar
* Väike-Maarja hooldekodu
osaliseks renoveerimiseks esitati
järgmised hinnapakkumised: OÜ
Restaure pakkumise hind koos käibemaksuga 635 317.20 krooni, OÜ
OTO Ehitus pakkumise hind koos
käibemaksuga 625 776 krooni ja
AS Antaares pakkumise hind koos
käibemaksuga on 731 503 krooni.
Otsustati kinnitada edukaks
pakkumiseks OÜ OTO Ehitus pakkumine Väike-Maarja hooldekodu
osaliseks renoveerimiseks.
* Väljastati ehitusluba VäikeMaarja Vallavalitsusele Väike-Maarja Hoolekande- ja Tervisekeskuse
hoone (Ravi tn 1 Väike-Maarja alevikus) osaliseks renoveerimiseks.
*Kooskõlastati
riigimaantee
17192 Simuna-Vaiatu km 5,472
asuva Karaski silla koos pealesõitudega ümberehituse tööprojekti
koostamise nõuded.
Karaski sild paikneb Simuna
– Vaiatu maanteel km 5,472, Lää-

ne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas, Käru külas. Sild ehitati
1966 aastal. Silla kogupikkus 5,0
m, sõidutee gabariit G=7,0 m, silla
kogulaius 9,0 m, avade arv 1, silla
ehituse tüüp: raudbetoon plaat,
teeregistri põhine normatiivne
kandevõime N-30; NK-80, ületatav
taksitus: Karaski oja. Aasta keskmine liiklussagedus sillal 2006. a
andmetel 87 autot ööpäevas.
* Anti luba Rakvere Spordikoolile korvpalli õppe-treeninglaagrite
läbiviimiseks Simuna spordihoones ajavahemikel 26. juuli - 01. august (osaleb 20 poissi) ja 04. - 10.
august (osaleb 20 poissi) 2010.
* Kiideti heaks Väike-Maarja
valla terviseprofiili koostamine ja
kinnitati terviseprofiili koostamise
töögrupp koosseisus: Ene Kinks,
Tiia Kaselo, Eve Hiietamm, Kadri
Kopso, Kati Mets, Ilve Tobreluts,
Indrek Kesküla ja Liina Tiimus.
* Määrata ASile Go Bus Rakvere
bussiliinide nr 39 ja 45 dotatsioon
2010. aasta jaanuarikuu eest summas 2 975.85 krooni.
* Kuulati Politseiprefektuuri
Rakvere Politseiosakonna komissari Anti Aosaare infot.

Kohalik omavalitsus tihendab koostööd päästeteenistusega
Väike-Maarja vallajuhid kohtusid
14. jaanuaril kogukonna inimeste
turvatunde suurendamise ja koostöö tihendamise eesmärgil IdaEesti Päästekeskuse juhtkonnaga.
Päästekeskuse juhtkonnal on sel
eesmärgil tänavu esimese poolaasta jooksul kavas kohtuda kõigi Virumaa kohalike omavalitsuste (37)
esindajatega.
Koostöökohtumisel olid arutlusel järgmised teemad: päästevaldkonna ennetustöö alane koostöö,
kohalike omavalitsuste roll kriisireguleerimises, tuleohutusjärelevalve põhimõtted ja korraldamine
ning päästetöödeteenuse pakkumine omavalitsuse territooriumil.
Arutelu käigus analüüsiti senist tegevust ja kavandati koostööplaanid
tulevikuks.
Õnnetuste ennetamine
Väike-Maarja vallas registreeriti 2008. a 87 pääste väljakutset,
sh tulekahjusid 27 (hoonetes 12
ja maastikul 15), tahma põlenguid
suitsulõõris viis, liiklusõnnetusi 11
ja loodusjõududest põhjustatud
juhtumeid 11.
2009. a oli pääste väljakutseid
vallas 82, sh tulekahjusid 17 (hoonetes 12 ja maastikul viis), tahma
põlenguid suitsulõõris viis ja loodusjõududest põhjustatud juhtumeid üheksa. Kahel viimasel aastal
ei ole Väike-Maarja vallas tulekahjudes hukkunud mitte ühtegi inimest.
Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juhi Maido Nõlvaku sõnul osutab päästekeskus 17 ennetustöö teenust. Väike-Maarja valla
asutused ja inimesed on pakutud
ennetustöö tegevustes osalenud
üsna aktiivselt. Näiteks koolid ja
lasteaiad osalevad igal aastal en-

netustöö projektides „Tean tulest“
(1.-4. kl), „Nublu aitab“ (lasteaia vanema rühmad), „Kaitse end ja aita
teist“ (6.-9. kl) ning päästeteemalisel loominguvõistlusel. Tuleohutusalaselt on koolitatud sotsiaalhoolekandevaldkonna töötajaid ja
kohalike seltside esindajaid. Eelmisel aastal viidi läbi tuleohutusalane
koolitus ja praktiline evakuatsiooniõppus hooldekodus. Vallavalitsus on muretsenud suitsuandureid,
mis koostöös päästekeskusega paigaldati „Kodu tuleohutuks“ projekti
raames vähekindlustatud vallaelanike kodudesse. Simuna kool on
edukalt esinenud igakevadistel tuletõrjespordivõistlustel. Päästekeskus toetab ka pääste-ohutusalaste
huviringide tegutsemist koolide
või noortekeskuste juures. Kohalik
omavalitsus omalt poolt saab aga
näiteks õpilasi abistada transpordikulude toetamisega või võimaldada ruume tuleohutusalaste koolituste läbiviimiseks.
Lepiti kokku, et päästekeskus
edastab vallavalitsusele info kõikide päästekeskuse osutatavate ennetustöö teenuste ja läbiviidavate
projektide kohta ning igakuiselt
info vallas aset leidnud õnnetustest. Päästekeskus tegi ettepaneku
lisada valla arengukavva ka turvalisust käsitlev peatükk.
Kriisireguleerimine
Eelmisel aastal kehtima hakanud uus Hädaolukorra seadus kohustab kõiki kohalikke omavalitsusi moodustama kriisikomisjonid.
Väiksemad kui 40 000 elanikuga

omavalitsused võivad kriisikomisjonid moodustada ühiselt. Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse
juhi Maido Nõlvaku sõnul on kriisikomisjoni moodustamise laiem
eesmärk elanikkonna turvalisuse
korraldamine omavalitsuse territooriumil inimelude ja vara kaitseks läbi ennetustöö, samuti õnnetustele ja sündmustele reageerimise suurema võimekuse loomine
omavalitsuses.
KOV on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või
linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja
kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku
elu, lähtudes vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning
arvestades valla arengu iseärasusi. Kriisikomisjoni moodustamise
põhjus on luua võimekus täita neid
ülesandeid ka tavaelust erinevas
olukorras (õnnetused, hädaolukorrad, esmatähtsa/elutähtsa teenuse katkemisel, ...). Kriisikomisjoni
tähelepanu all ei ole mitte ainult
suurõnnetused ja katastroofid, vaid
omavalitsuse mõistes suuremad ja
paljudele inimestele mõju avaldavad õnnetused (tulekahjud, reostused, kaugkütte katkemine kütteperioodil, elektrienergiaga varustamise häired, liikumist takistavad
lumeolud jne., millega seoses on
vaja operatiivselt korraldada elanike abistamist.
Vastav kohalik omavalitsus teavitab ka kriisikomisjoni tegevusest
ja otsustest. Väiksema kui 40 000
elanikuga kohaliku omavalitsuse

kriisikomisjon moodustab kriisikommunikatsiooni töögrupi vajadusel või määrab avalikkuse teavitamisega seotud ülesannete täitmiseks ühe kohaliku omavalitsuse
ametniku.
Oluline on koostada ka kohaliku
omavalitsuse ressursiplaan, milles
on toodud kõik hädavajadusel KOV
kasutuses olevad ressursid (näit
mida saab kasutada valla teede
lahtihoidmisel talvise suure lumetuisu ja tormi korral).
Põhimõtteliselt lepiti kokku Väike-Maarja, Laekvere, Tamsalu ja
Rakke valla ühise kriisikomisjoni
moodustamises.
Järelevalve
Päästekeskuse järelevalveteenistuse juhi Rivo Neuhausi sõnul pöörab päästekeskus erilist tähelepanu
tuleohutusnõuete täitmise kontrollimisele haridus-, tervishoiu- ja
hoolekandeasutustes. Väärib kiitmist, et enamiku probleemidest on
vallad viimastel aastatel likvideerinud. Aasta-aastalt on inspektorid
nimetatud asutustes nõuete täitmise nõudmise suhtes muutunud
järjest rangemaks, sest kaalul on
nende inimeste elu ja tervis, kes
ise enda eest hoolitseda ei suuda.
„Laste turvalisuse seisukohalt ei
saa me teha mingeid järeleandmisi,“ kinnitas Neuhaus.
Päästekeskuse järelevalveteenistuse näpunäide valdadele on, et
eelkõige tuleks jälgida ettekirjutuste tähtaegadest kinnipidamist. Valla majanduslikust seisust, hangete
tähtaegadest ja projektirahadest

on parim ülevaade ikkagi KOV-il
endal, mitte päästekeskuse inspektoril ning kui seda infot kohapeal
inspektoriga ei jagata, siis tehaksegi ettekirjutus vaid olemasoleva
info põhjal. Päästekeskuse järelevalveteenistus kutsub kohalikke
omavalitsusi ka tihedamale ehitusja
tuleohutusjärelevalve-alasele
koostööle.
Päästetööd
Simuna päästekomando sulgemise ja päästjate üleviimise tõttu
Väike-Maarjasse tänavu 20. jaanuarist keerles suur osa aruteluajast Simuna komando hoonele
edasise kasutusotstarbe leidmise
ümber. Väike-Maarja vallavalitsus
on avaldanud valmisolekut päästekeskuselt järgmisel aastal üle võtta
korrashoitud hoone majandamine
ning see kavatsetakse kasutusele
võtta eelkõige kogukonna noorte
vajadusi silmas pidades.
Käesoleval aastal osutab Eestis päästetöödeteenust 81 riiklikku ja 72 vabatahtlikku komandot.
Päästekomandode ühendamisega
on kaasnenud elupäästevõimekusega komandode arvu suurenemine. Elupäästevõimekus tähendab
vähemalt kolmeliikmelise meeskonna ja ühe standardvarustusega päästeauto ööpäevaringset
valvelolekut. Kui varem oli püsiva
elupäästevõimekusega päästekomandosid Eestis 41, siis praegu
juba 64, sealhulgas ka Väike-Maarja päästekomando. Näiteks Simuna päästekomandol oli eelmisel
aastal vaid 55 väljasõitu, millest

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja: Väike-Maarja Vallavalitsus, Pikk 7, 46 202 Väike-Maarja, tel 329 5750, http://www.v-maarja.ee
Veebruarikuu lehe toimetas Ilve Tobreluts, tel 329 5759, ilve@v-maarja.ee. Kaastöid ja teateid oodatakse iga kuu 5. kuupäevaks.
Trükitud: AS Trükikoda TRÜKIS, Pargi 27F, 41 537 Jõhvi. Ilmub kord kuus.
Tiraaž 1200 eksemplari.
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40 olid kulupõlengud ja ülejäänud
väljasõidud kattusid suures osas
teiste päästekomandode väljasõitudega. „Komandode ühendamise
eesmärk on päästa inimelusid. Uue
optimeerituma teenusemudeli rakendamine on juba varem planeeritud ettevõtmine ja ei ole seotud
majanduslikust olukorrast tuleneva
kokkuhoiuga. Aasta alguses toimus
ka üleminek 12-tunniselt valvevahetuselt tagasi 24-tunnisele, mis
tagab päästekomandodes parema
mehitatuse,“ selgitas päästekeskuse päästetöödeteenistuse juht Tauno Suurkivi.
Suurkivi sõnul on kohalikul
omavalitsusel esiteks võimalus
kaasa aidata oma haldusterritooriumil vabatahtliku päästekomando loomisele (ruumide, varustuse,
dokumentaalse asjaajamise jms.
abi näol). Sealjuures on võimalik
koostööd teha ka naaberomavalitsustega ja teatud teenuseid osutada ühiselt. Lepingulises vahekorras
vabatahtlikke päästjaid saab koha-
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lik omavalitsus kasutada mitmete
kogukonnale vajalike ülesannete/
teenuste täitmiseks, mis riiklike
päästekomandode ülesanded ei
ole, nagu näit murdunud puude
koristamine, veevedu, jääväljakute
rajamine, vee pumpamine kõrgvee
ajal jne.). Vabatahtlikelt aga ostab
riik lisaks päästetöödeteenusele
ka päästeala ennetustöö teenuste
osutamist (nt päästeala noorteringi
juhendamine, ennetustöö projektide ja ohutusteemaliste koolituste
ja nõustamiste läbiviimine jne.).
Teiseks saab kohalik omavalitsus
parandada kogukonna turvalisust
selliste lihtsate tegevustega, nagu
tänavate nimede ja aadresside ning
vastavate siltide olemasolu, tänavavalgustuse ja teedevõrgu korrashoid, veevõtukohtade loomine/korrashoid ning mahajäetud hoonete
korrashoid/jälgimine.
Eve Ojala,
Ida-Eesti Päästekeskuse avalike
suhete büroo juhataja

Fotokonkurss “Talvemuinasjutt”
Tänavune talv inspireeris paljusid
seda muinasjutulist ilu jäädvustama. Raamatukogu fotokonkursile
laekus üle 70 imelise loodusvaate,

mis märtsi lõpuni raamatukogus
näitusele jäävad. Lisaks laeme pildid üles ka internetileheküljele.

Eriliselt tõsteti žürii poolt esile:
Marit Uigru “Jakob Liiv lumemütsi all”
Arvo Kaare “Külast metsa” ja “Purikakoobas”
Kalle Rand “Talvekardinad”
Silvi Aasumets “Oksa talvine kleit”
Madis Soomer “Talvine pööripäev” ja „Jõuluvalgus”
Tiiu Maran „Nii palju, et naerma ajab”

Infopäev koolijuhtidele,
õppealajuhatajatele, tugispetsialistidele
ning nägemis-, kuulmis- või
kõnelemispuudega laste vanematele
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus korraldab 17. märtsil kell 13.00
infopäeva, kus oma tööd tutvustavad Tartu Hiie Kooli ja Tartu
Emajõe Kooli esindajad.
Ühtlasi on lapsel, lapsevanemal või õpetajal võimalik samal päeval
saada individuaalseid nõustamisi erikoolide spetsialistidelt.
Infopäev toimub Rakvere Linna Algkoolis (Posti 29, Rakvere).
Päevakava
10.00 - 13.00 – Tartu Emajõe Kooli eripedagoogi Anne Kõivu individuaalsed nõustamised
13.00 - 13.10 – avasõnad Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse koordinaatorilt Monica Jaanimetsalt
13.10 - 14.10 – Tartu Emajõe Kooli tutvustamine
14.10 - 14.25 – kohvipaus
14.25 - 15.25 – Tartu Hiie Kooli tutvustamine
15.30 - 17.00 – Tartu Hiie Kooli eripedagoogi individuaalsed nõustamised
Materjalide ja kohvipausi ettevalmistamiseks ning individuaalsete
nõustamiste planeerimiseks on vajalik etteregistreerimine 12. märtsini õppenõustamiskeskuse telefonil 325 8064, 534 54359 või e-postiaadressil monica.jaanimets@virol.ee
Kutsume kõiki aktiivselt osalema!
Monica Jaanimets
Lääne-Viru ÕNK koordinaator

Tourest 2010

Ära märkimist väärisid:
Arvo Kaare “Loojumine lumele” ja “Päike ja tamm”
Silvi Aasumetsa “Kaks päikest, otsi kolmandat”, “Talvemuinasjutt”, “Värava sall”
Kalle Rand “Härmatise võlud”, „Talvepäikese peegeldus”
Tiiu Maran „Härmalõngad”, “Lumekuninganna”, “Kaitstud raugaiga”,
“Härmakardinad”
Ele Kivisaar “Härmatanud puud”
Huvitavaid leide oli veel:
Madis Soomer “Talv tuli ootamatult”, “Härma talu talveorel”, “Kaku talveait”, “Ootamatu talv”
Silvi Aasumets “Valge karvusega kivimürakas”
Arvo Kaare “Mängumaa”
Kalle Rand “Talvine aiailu”, “Külmapoiste kunstitöö“
Tiiu Maran “Kodutee”, “Väravad”.
Ilusad olid ka kõik teised pildid.
Täname kõiki, kes oma kauneid
looduselamusi meile jäädvustasid
ja konkursile tõid.
Kutsume teid näituse avamisele 4. märtsil kell 17.00 VäikeMaarja raamatukogusse.

Selget silma ja õnnelikku hetketabamist soovides kõige kauni
jäädvustamisel ning kohtumiseni
raamatukogus talvemuinasjutuliselt kauneid pilte nautimas.
Irma Raatma
raamatukogu juhataja
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Kavandatakse
Pandivere
koostööpiirkonna
koolide tulevikku
Detsembrikuu lõpus toimus Laululinnu külalistemajas Pandivere
koostööpiirkonna haridusteemaline arutelu. Osalesid Väike-Maarja,
Tamsalu, Laekvere ja Rakke valla- ja
koolijuhid, arutelu juhtis MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus juhataja Aivar Niinemägi.
Töötati nii individuaalselt kui rühmiti. Toodi välja piirkonna haridusala eripära ja arutleti selle üle, kuidas tagada gümnaasiumiastme jätkusuutlikkust ja hariduse kvaliteeti.
Otsustati asuda ühiselt koostama piirkonna haridusvaldkonna
arengukava, mis loodetakse valmis
saada märtsis-aprillis.
Ürituse algataja Väike-Maarja
vallavanem Urmas Tamme sõnul
võib põhikooli ja gümnaasiumiseaduse vastuvõtmine võtta küll aega,
kuid kohapealsed võimalused tuleb enda jaoks hästi läbi ja selgeks
mõelda. Tuleb teha kõik selleks, et
piirkonnas oleks võimalik omandada head ja kvaliteetset gümnaasiumiharidust, et õpilased tahaksid
siinsetes koolides käia ning et vaatamata õpilaste arvu vähenemisele
oleks koolid arenevad ja elujõulised.
Viie aasta eest valminud Pandivere koostööpiirkonna strateegia
järgi on haridusvaldkonna eesmärgiks kujundada piirkonnas omavalitsuste huve ja võimalusi arvestav
ning õppijatele mitmekesiseid õppimisvõimalusi pakkuv jätkusuutlik
koolivõrk.

Väike-Maarja
muusikafestivalile
plaanitakse jätku

Iga aasta veebruarikuus toimub Tallinnas rahvusvaheline turismimess
TOUREST, kus osalevad turismifirmad üle maailma, samuti Eestist.
Eesti jaoks on messil eraldi väiksem hall (saal). Lääne-Viru maakond esines seal üheskoos ühise
“mütsi”, s.o suure musta kaabu all.
Igal eksponendil oli ka oma väike
must kaabu, millele oli kirjutatud
tema nimi. Tänavu telliti koos uued
laastudest põimitud “tumbad”,
mille esikülg oli maalitud vastava
kihelkonna seelikutriibustiku värvidega. Kogu kujundus oli läbimõeldud ja ühtlane ning jättis messikülastajaile meie maakonnast hea
mulje.

Nagu varasematelgi kordadel,
esines Väike-Maarja turismiinfo
kõrvuti Porkuni Paemuuseumiga.
Kumbki esindas nii oma piirkonda
kui kogu Pandivere Paeriiki. Eeskätt
oldi huvitatud meie neljast matkarajast, eriti Äntu järvede ning Härma talu kopra- ja viburajast. Meelsasti võeti voldikuid kümne mõisa
ringist, aga ka Väike-Maarja valla
ringreisist, laste muinasjuturetkest
jne.
Ega muud, kui ootame uut turismihooaega!
Ellu Moisa
valla turismikorraldaja

Viimased kursused

"Arvuti ja Interneti koolitus:
ID-kaart, Mobiil-ID ja e-teenused"
toimuvad Väike-Maarja Õppekeskuses märtsikuus:
13. märtsil kell 10 – Malle Mattisen
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16 – Velle Taraste

11. veebruaril arutati eelmise aasta
novembris väga hästi õnnestunud
Väike-Maarja muusikafestivali edasist käekäiku.
Laulja ja muusikaõpetaja Pille
Lille ning tema PL Muusikute Toetusfondi algatusel ellu kutsutud
suurejooneline
muusikafestival
peeti siitkandist pärit tenor Vello
Jürna mälestuseks. Üritus tõi Väike-Maarjasse nimekaid muusikuid
ja lõi tõelise ooperiõhustiku. Pille
Lille ettepanekul jääb festival ka
edaspidi pühenduma klassikalisemale muusikale.
Tänavust muusikalist suurüritust plaanitakse korraldada oktoobrikuu alguses, õpetajate päeva
aegu ja see pühendataksegi õpetajale. Festival tuleb kolmepäevane
ja selle raames on kavas mitmeid
üritusi, millest olulisimaks peaks
kujunema
kammeransamblite
(laul+klaver) konkurss.
Festivali ettevõtmistesse kaastakse muusikakool, muuseum,
muusikaselts ning mitmed teised
seltsid ja ühendused.
Väike-Maarja muusikaselts on
Marju Metsmani eestvedamisel
korraldanud muusikafestivali heaks
juba mitmeid temaatilisi muusikaja luuleõhtuid ning plaanib nende
korraldamist jätkata.
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Kuhu inimene ise ei astu, sinna Pidu ja töö
ka jälge taha ei jää
Kui palju inimesi ütleb nii – minu
Juttu teen muidugi jälgedest seoses rahvatantsuga. Sellest, kuidas
jälgi teistelegi nähtavaks teha, s.t
võiks kirjutada.
Detsembrikuu lehes oli üleskutse – kirjutada rahvatantsust. Arvasingi et sellest üleskutsest on vähe
ja alustasin „nööbist kinnivõtmist”:
lugu nii, et tuleb pidu, KAS KIRJUTAD? Ja siin vastuseid:
Eino S. Oh, mis mina, ma nii
vana inimene, ei minust küll kirjutajat pole. Aga millal see pidu tuleb? Peole ikka tuleks!
Aino P. Jah, peaks meie rühma
Sassi üles otsima, ta elab Rakveres.
Kui Ellu M. ka teab, küll me kahe
peale midagi välja mõtleme! Aga
ega mul eriti aega pole, hakkan lapsehoidjaks, mini läheb tööle …
Luule K. Jah, ma olen tantsinud mitmes Väike-Maarja rühmas,
ka Tarvanpääs. Käisime koos Lyga.
Kord proovist tulles jäi meie auto
tuisanud teele kinni. Ja mäletan ka,
et meie „tsipake“ Venigit kimbutasime, noh, lõime tema kaabu kapi
külge kinni, poisid lõid. Aga kirjutada, ei tea. Aga on ju veel aega.
Hille K. Kirjutasin, helistasin,
vastas. Ei, kirja pole kätte saanud.

Ahah, ma näen homme Seidit. Ah
Aimele-Antsule ka kirjutasid? Ma
helistan kohe Aimele.
Teine kõne – Oh, Seidi on vahetustega tööl, Aimet ei saanud kätte.
Olin kursustel ka paar päeva, nüüd
kütan ahju. Täna ongi seeniortantsu proov, aga ma täna ei lähe.
Milvi S. Kirjutada ja tantsusõpru
üles otsida küll pole aega. Ma nii
vähe aega tantsisin ka. Aga mäletan, et oli üks ilus tüdruk(nimetas
nime), õde oli tantsurühmas tragi
kingitusi tegema. Mul on praegugi
see ilus asi alles, tal oli hea maitse.
Nüüd jätan mõned „nööbid“ vahele. Tuli esimene saak kirja teel.
Kirjutaja Vaike Kallandi. Tantsis
Väike-Maarja naisrühmas aastast
1967 kuni 1970. aasta tantsupeoni.
Kui sünnipäeva lehest ikka asja
saab, siis loeme sealt Vaike kirjaridu. On ka foto.
Miks „Rahvatants Väike-Maarjas
55 aastat“ sünnipäevalehe ilmumine on küsimärgi all? Vallavalitsusest on kadunud võtmeisikud Olga
Mets ja Marju Metsman.
Ilme Sein,
murelik tantsujuht

arvates pole midagi toredamat, kui
rahvatantsupeod? Kui palju inimesi oskab arvata, et vaataja jaoks
kena tantsuesitlus nõuab eelnevalt
suurt tööd rahvatantsijatelt ja nende juhtidelt.
Muidugi ei tea kõrvalseisja arvata, mis vägi see on, mis sunnib
tantsijaid õhtust õhtusse harjutama. Võib-olla oskab tantsija ise
öelda. Mingi aegadest päritud salasund peab see olema.
Nad tulevad ikka kokku, harjutavad ja teevad proove, et siis oma
õpitud astumised ja kumerad tantsukaared suurele peole viia. Täna
tuleb tantsupidu koju kätte ja suur
hulk kodupaiga inimesi saab sellest vaimustuda, omasid pilguga
otsida ning ikka ja jälle tublidust ja
jaksu soovida.
Väike-Maarjast viis tantsurahva
2009. aasta tantsupeole Egne Liiva-

laid. Tema sõnumid tulevad märtsikuu valla infolehes. Veebruarikuu
lehes saad teada Aino Lukmani tänase tantsurühma tegemistest. See
sama MEIE AINO, kes oma aastatepikkuse töö tantsijatega on kirjutanud raamatusse, pealkirjaga, mis
suures kirjas. Seal on lehekülgede
viisi tantsurühmade fotosid Aino
Lukmaniga suurel peol. Aino koos
lasterühmadega, naisrühmadega ja
B-segarühmadega, kõik kaunilt rahvarõivastes.
Seda raamatut tasub kätte võtta.
Kui tuled Väike-Maarja rahvatantsu
suurele sünnipäevale, siis on ka Sinul see võimalus.
Olge mõnusad!
Hoidke omasid!
Ilme Sein

Palju õnne!
Väike-Maarja Valla Rahvamaja õnnitleb kauaaegseid Härmalõnga tantsijaid:

Milvi Puškin, 07. veebruar
Evi Kirpson, 21. veebruar
*******

Peotantsutreeningutest
Väike-Maarjas
Sügisest 2009 vahetus Väike-Maarjas peotantsu õpetaja.
Erki Õun lahkus – tänud talle
tehtud töö eest! – tööle asus noor
ja energiline Jaak Kirsipuu. Jaak on
Tartust ja ta töötab tantsuklubis
Tango. See tähendab, et mees sõidab kaks korda nädalas, hoolimata
tee- ja ilmaoludest, Tartust VäikeMaarjasse ja tagasi.
Väike-Maarjas töötab Jaak Kirsipuu kõigis vanuses tantsuhuvilistega. Tema juures käivad nii mudilased lasteaiast, koolipoisid ja –
tüdrukud kui ka täiskasvanud. Lääne-Virumaal on vähe valdasid, kus
peotantsutreening on toodud „koju
kätte“. Kui perekonnas on tantsupisik sees, siis tahaks iga lapseva-

nem, et tema laps saaks alustatud
treeningut jätkata. Lähim koht,
kus vallaelanik veel tantsuõpetust
saaks, on Rakvere. Seal käimine
oleks aga tülikas juba logistilises
mõttes.
Praegu toimuvad Väike-Maarjas
tantsutreeningud lasteaia ja rahvamaja saalides. Jaak Kirsipuu ootab
ka uusi soovijaid ja on nõus vajadusel treeninggruppe juurde moodustama.
Infot saab Väike-Maarja rahvamaja telefonilt 326 1837.
Ville-Markus Kell
valla rahvamaja direktor

Pandivere piirkonna vallad
plaanivad tihedamat koostööd
3. veebruaril kohtusid Väike-Maarjas Pandivere koostööpiirkonna
(Väike-Maarja, Tamsalu, Rakke ja
Laekvere) valdade juhid. Arutleti
mitmete piirkondliku koostöö küsimuste üle.
Arutati võimalust ühise hooldekodu rajamiseks endisesse Triigi
lasteaed-algkooli hoonesse.
Kõne all oli Väike-Maarja muusikakooli finantseerimise küsimus.
Muusikakooli näol on tegemist
munitsipaalkooliga, kus peale Väike-Maarja valla laste käib muusikahuvilisi õpilasi ka naabervaldadest.
Vallajuhid pidasid muusikakooli
edasist finantseerimist oluliseks ja
avaldasid valmisolekut toetuse jätkamiseks.
Olulise teemana on sellel aastal
päevakorral korraldatud jäätmeveo
ühishanke ettevalmistamine 2011.
aastaks.

Kõne all oli piirkondliku kriisikomisjoni moodustamise vajadus.
Selle teema edasiarendamine jäeti
Väike-Maarja vallavanema Urmas
Tamme hooleks. Juttu oli ka piirkonna valdade ühisajalehe väljaandmise teemal.
Edaspidi otsustati tihedamini
kokku saada, vähemalt kord kahe
kuu tagant, iga kord erinevas vallas.
Urmas Tamme sõnul on tihedam koostöö igati vajalik. “Saame
üksteisega omi häid mõtteid, informatsiooni ja kogemusi jagada.
Piirkonna vallad ei tohiks omavahel
konkureerida, vaid peaks tegema tihedat ja tõhusat koostööd. Sellega
saame piirkonda igati tasakaalustada”, arvas Tamm.

Tänuavaldus
Täname Sind, Marju Metsman, et paigutasid ära kõik meie ülesantud
tekstid, et tegid rahvatantsu-teema nähtavaks!
Ilme Sein
********

ÜKS MUUDATUS
Härmalõnga tantsurühm peab oma 20-tegevusaasta puhul pidu
Härmalõnga klubis 20. märtsil algusega kell 14.00.
Kui hoolid, tule kohale! Sõbrad mahuvad alati ära.
Kutset ära oota! Aga tulekust teata rahvamajja Helile.
Klubi pidu on, nagu ikka, laudadega.
Tantsurühma juhendaja
Ilme Sein
P.S.
10. aprillil – suurel sünnipäeval „Rahvatants Väike-Maarjas 55“ oleme ka
kohal ühist pidu pidamas, rahvarõivais.

Triigi küla eakad tähistasid
vastlapäeva
Vastlapäeval, 16. veebruaril kogunes kümmekond Triigi eakat Triigi
spordihoonesse, et tähistada ühiselt vastlapäeva ja pidada meeles
veebruarikuu sünnipäevalapsi.
Kokkusaamine toimus juba teist
korda. Esimesel korral arutati tegevusplaane ja lepiti kokku, et iga
memm koob vastlapäevaks VäikeMaarja õpilaskodu lastele paari
sokke või kindaid. Sel korral koguti
kindad-sokid kokku ning anti edasitoimetamiseks kohale tulnud valla

tervisespetsialistile Ene Kinksile.
Ene rääkis eakatele sellest kuidas
talvisel ajal oma tervise eest hoolitseda. Üheskoos söödi vastlakukleid
ja õnnitleti sünnipäevalapsi. Järgmine kokkusaamine toimub täpselt
kuu aja pärast 16. märtsil kell 13.00.
Ootame ka neid kes seni pole tulla
saanud.
Eakate nimel Triigi spordihoone
juhataja
Aule Rebane

Simuna
naisteklubi
Tiigriaasta trall
2010. aastal saab 10 aastat Simuna
Naisteklubi nime kinnitamisest. Iga
ümmargune tähtpäev vajab tähistamist. Seda enam, et see langes
sel aastal kokku meie igaaastase
traditsioonilise kogu külale mõeldud üritusega – idamaade kalendri
aastavahetusega.
Esmakordne idamaa kalendri
järgi aasta vastu võtmine toimus ka
kümme aastat tagasi, 04. veebruaril
2000. a kui algas draakoniaasta.
Meeleolu aitasid luua toona
Lehtse kultuurimaja kaks väga vahvat naist.
Kümne aasta jooksul on meil külas olnud palju põnevaid ja tuntud
inimesi ning ansambleid. Oleme
nautinud Uhtna ja Muuga, Halliste ja Väike-Maarja ning mitmete
teiste piirkondade isetegevuslaste
lustimist.
Seekordne pidu algas Läsna rahvamaja näiteringi sketšidega. Saime osa juttudest ja kohtumistest
ning tõestisündinud lugudest Läsna bussiTerminalis. Tantsusamme
seadsime Rekontra muusika saatel.
Tänu Karl Meosi eestvedamisele
sai mängitud võistlusmänge ja loodud kohalik nais- ja meeskoor.
Naisteklubi 10aastase tegevuse
võttis kokku viktoriin, kus oli vaja
teada klubi ajalugu ning olla kursis ürituste ja tegevustega viimastel aastatel. Üllatus! Võitis Helmut
Toots ja tema meeskond.
Sõbrapäeva alguse puhul oli
võimalik osaleda sõbrakaartide valmistamisel.
Siin tekst Kaja Põldmaa kaardilt:
Nüüd lõppenud on hingepiin
Said kokku vanad sõbrad siin,
et tähistada pühvliaasta lõppu
ja vastu võtta tiigriaastat uut.
Saab tehtud tantsuplatsil tiir
ja käidud katuseid mööda.
Küll aeg läheb kiirelt peab möönma.
Kuid sõprus on see mis jääb
ja tugev on ta kui tänavuse talve
jää.
Juba oligi aeg nii kaugel , et nähti luusimas tiigrikutsikaid. Lustaka
tantsu päevakohastes kostüümides
esitas naisrahvatantsurühm Auli
juhtimisel.
Tore pidu oli!
Aitäh kõigile!
Üritust toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm
Reet Maadla

Kiltsi kool palub abi
Kiltsi kool pöördub vallarahva poole palvega abistada õpilasi suusavarustuse soetamisel.
Kui kellelgi on kodus suuski, saapaid, suusakeppe, mida te ise ei vaja, andke need Kiltsi kooli õpilaste
kasutusse.
Varustuse võite viia otse Kiltsi kooli või vallavalitsusse, tuppa 108 (info tel 329 5759).
Oma annetusega teete suure heateo ja aitate õpilastel suusatalvest osa saada!
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Koolipingist liugu laskma
Vastlapäev on päev, mis lõpetab
jõuludega alanud söömaaja ning
pärast seda algab suur paast. Selle
päevaga kaasnevad paljud traditsioonid, nagu liulaskmine ja ennustamine. Samuti on vastlapäevale
iseloomulikud söögid: hernesupp
ja vaslakukkel. See päev on täis
rõõmu ning lusti. Seda nautisid 16.
veebruaril ka kõik Kiltsi põhikooli
suured ja väikesed.
Kogu päev oli sisustatud erineva-

ning rada küllaltki kitsas. Kõige huvitavamaks ja lõbusamaks kujunes
suurematest ja väiksematest õpilastest moodustatud segagruppide
suusavõistlus – sprint.

te sportlike tegevustega, alustades
suusatamisest ja lõpetades kelgutamisega. Päeva koordineerimisega tegeles meie kehalise kasvatuse
õpetaja Helis Manninen. Üritus oli
tore, sest ka õppetunde oli sellele
päevale vähem planeeritud. Pärast
kolmandat tundi alustasid suusavõistlusega 1.–5. klasside õpilased.
Seejärel oli suurte kord. Nagu ikka,
olid pisemad kiiremad ja agaramad. Nemad suusatasid oma distantsi läbi ühe tunniga. Vanematel
klassidel läks oma raja läbimiseks
natukene rohkem aega. Üheks põhjuseks oli ka see, et neid oli rohkem

ki huvitavad. Seal oli küsimusi nii
vastlapäevast kui ka Vancouveri
olümpiamängudest.
Küsimused
olid suurtel ja väikestel erinevad,
sest eks vanematel õpilastel peabki
laiem silmaring olema. Minu arvates oli viktoriinis kõige huvitavam
viimane punkt, mis oli kõikidele
klassidele ühesugune. Nimelt pidi
iga klass esitama laulu koos tantsuga. Pealkirjaks oli „Miks lastakse
vastlapäeval liugu?“ Kõige huvitavamad olid 4. ja 8. klasside kavad.
Aga nagu ikka, leidub ka selliseid
klasse, kes arvavad, et niisugune
tegevus on nõme. Sellel klassil jäid

Natuke ajuraginat
Pärast suusatamist tuli füüsilisest tegevusest puhata. Selleks
sobis ideaalselt viktoriin, mille
oli ette valmistanud õpetaja Mall
Võhandu. Küsimused olid küllalt-

punktid saamata ning nende peale vaadatakse ka veidi viltu, sest
et nad ei taha huvitavates asjades
kaasa lüüa.
Supp alla ja kukkel peale
Muidugi ei puudunud ka sellel
päeval traditsiooniline vastlapäevatoit: hernesupp ja vastlakukkel.
Enne bussile minekut saime suu
magusaks teha Maie küpsetatud
maitsva vastlakoogiga. Vastlakoogi mõtte algatajaks oli aga õpilasomavalitsus.

Lõbu kogu päevaks
See päev kujunes lõbusaks ja
väga sisukaks. Alati võib vigu otsida ja sellelgi päeval oleks soovinud, et aja planeerimine oleks paremini sujunud. Ka õpetajad oleks
võinud teha oma võistkonna ning
koos õpilastega võistelda. Kindlasti meeldis see üritus nii suurtele kui
ka väikestele, sest päris mitu tundi
jäi ära ja päev erines tavapärasest
koolipäevast.
Minna Joor
Kiltsi põhikooli 5. klassi õpilane

Külalisteks on aastate jooksul
olnud tuntud lauljaid, näitlejaid,
eakaaslasi naabrite juurest ja kaugemaltki (Võsu, Tamsalu, Simuna,
Aravete jne).
Oodatud on ikka kõige rohkem
oma rahvamaja isetegevuslaste
esinemised. Viimasel ajal on pakkunud toredaid elamusi Aino Lukmani juhendatud õpetajate naisrühm ja Egne Liivalaidi tantsijate
Ungaris esinemiseks koostatud
kava. Rahvarohke ja meeleolukas
oli klubi selle hooaja avapidu ja

Ilme Seina juubeli tähistamine, kui
esinesid kõik rahvamaja juures töötavad isetegevusringid.
Koos käime ikka selleks, et tunda
rõõmu elust, iseenesest ja kaaslastest, et mitte liiga vara kasteheina
sisse ära vajuda. Kohtumiseni tantsumemmede juubelisünnipäeval,
20. märtsil 2010!
Ester Mäe,
klubi Härmalõng president

Projekt „International mechanics“
Väike-Maarja õppekeskusel on õpilaste kutsealaste oskuste parandamiseks ja inglise keele täiendamiseks plaanis alustada sõpruskooli
Byremo Videregaende Skolega Norrast koostööprojekti „International
mechanics“.
Selleks, et projekti käigus õpilasvahetust paremini organiseerida viibisin 07.-11. veebruarini koos
Väike-Maarja õppekeskuse autotehniku eriala kutseõpetaja Janar
Lükiga Norras, kus tutvusime mehaanikute õpetamisega Byremo Videregaende Skoles. Kohtusime nii
õpilaste kui ka õpetajatega ning külastasime õpilaste praktilisi tunde.

Eelnevalt oli mõlema kooli õpilaste hulgas läbi viidud küsitlus,
mille eesmärgiks oli selgitada välja õpilaste ootused õpilasvahetusele.
Küsitluse tulemusena soovis
õpilasvahetuses
osaleda
77% Väike-Maarja õppekeskuse autotehniku
eriala õpilastest
ja 83% Byremo
Videregaende

Kultuurikalender
27. veebruaril kell 21.00 on Väike-Maarja rahvamajas Eesti valdade talimängude finaalvõistluste puhkeõhtu. Tantsuks mängib ansambel Taas.
Tasuta. Osalema oodatakse ka kõiki kohalikke!
10. märtsil kell 12.00 on Väike-Maarja rahvamajas Ukraina tsirkuseetendus. Pääse 30 krooni.
11. märtsil kell 16.00 Muuga mõisas Simuna kihelkonna rahvamajade
laste laulustuudiote VI lauluvõistlus.
12. märtsil kell 18.00 luule- ja muusikaõhtu Väike-Maarja rahvamajas
käsikellade mängija Inna Laiga.
12. märtsil kell 22.00 on Väike-Maarja rahvamajas disko. DJ Cozzo. Esineb Väike-Maarja show-tantsutrupp. Avatud baar. Pääse 50 krooni.
20. märtsil kell 14.00 on Väike-Maarja rahvamajas Härmalõnga pidu.
Ilme Seina juhendamisel tähistatakse memmede tantsurühma 20. aastapäeva.
20. märtsil tervitatakse Simuna rahvamajas kevade saabumist üritusega “Põhjamaisest talvest kevadesse läbi idamaiste tantsude”
kell 18.30–19.00 saadame talve ära (talvine pidu õues)
kell 19.32 võtame kevade vastu
kell 19.45 kõhutantsustuudio Alima Simuna rühma 5. idamaises stiilis
juubelipidu
Tants ja trall ansambli „Meidon 4“ saatel, pääse 75 krooni, pääsmete
eelmüük Simuna rahvamajas Osta pilet või broneeri laud hiljemalt 13.
märtsiks!
01. aprillil kell 16.00 Simuna rahvamajas Simuna kihelkonna eakate
naljapäev.
17. aprillil kell 12.00 toimub Väike-Maarja rahvamajas muusika- ja laulupäev POPP-TIPP-TÄPP.
17. aprillil tähistatakse Käru külas riigimehe Juhan Kuke 125. sünniaastapäeva.
21. aprillil toimub Väike-Maarja rahvamajas 2010. aasta Wiedemanni
keelepäev.
30. aprillil kell 19.00 ootab Väike-Maarja rahvamaja kohalikku rahvast
tähistama ülemaailmset tantsupäeva. Esinevad Väike-Maarja valla isetegevuslased. Tantsuks mängib K.V.BÄND.
4. juunil kell 16.00 toimub Väike-Maarja rahvamaja taga platsil lõõtsaja kapellipäev.
5. juunil toimuvad Väike-Maarjas XXIII Pandivere päeva pidustused ja
Eesti XIII esivõistlused naisekandmises.
19. juunil toimub 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.
NB! Väike-Maarja valla rahvatantsurühmad! Palun andke telefonidel
326 8137 ja 5302 4437 teada, kellel on soovi sel päeval osaleda.
Kultuuriinfo:
Simuna rahvamaja 323 7217
Väike-Maarja rahvamaja 326 1837

Härmalõng võtab vastu külalisi
Klubi liikmed käivad koos juba 23ndat aastat. Oleme koondunud mitmesse huvialaringi, kus vanimaks
memmede tantsurühm, kes märtsis
tähistab oma 20. sünnipäeva.
Härmalõng on omamoodi sõpruskond, kes kord kuus kokku saab.
Selles sõpruskonnas on aastate
jooksul välja kujunenud väiksemad
rühmad, kes siis mõnusalt laudkonniti vestelda saavad ja nii oma
huvialaringide kui ka rahvamaja
isetegevuslaste ning külaliste esinemist naudivad.
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Skole mehaanika eriala õpilastest.
Küsitluste tulemuste põhjal jõud-

20. märtsil Simuna Rahvamajas

PÕHJAMAISEST TALVEST KEVADESSE
LÄBI IDAMAISTE TANTSUDE
kell 18.30–19.00 – saadame talve ära (talvine pidu õues)
kell 19.32 – võtame kevade vastu
kell 19.45 – kõhutantsustuudio Alima Simuna rühma
5. idamaises stiilis juubelipidu
Tants ja trall ansambli „Meidon 4” saatel
Pääse 75 krooni
Pääsmete eelmüük Simuna rahvamajas
Osta pilet või broneeri laud hiljemalt 13. märtsiks!
sime järeldusele, et projektis osalemine on oluline mõlema kooli
õpilastele.
Koos Norra sõpruskooliga valmistasime ette autotehniku eriala
õpilastele õpilasvahetuse projekti.
Võrdlesime mõlema kooli õppekavasid ja leidsime väga palju ühiseid õppeaineid. Projekti rahastamist taotleme Nordplus Juniorist.
Projekti “International mechanics”
raames on planeeritud nelja õpila-

se ja kahe õpetaja osalemine partnerkooli õppetöös. Nädala jooksul
viibivad õpilased nii praktilistes kui
ka teoreetilistes tundides ning külastavad praktikaettevõtteid.
Õpilasvahetuse projekti ettevalmistavat lähetust rahastas samuti
Nordplus Junior.
Helina Lükk,
projektijuht
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Spordikalender
Veebruar
27-28.02 Vabariigi valdade XVIII
talimängude finaalvõistlused Väike-Maarjas
28.02 kell 11.00 Kalapüügivõistlus “Äntu Triibu 2010” Äntu Valgejärvel
Märts
Jätkub tervisespordiürituste sari
“Harjuta terviseks!”
01.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV males, III etapp
08.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauatennises, III etapp
15.03 kell 19.00 Triigi spordihoones Valla MV sulgpallis
22.03 kell 18.00 Georgi Söögitoas
valla MV mälumängus, IV etapp
29.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauamängude mitmevõistluses
Aprill
Jätkub tervisespordiürituste sari
“Harjuta terviseks!”
05.04 kell 18.00 õppekeskuse all
lasketiirus valla MV laskmises, III
etapp
17.04 kell 12.00 Väike-Maarja
aleviku keskväljakul rammuvõistlus
Georgi Kange
19.04 kell 19.00 Väike-Maarja
rahvamaja juures Lurichi kevadjooks
Mai
Jätkub tervisespordiürituste sari
“Harjuta terviseks!”
08.05 kell 12.00 Väike-Maarjas
vallamaja ees “Pandivere Rattaralli”

Juuni
Jätkub tervisespordiürituste sari
“Harjuta terviseks!”
05.06 kell 11.00 XXIII Pandivere
päev
05.06 kell 16.00 Eesti XIII esivõistlused naisekandmises
06.06 kell 12.00 Simuna-Laekvere jooks
26.-27.06 vabariigi valdade XVIII
suvemängud Türil
Juuli
Jätkub tervisespordiürituste sari
“Harjuta terviseks!”
31. 07 kell 16.00 Väike-Maarja
triatlon Ebavere Kange (start Äntu
paisjärve juures)
August
Jätkub tervisespordiürituste sari
“Harjuta terviseks!”
06.-07.08 kell 18.00 Väike-Maarja rahvamaja taga valla MV rannavõrkpallis
14.08 maakonna omavalituste
suvemängud
21.08 kell 10.00 valla meistrivõistlused jalgpallis Triigis
September
2.09.kell 16.00 rulluisuvõistlus
“Suveots 5” LJK tehase auhindadele
18.09 kell 12.00 Väike-Maarja
spordihoone 2. sünnipäevaturniir
võrkpallis

Põlistame Eesti rahvusliku
suurmehe

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

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
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27.-28. veebruaril
peetakse Väike-Maarjas
Eesti valdade talimängude
finaalvõistlused

27. veebruari õhtul kell 21
on Väike-Maarja rahvamajas

talimängude puhkeõhtu

Talimängudel võisteldakse suusatamises, meeste
ja naiste korvpallis, lauatennises, males ja kabes.
Lisaks Väike-Maarjale (korvpall, male, kabe) toimuvad võistlused Ebaveres
(suusatamine), Triigis (lauatennis), Simunas (naiste korvpall) ja Tamsalus
(meeste korvpall). Mängude käigus jagatakse välja 57 komplekti medaleid.
Väike-Maarja vald osaleb finaalturniiril kolmel alal: suusatamises, lauatennises ja meeste korvpallis.
Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse parimad vallad kahes grupis kuni 2000 elanikuga ja üle 2000 elanikuga vallad.
Talimängud viiakse läbi koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud ja Lääne-Viru Spordiliiduga.
Talimängud toovad Väike-Maarjasse võistlejaid kokku üle Eesti. See on
hea võimalus oma kodukoha laiemaks tutvustamiseks.
Korraldustoimkond pöördub palvega kõikide valla firmade, ettevõtjate ja aktiivsete inimeste poole. Pange võimalusel võistlejaile välja
eriauhindu ning tutvustage selle kaudu oma ettevõtmisi ja oma kodukohta!
Kõik huvitavad auhinnad, nii väikesed kui suuremad, nii siinkandis
toodetud kui omatehtud, on teretulnud!
Talimängudega seotud infot saab telefondel 529 0745 (Ants Rikberg) ja
329 5759 (Ilve Tobreluts).

VÄIKE-MAARJA VALLA RSK TEATAB:
Valla meistrivõistluste koondtabel:
RANNAVÕRKPALL
TRIATLON
KOROONA I, II etapp
KABE I, II; III etapp
MALE I, II etapp
LAUATENNIS I II etapp
VÕRKPALL
KORVPALL
MÄLUMÄNG
KOKKU

Väike-Maarja

Vao

Triigi

Simuna

10
10
8
15
6
6
10
4
10
74

6
6
8
0
0
4
0
6
0
30

10
2
4
9
10
10
10
0
0
52

2
4
0
0
0
0
4
10
6
26

Harjuta terviseks punktiseis 18.02.2010 seisuga

1. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja, 39 osaluskorda/3 boonuspunkti)
2. Viivi Kahr (Päästekool, 22/2)
3. Aare Prants (Lasila Betoon, 17/1)
4. Romet Prants (Lasila PK, 17/1)
5. Bruno Münter (Ilmandu, 14/1)
6. Annela Laidre (BLC, 14/1)
7. Maili Tannbaum (VMRSK, 10/1)
8. Ain Kõiv (FIE, 9/0)
9. Marko Põdra (Väike-Maarja, 9/0)
10. Ille Laanemägi (Väike-Maarja, 8/0)
11. Aare Türkel (Ambla, 8/0)
12. Viivi Lõhmus (Väike-Maarja, 7/0)
13. Malle Kask (Väike-Maarja, 7/0)
14. Aimar Türbsal (Uusmaa, 7/0)
15. Anne-Ly Nilbe (Päästekool, 7/0)

16. Ave Jander (Väike-Maarja, 7/0)
17. Peep Olvi (Väike-Maarja, 6/0)
18. Reet Soidla (Väike-Maarja, 6/0)
19. Margit Hiiemäe (BLC, 6/0)
20. Hans Kruusamägi (Simuna Ivax, 6/0)
21. Tiia Uutsalu (Väike-Maarja, 5/0)
22. Geidi Kruusmann (VMG, 5/0)
23. Egert Gruberg (VMG, 5/0)
24. Eilike Pedari (Dicro Eesti, 5/0)
25. Helge Alt (Puh.EKG, 5/0)
26. Raiko Kilgi (Väike-Maarja, 5/0)
27. Heete Ausmeel (TLÜ, 4/0)
28. Gert Raidla (Väike-Maarja, 4/0)
29. Aule Rebane (Triigi, 4/0)
30. Jaana Puksa (VMG, 4/0)

Mõnda Georg Lurichi elukäigust
22.04.1876 – 22.01.1920
Saavutustelt on Georg Lurich kahtlemata väljapaistvamaid isiksusi maailma raskejõustiku ajaloos. Ent Lurich ei olnud silmapaistev ainult kehalistelt võimetelt, ka tema vaimsed võimed olid erakordsed. Ta valdas üle 10
võõrkeele. Ta oli väga hea maletaja, kellele asjaarmastajate hulgas polevat
võrdset leidunud. Näib, et ta oli isiklikult tuttav tolleaegsete malesuuruste
Laskeri, Tarraschi ja Tsigoriniga. Ta oli väga musikaalne, eriti hästi mänginud klaverit. Välismaal kirjutas Lurich peale raskejõustiku- ja kehakultuurialaste artiklite ka spordinovelle. Samuti on teada, et Peterburis esines ta
kord menukalt näitlejana teatrilaval.
Lurich oli esimene eestlane, kes sattus filmilinale. Inglise ajakirjanduse andmetel filmiti 1904. aastal Londonis Lurichi demonstratsioonmatš
sakslase Siegfriediga. Filmi näidati paljudes kinodes Inglismaal ja mandril.
Lurichit seati õige, ideaalse kehaarendamise eeskujuks. Tema isik inspireeris mitte ainult skulptoreid ja teisi kunstnikke, vaid ilmus ka romaane
ja näidendeid, mille peategelaseks oli tema. Ning loomulikult oli Georg
Lurichi mõju suurim tema enda "valdustes" – kehakultuurimaailmas. Eesti
kehakultuuri ja spordi ajaloos on Lurichil väljapaistev koht. Ta andis tugeva tõuke eriti raskejõustiku arengule. Käesoleva sajandi algul võrsus siit
terve hulk silmapaistvaid raskejõustiklasi, nii et Venemaa spordiringkondades hakati Eestist kõnelema kui "jõumeeste maast". Kõige suuremat
triumfi pühitses eesti spordiseltsidest Peterburi "Kalev", kes võitis enne
Suurt Oktoobrirevolutsiooni enda kätte kõik väljapaistvamad raskejõustiku rändauhinnad Venemaal. Ning pole kahtlust, et hoogne raskejõustikuliikumine mõjus ergutavalt ka teistele spordialadele, tervele kehakultuuriliikumisele.

Võistlejate kõrval oodatakse ka
kohalikku rahvast.
Tantsuks mängib
ansambel Taas.
Kõik on teretulnud!

Maadlusuudised
31. jaanuaril toimusid Lääne-Virumaa noorte meistrivõistlused
sumos. Saavutasime järgmised kohad: C-vanuserühmas Käroly Seemann 1. koht ja 1. koht absoluutkaalus, Kristjan Baiduža 1. koht,
Volli Komarov 1. koht ja 3. koht
absoluutkaalus, Tauri Pent 2. koht,
Holger Toots 3. koht, Danil Hamidžanov 3. koht, Jarmo Karon 3. koht,
Robin Baiduža 4. koht.
B-vanuserühmas Käroly Seemann 1. koht, Anni Pent 3. koht ja
3. koht absoluutkaalus, Volli Komarov 2. koht, Jevgeni Hamidžanov 3.
koht ja 3. koht absoluutkategoorias, Jarmo Karon 3. koht, Aigar
Kriel 3. koht, Danil Hamidžanov 5.
koht, Tauri Pent 5. koht.
6. veebruaril toimusid Eesti meistrivõistlused klassikalises
maadluses kadettidele. Saavutasime järgmised kohad: Anatoli Larionov 3. koht, Jevgeni Hamidžanov 8.
koht, Rauno Kuusemets 9. koht.
7. veebruaril toimusid Eesti
meistrivõistlused sumos C ja B vanuserühmale. Tulemused:
C-vanuserühmas Kristjan Baiduža 2. koht, Holger Toots 7. koht,
Danil Hamidžanov 7. koht, Robin
Baiduža 12. koht. Võistkondlikult
saavutasime 4. koha.
B-vanuserühmas Käroly Seemann 1. koht, Anni Pent 4. koht,
Jevgeni Hamidžanov 5. koht, Danil
Hamidžanov 5. koht. Võistkondlikult saavutasime 5. koha
13. veebruaril toimusid Lääne–
Virumaa meistrivõistlused sumos
kadettide ja juunioride vanuserühmas, kus osales ka Hollandi noortekoondis.
Meie klubi noored saavutasid
järgmised kohad: Allan Läll (Simuna) 3. koht kadettide vanuserühmas, 1. koht kadettide absoluutkaalus ja 3. koht juunioride vanuserühmas; Anatoli Larionov (Kiltsi)
3. koht kadettide vanuserühmas ja
3. koht juunioride vanuserühmas;
Rauno Kuusemets (VMG) 3. koht
kadettide vanuserühmas ja 3. koht
juunioride vanuserühmas; Jarko
Visnapuu (Simuna) 3. koht kadettide vanuserühmas absoluutkaalus;
Olavi Koort (Rakvere AK) 1. koht
juunioride vanuserühmas ja 1. koht
juunioride absoluutkaalus; Enrico
Januškevitšus (Rakvere AK) 1. koht
juunioride vanuserühmas; Arli
Lõomets (VMÕK) 3. koht juunioride vanuserühmas; Anni Pent (Kiltsi) 5. koht kadettide vanuserühmas;
Liis Järvamägi (TG) 3. koht kadettide vanuserühmas.
Lembit Kalter
maadlustreener

Veebruar 2010.a.
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KALAPÜÜGIVÕISTLUS

“Äntu Triibu 2010”
Äntu Valgejärvel

(7 km Väike-Maarjast Jõgeva-Tartu poole)
28. veebruaril 2010 kell 11.00, Eesti valdade XVIII talimängude ajal

Iga vald saab võistlusele saata oma kõige kõvemad kalamehed!
Võistluste reeglid:
• Võistlus on kõigile tasuta.
• Registreerimine algab tund enne võistlust Äntu Valgejärve parklas
(suunav silt suurel maanteel 7 km Väike-Maarjast Jõgeva-Tartu suunas).
• Parklast järveni on vahemaa sadakond meetrit.
• Püük toimub kogu järve alal, järve kompaktsema osa pindala on 1,5 ha.
• Püüda võib ühe õngega korraga (taliõng ühe kirptirguga, mida söödastatakse sääsevastsega). Sikutiga ja eluskaladega on püük keelatud.
• Arvesse lähevad ainult ahvenad, ehk rahvakeeli triibud.
• Võidab see, kes saab suurima kaalu ahvenaid nelja tunni jooksul.
• Eriauhind Rakvere Spordikeskuse poolt suurimale ahvenale.
• Väga külma ilma korral teeme võistlusaja lühemaks.
• Kohapeal on suurimatele abivajajatele olemas tasuta sääsevastsed
ehk sööt ahvenale, samuti püügi jaoks tagavaraosasid ning jääpuur.
• Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel ning soovitame tagada korralik riietus ning vettpidavad jalanõud.
• Üllatusauhinnad!
Info: Allan Jaakus, tel 507 2182, 327 8203
Kõik huvilised on oodatud osalema
või kalapüügivõistlust uudistama!
Talipüügivõistlustel on enamasti varustuses talipüügiõng vajadusel
rulliga, jõhv/nöör, mille otsas kirptirk. Viimane koosneb tinasulamitest
ja konksust ning söödastatakse enamasti sääsevastsega, samas ei ole
soovitav lisada kirptirgule mittelooduslikke osasid v.a tinaosa ise ja
ka selle mõõdud ei tohiks ületata 15 mm, millele lisandub üks konks.
Võib ka kasutada tina-konks eemal asetsevat versiooni, kuid ahvena
püügil ei taha selline rakendus efektiivne olla.
Äntu Valgejärvest lähemalt
Järv on väga läbipaistva veega, kohati 5-7 meetrit sügav, järve kompaktsema osa pindala on 1,5 ha, kogu järve pindala 2 ha. Põhiliseks
kalaliigiks ahven.
Mõned päevad tagasi tegime kontrollpüügi, kümnekonna minutiga
kaheksa ilusates värvides ahvenat.

Ebaveres peeti talitriatloni
Ilusa päiksepaistelise ilmaga sai
14. veebruaril korraldatud esimene Ebavere Kange talitriatlon. Distants: 1 km jooksu, 7 km rattasõitu
ja 3 km suusatamist. Osalejaid tuli
kokku 20 ja rõõm oli näha ka palju
võistlusele kaasaelajaid. Kõige ägedam oli kindlasti rattasõit, kui ratas
ei tahtnud kuidagi otse minna, tekkis libisemisi ja kukkumisi.
NB!
Peame ka kolme ala koondarvestust: Ebavere Kange talitriatlon,

Duatlon ja Ebavere Kange triatlon.
Iga vanusegrupi 10 paremat saavad punkte (I koht-25 punkti, II-18,
III-15, IV-12, V-10, VI-8, VII-6, VIII-4,
IX-2, X-1). Suvel pärast triatlonit liidame punktid kokku.
Täname toetajaid ja abilisi: MTÜ
Ebavere Tervisespordikeskus, Klaasimaailm, Mait Liblikmann, Aivo
Urbas, Riho Hütt, Triin Kivipõld,
Andri Part, Ants Einsalu, Ivar Uuspõld ja Anti Veelaid.
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Piimast saab nii mõndagi head!
30. jaanuaril sai vaatamata karmidele ilmastikuoludele Väike-Maarja
rahvamajas teoks Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi 5. õppepäev sarjast
“Talutoiduga tugevaks”. Õnneks kujunes tänu huvitavatele esinejatele
ja toredatele kuulajatele nii põnev
päev, et külmast ruumist ei olnud
mahti probleemi tekitada.
Alustuseks tutvustasid oma tegevust kohalikud piimatoodete
tootjad: Kai Tomingas Eipri küla Paemurru talust ja Riina Mets Aavere
küla Olari talust. Kai rääkis, kuidas
ta tuttavate tungival nõudmisel pärast mõningast vaheaega uuesti jogurtit ja kohupiima valmistama on
hakanud. Riina põhitoodanguks on
ehtsa vanamoodsa käsitsitehnoloogiaga kokkuklopitud taluvõi.
Palju huvitavat said kokkutulnud
teada kuulates Mare ja Rein Kotšini
juttu oma kogemustest Voorse Piimakitsede Talu pidamisel. Näiteks
seda, et parimad asjad sünnivad juhuse läbi. Nimelt sai eksituse tõttu
untsu läinud kohupiimast alguse
Kotšinite praegune parim toode: kišöör (loe: kitsede šedööver). See on
määrdejuustutaoline kitsepiimast
võileivakate, mida maitsestatakse
erinevate lisanditega.

Seekordse õppepäeva põhiesineja oli Esko talu peremees Vello
Eensalu Kajamaa külast Harjumaalt. Esko talu on üks neist neljast Eesti talust, kus on olemas
oma juustukoda. Talu 40 lehma
piimast valmistatakse aastas üle 3
tonni juustu. Kusjuures 1 kilogrammi juustu saamiseks kulub 7-10
liitrit piima! Lisaks juustule valmistatakse aastas veel u 45 tonni
kohupiima ja 6 tonni jogurtit. Kogu
töö lõpptoodangu saamiseks, kaasa arvatud lehmadele sööda kasvatamine, tehakse ära oma talus.
Kuna Esko talule on lisaks juustule toonud tuntust ka Uuevariku
pererahva tegemised teleseriaalis
Õnne 13, on Luuasaare-Ülu tegelaskuju kasutades valminud humoorikas lühifilm juustuvalmistamise protsessist Esko talu juustukojas. Selle vaatamine andis juustutootmisest väga hea ülevaate.
Kui peremees asjahuviliste küsimustele vastatud sai, võis mõnuga maitsta kõike suupärast, mida
perenaine Sirje Eensalu lauale oli
pannud: mitmeid erinevaid variante gouda-tüüpi Saku juustust ja
feta-tüüpi toorjuustust, mascarpone-taolist kreemjuustu, kohupiima

ning mitmesuguste lisanditega jogurtit. Veenduti, et Saku juust on
igati Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt antud Tunnustatud
Eesti Maitse märgi vääriline.
Väga hea meel on näha, et Põllumeeste Seltsi õppepäevad pakuvad
inimestele huvi ning kartused, et
äkki ei tule piisavalt osalejaid, on
täiesti asjatud.
Kadri Kopso
KODUSE JOGURTI
VALMISTAMINE
Piima kuumutada pastöriseerimiseks 85ºC juures 30 minutit.
Seejärel jahutada 37 – 43ºC-ni.
Lisada juuretis. Kasutades tööstuslikult valmistatud YC-180 ja
YC X11 või ABT-juuretist, tuleb
jälgida kasutamisjuhendeid, väikeste piimakoguste korral võib
juuretisena edukalt kasutada
maitsestamata jogurtit. Juuretise lisamisel segada hoolega
10-15 minutit. Hapendada u 10
tundi, olenevalt temperatuurist.
Kalgendunud piim segada ühtlaseks. Lisada soovi korral külmutatud marju, moosi vms. Jahutada 25 ºC-ni.

NOPPEID AJALOOST
VEEBRUAR
7. veebr 1865 sündis omaaegne
Vao vallakirjutaja ja seltsielu tegelane Johannes KOOK (surn 1906)
9. veebr 1880 sündis kauaaegne
Vao vallavanem Mihkel MARTENS
19. veebr 1905 sündis VäikeMaarjas koolis käinud pedagoog ja
kirjanik Hell MARAN
22. veebr (vana kalendri järgi)
1890 Avispeal sündis kunstnik,
tantsija ja literaat
Karl Albert KRAHE (surn 1922)
MÄRTS
1. märts 1995 Väike-Maarja Põllutöökool nim ümber Väike-Maarja
Õppekeskuseks
3. märts 1970 suur tulekahju Väike-Maarja koolimajas
4. märts 1865 Pudiveres sündis
kirjanik Eduard VILDE
7. märts 1895 sündis omaaegne
Vao koolmeister Voldemar KALMISTO
9. märts 1885 sündis kauaaegne

Kiltsi kooliõpetaja Indrek OJA
27. märts 1850 sündis omaaegne
Eipri koolmeister Morits MIHKELSON (surn 1915), ehitusmeister,
talu Eipri-Triigi nurgas
APRILL
6. aprill 1930 asutati Kiltsi haridusselts
13. aprill 1885 Salla vallas sündis
Eesti Vabariigi riigivanem aastatel
1922-1923 Juhan KUKK (surn 1942)
15. aprill 1940 sündis Ärinal näitleja Maie TOOMPERE (sünd Kruusenberg, lõpetanud Väike-Maarja
Keskkooli 1958. a)
MAI
5. mai 1995 Väike-Maarjas toimus gümnaasiumi pidulik taasavamine
11. mai 1830 sündis Väike-Maarjas koolmeistrina töötanud tõlkija
ja kirjamees Jakob JOBSO (surn
1902)
14. mai 1995 Eesti Vabariigi pre-

sident Lennart MERI käis VäikeMaarjas keeleauhinda vastu võtmas
22. mai 1870 sündis omaaegne Müüriku mõisa omanik Minna
SCHMIDT (surn 1935)
JUUNI
3. juuni 1900 Vao vallas sündis
Austrias elanud ajaloolane Arnold
SOOM (surn 1977)
9. juuni 1990 Väike-Maarja Köstri talu elamul avati mälestustahvel
Alar ja Juhan KOTLILE
13. juuni 1895 sündis omaaegne
kooliõpetaja Juhan KALDA (surn
1938)
14. juuni 1925 avati Vabadussõja
ja I maailmasõja ohvrite mälestusmärk Väike-Maarjas
18. juuni 1790 sündis omaaegne
Väike-Maarja kaupmees Peter Johannes HOFFMANN (surn 1848)
30. juuni 1995 Väike-Maarjas lõpetas I päästekooli lend

Väike-Maarja Põllumeeste Selts

Aimar Türbsal

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

Kalmistumeistrite
kontaktandmed:
Väike-Maarjas –
Ruth Palmiste, tel 5161809
Simunas –
Helvi Vahter, tel 524 7944

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
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
EVALD ALTMÄE
HELMI KUNBERG
KAIDO OSMAN
ELLI LOO
MEETA KALTER
HELMI NAGEL
MATI KAIMI
THEA AARET
ELLI GRAU
HILDA KAARE
KARL LEHISTE
JOHANNES ÕUNAPUU
JELISAVETA NAPINEN
IVAN KRUTTO
ERNST ADAMSON
MILLI RUMP
ALEVTINA MÄE
MATTI JOONAS
ENDEL KUNTOUR

01.02
02.02
02.02
03.02
06.02
08.02
10.02
12.02
13.02
13.02
14.02
17.02
22.02
22.02
24.02
24.02
27.02
26.02
26.02

-

80
81
70
87
85
87
70
88
80
80
93
95
90
82
82
92
83
70
75

Soovime õnne ja tugevat tervist!

Veebruar 2010.a.
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
esmaspäevaks,
11. veebruariks kella 10.00.
Tellimiseks ja infoks
helistada telefonidel
326 1345, 5656 4959.

Jõgeva villavabriku

lõnga, heie ja villaga
saab tutvuda ja tooteid osta
Väike-Maarja bussipeatuse juures
18. märtsil alates kella 10.00.
Info tel 5647 9102, Rene

Tähelepanu!
Inimestel, kes ei soovi, et tema nimi ja vanus avaldatakse, anda sellest teada valla kantseleisse telefonil 329 5750.

Tervitame uusi vallakodanikke
Carolina Alumere 24.01.2010
Reelika Õun		
06.02.2010
Olge terved, rõõmsad ja tublid!

Simuna hambaravija proteesikabinet
avatud
TEISIPÄEVITI (üle nädala) kella 10-13
järgmised vastuvõtuajad on
02.03 ja 16.03.
Info tel 511 8379

Omaloomingukonkurss
“Luulekeeles koduvallast”
Väike-Maarja raamatukogu kuulutas välja omaloomingukonkursi, saamaks täiendust Väike-Maarja
kuulsale parnassile ja huvitavaid mõtteid ning emotsioone koduvalla kohta.
Osavõtutingimused
Konkursist osavõtt ei ole vanuseliselt piiratud. Arvestust peetakse vanusegruppides:
1.-4. kl; 5.-9. kl; 10.-12. klassid ja täiskasvanud.
Oodatakse koduvalla elu ja ilu kajastavaid luuletusi. Igalt osavõtjalt kuni 5 luuletust.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 15. aprill 2010. a.
Tööd saata Väike-Maarja raamatukogusse aadressil Lõuna tn 10, 46202 Väike-Maarja. Luuletus saata
kinnises ümbrikus, kus on peal märgusõna: konkurss ja autori varjunimi.
Teises kinnises ümbrikus on andmed autori kohta: nimi, vanus, õpilastel kool ja klass, aadress, telefon, e-postiaadress.
Parimate tööde autasustamine ja esitamine toimub maikuus Väike-Maarja raamatukogus.
Huvitavamad luuletused avaldatakse luulevihikus.

Lapsevanematele, kelle lapsed
juba käivad jalgrattatreeningutel või plaanivad seda teha
pakub Väike-Maarja RSK
võimalust soetada lastele

jalgrattaga sõitmiseks riideid (lühike särk, lühikesed
püksid ja vest).
Info: Aimar Türbsalilt
tel 515 3621

26. juulist kuni 3. augustini
toimub Remniku
laste- ja noortelaager.
Väike-Maarja vallale
on eraldatud
10 soodustuusikut
7-14aastastele lastele.

Tuusiku tellimiseks ja täpsema
info saamiseks pöörduda
lastekaitsetöötaja
Tiia Kaselo poole
tel 329 5762.

Käru seltsimajas

on võimalus üürida ruume
(saal, köök,
võimalus ka ööbida).
Peo korraldamiseks
on olemas lauanõud
40 inimesele.
Asume
Väike-Maarja vallas
Käru külas.
Info tel 5382 2369.

Koguduse teated
Väike-Maarja koguduses
jumalateenistused pühapäeviti
kell 12.
Kogudust teenib
vikaarõpetajana 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.
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.

Leerikursused alustavad aprillis
Leerikursused EELK Simuna ja Väike-Maarja kogudustes algavad aprilli
alguses ja õnnistamine toimub I Nelipühil, 23. mail.
Leerikursusel saab osaleda alates 15. eluaastast ja vanuse ülempiiri ei
ole.
Info ja registreerimine leerikursusele toimub märtsikuu jooksul telefonil 5345 3967.
Kirikuõpetaja Enn Salveste

Kusagil õitsevad meelespead,
tasa liiguvad tuules…
Lembit Metsa		
Ain Randmaa		
Vello Vamper		
Meida Murumets

19.12.1930 – 05.02.2010
22.05.1944 – 06.02.2010
26.02.1046 – 06.02.2010
03.11.1925 – 09.02.2010

LÜKKAME JA TÕSTAME MERLO
TELESKOOPLAADURIGA
LUND JA MUUD TEILE VA JALIKKU!

HIND 400.- TUND + KM.
TELLIMINE: 58129757 Andre Tammi

