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XXII Pandivere päevad ja XII Eesti esivõistlused naisekandmises

Soomes Sonkajärvil toimuvatel
naisekandmise maailmameistrivõistlustel.

Eesti esivõistlustest
naisekandmises

Tänavused naisekandmisvõistlused
said teoks tänu paljude toetajatele:
Kalvi Mõis AS (Flex Heat), Fortum
Termest AS, A Le Coq AS, Hallik AS,
Antaares AS, Loomsete Jäätmete
Käitlemise AS, Müüriku Farmer OÜ,
Vao Agro AS, Väike-Maarja Auto OÜ,
Clean Up OÜ, Georgi Söögituba,
Pandivere Ehitus AS, Rademar OÜ,
Veloplus OÜ, Raadio Elmar, Euroopa
Liidu LEADER-programm

Laupäeval, 6. juunil peeti VäikeMaarjas Eesti XII esivõistlused
naisekandmises. Tänavu võisteldi Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa
võistkondlikus naisekandmises, naisekandmisvõistluse õnnestumisele
vabastiilis ja naisekandmise sprindis.  tänud võistlejaile, publikule,
toetajaile ja korraldajaile!
Jahedavõitu ilmale vaatamata oli
võistlejaid kohale tulnud päris Ilve Tobreluts
rohkesti. Vabastiilis osales 16 ja
sprindis 8 paari, võistkondi oli 5.

Väike-Maarja pasunakoor Pandivere päeva rongkäigus

Põhivõistluse võitsid eelmise aasta
maailmameistrid, meie maakonnast
pärit Alar Voogla ja Kristi Viltrop.
Meie vallast olid vabastiilis
võistlustules kenasti kostümeeritud
Hans Kruusamägi ja Siret Kotka ning
Väike-Maarja Härjad. Selle nime all
astusid lustaka esinemisega üles Sirje
Lippasaar, Valve Kanna ja Maie Blaat.
Sprindis olid teistest nobedamad
Renno Remmel ja Merlin Linnusaar.
Võistkondliku naisekandmise võitis
võistkond SÕBRAD: Mauri Zahkna,
Marek Zahkna, Renno Remmel ja
Merlin Linnusaar.

Hirla küla elanik Meida Mayer ja Väike-Maarja
muuseumi juhataja kt Ene Ruubel uurivad Hirla
külakonverentsil sajanditagust Hirla kooli pilti.
Müüriku külakonverentsil rääkis Müüriku mõisa
loost Aldo Tamm. Fotod: Marju Metsman
Pandivere päeva avamisel pidas
Jakob Liivi pargis kõnet
rukkikuningas, vallavolikogu
esimees Hans Kruusamägi.
Peoplatsil esines Kihnust külla
tulnud Virve Köster.
Peoplatsil lõpetas isetegevuslaste
esinemised segakoor Helin.
Fotod: Ellu Moisa, Marju Metsman
Traditsiooniliselt oli põlumeeste selts
Pandivere päeval oma toodanguga
esindatud  lille-, tomati- jt taimi,
teraviljasaadusi, õmblustooteid,
käsitööd, taluvõid ja -piima. Pidasime
kohvipoodi, kus pakuti kohvi, tee,
piima ja kisselli kõrvale koduseid
küpsetisi ja võileibu.
Heategevusliku loterii eesmärgiks oli
koguda
raha
Väike-Maarja
hooldekodu elanikele õuenurgakesse
pinkide ja laua kinkimiseks, et neil
ilusate ilmade korral oleks mõnus
värskes õhus lehte lugeda, lauamänge
mängida või niisama juttu ajada.
Loterii, kus iga loos võitis, oli
populaarne nagu tavaliselt, kuid kuna
vihmase ilma tõttu nii mõnigi inimene
koju oli jäänud, ei õnnestunud kahjuks
kogu vajaminevat rahasummat kokku
saada. Mis ei tähendanud aga seda, et
hooldekodu elanikud oma kingitusest
ilma oleksid jäänud! Vastupidav ja
ilmastikukindel õuemööbel (pildil) on
Indrek Tomingase poolt valmis tehtud
ja tänaseks hooldekodurahvale ka üle
antud.
Kadri Kopso

Kiltsi Põhikooli lõpuaktus
19. juunil kell 18

VMPSi Pandivere laada loterii abil
valmis hooldekodule õuemööbel

Meie valla võistkond esines koosseisus
Ants Liivak, Hans Kruusmägi, Raul
Veia ja Siret Kotka. Huvitava showkavaga esinenud Väikse Maarja
võistkonnas astusid publiku ette
Raimo Maasik, Siim Kesler, Raivo
Tammus ja Lili Guitor.
Rõõmu teeb, et tänavu oli huvitavate
kostüümidega ja publikut naerutavate
esinemistega osalejaid tublisti rohkem
kui varasematel kordadel. Palju tänu
kõigile!
Vabastiili ja võistkonnavõistluse
võitjad esindavad Eestit 3.-4. juulil

Hooldekodu elenikel on nüüd oma koht, kus ilusa ilma korral jalga puhata. Janno ja Anu Sild on ainsatena osalenud kõigil naisekandmisvõistlustel
Foto: Marju Metsman
Foto: Kaarel Moisa

Väike-Maarja valla koolide lõpuaktused

Simuna Kooli lõpuaktus
19. juunil kell 18 Simuna
rahvamajas

Väike-Maarja Gümnaasiumi
9. klassi lõpuaktus 19. juunil kell 12
12. klassi lõpuaktus 19. juunil kell 18

Väike-Maarja Õppekeskuse lõpuaktus
19. juunil kell 15
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Väike-Maarja Valla Infoleht

Augustis tuleb
uus rohevahetus

Hooli endast ja ka teistest

Tõeline suvi on kätte jõudnud,
ilmaolud on ilusad, inimesed võtavad
töölt puhkust ja lastel on kooliTänan kõiki aiandushuvilisi, kes vaheaeg. Paraku muutuvad ka
vaatamata vihmasele ja jahedale sõidukijuhid hajameelsemaks.
ilmale tulid 23. mail Väike-Maarja
rahvamaja taha rohevahetusele. Iga liikluses hukkunu on korvamatu
Sõbralikus õhkkonnas vahetati hulk kaotus nii hukkunu lähedastele kui ka
taimi, teadmisi ja kogemusi. Rõõmsa riigile. Liiklusalaste õiguserikkumiste
meelega lahkusid nii need rohenäpud, tagajärjed on iga aastaga järjest
kes tulid oma aias või toas liialt kurvemad ja seda ka Väike-Maarja
lopsakaks läinud taimi ära andma, kui konstaablipunkti teenindatavas
ka need, kes tulid meelepäraseid taimi tööpiirkonnas, kus viimase kahe kuu
jooksul
juhtus
viis
raskete
leidma.
tagajärgedega lõppenud liiklusKes sel korral ei saanud tulla, ärge õnnetust.
heitke meelt. Järgmine Rohevahetus
on 22. augustil 2009 kell 11.00 Väike- Kuigi statistika näitab aastast aastasse
Maarja rahvamaja taga platsil. Kõik liiklusõnnetustes hukkunute ja
huvilised on oodatud! Kaasa võib vigastada saanute arvu langust, siis
võtta nii koduaia kui toa ilu- ja kahe kuu jooksul 5 hukkunut ja 8
tarbetaimi, seemneid, juurikaid, vigastada saanut on ilmselgelt väga
sibulaid, pistikuid. Lisaks taimedele kõrge näitaja. Kahjuks oli suurem osa
võib rohevahetusele tuua ka liiklusõnnetuse põhjustanud autoüleliigseid taimeanumaid (potid- juhtidest kohalikud elanikud ja kõik
kastid), aiakirjandust (ajakirjad, hukkunud elasid antud piirkonnas.
ajalehed, raamatud) ja muid
aiatarbeid, ühesõnaga kõike, mis üht Miks liiklusõnnetused juhtuvad?
rohenäppu
võiks
huvitada. Nende vältimiseks on olemas lihtne
Loomulikult võib kaasa võtta reegel  kui kõik liiklejad täidaksid
nõudeid,
siis
üleliigseid aiasaadusi (õunu, ploome, liikluseeskirja
kurke, tomateid jne). Rohevahetuse liiklusõnnetusi peaaegu ei juhtukski.
ainus reegel on, et asju ei müüda- Kahjuks sellist olukorda ilmselt ei
tekigi, sest osad liiklejad on
osteta.
seaduskuulekad, osad aga ei pea
Kohtumiseni augustis!
seadusi mitte millekski.
Liina Tiimus
Eelkõige on liiklusõnnetuse põhjuseks
tel 5559 8780
juhi poolt oma võimete ja oskuste
ülehindamine ning ebaõigelt valitud
sõidukiirus. Kui neile puudustele
lisada veel alkoholi tarbimine enne
rooli taha istumist, on rasked
tagajärjed kerged tulema. Teine

põhjus, miks liiklusõnnetuse
tagajärjel raskelt vigastada saadakse,
on turvavarustuse mittekasutamine.
Turvavöö kasutamine ei aita ära hoida
liiklusõnnetust, küll aga vähendab
oluliselt selle tagajärje raskust. Lahtise
turvavööga sõitmist ei peeta
miskipärast üldse rikkumiseks vaid
millekski, mis on justkui vaba valik.
Politsei töötab kogu aeg selle nimel,
kuidas leida paremaid võimalusi
liikluse
kontrollimiseks.
Liiklusturvalisuse tagamiseks on
suhteliselt raske midagi uut välja
mõelda. Kõik algab inimesest endast
 eelkõige tuleb enesele teadvustada
rikkumiste tagajärgi. Politsei ei saa
liiklusharjumusi ainult karistamisega
parandada, parema liikluskultuuri
saavutamisel peame kõik olema
osalised.
Varsti on saabumas jaanipäev, kus
inimesed pidutsevad ja tarbivad
alkoholi. Hea, kui igas seltskonnas on
juba eelnevalt kokku lepitud, kes
pidutsejatel silma peal hoiab ja nad
hiljem turvaliselt koju toimetab. Ärge
lubage lähedastel või tuttavatel
napsisena rooli istuda. Purjus
autojuhid seavad ohtu nii enda kui
kõigi teiste teelolijate elu ja tervise
ning seepärast peaks neist teatama
politsei lühinumbrile 110.
Politsei ei tegutse enda huvides, vaid
ikka selleks, et me kõik tervena tagasi
oma pere juurde koju jõuaksime.
Anti Aosaar
Väike-Maarja konstaablijaoskonna
komissar

Vallavolikogus. Vallavalitsuses

Üldlaulu- ja
tantsupeol
osaleb kuus
valla kollektiivi

Meie valla kollektiividest on saanud
üldlaulu- ja tantsupeo osalemisloa:
* Simuna segarahvatantsurühm
Segased, juhendaja Auli Kadastik;
* Väike-Maarja gümnaasiumi 7.-9.
klasside
segarahvatantsurühm,
juhendaja
Egne
Liivalaid;
* Väike-Maarja gümnaasiumi
lastekoor, dirigent Ly Ipsberg;
* Väike-Maarja pasunakoor, dirigent
Vallo Taar;
* Väike-Maarja rahvamaja Bsegarahvatantsurühm, juhendaja
Egne Liivalaid;
* Väike-Maarja rahvamaja segakoor
Helin, dirigent Valve Libene
Simuna kapellist osalevad suurel peol
Eve Sarnet ja Liivi Raimla.
Nimetatud
kollektiivide
ja
omavalitsuste esindajad olid palutud
5. juunil Otepääle Eesti lipu 125.
sünniaastapäeva
tähistamisele.
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19. mai vallavalitsuses
ª Puurkaevude rajamiseks anti
kirjalik nõusolek Eero Lepale
Kännuküla ja Selma Karmingule
Aavere külas.
ªKaitseliidu Viru malevale anti luba
23. mail Väike-Maarja rahvamaja
tagusel platsil riigikaitseteemalise
propagandaürituse korraldamiseks.
Ürituse eest vastutavad isikud - Kristel
Kitsing ja Ants Rikberg.
ªRiigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejääk otsustati
kasutada puudega laste koolivaheaja
laagris osalemiseks ja transpordi
osutamiseks arsti juurde minekul.
Määrus näeb ette, et lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejääki saab
kasutada teenuste arendamiseks, mis
annab võimaluse läbi teenuste tõsta
puudega laste ja nende perede
toimetulekut. Porkuni Kooli poolt
korraldatavas laagris toimuvad
tegevused on olulised puudega laste
arendamiseks, lastele teraapia
pakkumiseks jms.

26. mai vallavalitsuses
ªEero Lepale anti välja puurkaevu
kasutusluba Kännukülas.
ªEesti Energia OÜ Jaotusvõrgule anti
välja kasutusluba 0,4kV elektri
maakaabelliinile ja jaotuskilbile,
Pärnamäe MÜ Ebavere külas.
ª Erich Sillamaale anti nõusolek
puurkaevu rajamiseks Määri külas.
ª Otsustati sõlmida äriruumi
üürileping OÜga Aksel VA Tamsalu
mnt 1 Väike-Maarja alevikus asuvate
ruumide kasutamiseks 01.06.2009
kuni 01.06 2014.

ª Liivakülas asuv Lõkketule kinnistu
kingiti MTÜle Liivaküla Küla Selts.

2. juuni vallavalitsuses
ª Kiideti heaks Kännuküla külas
Kiviloo kinnistule puurkaevu
rajamise ning joogiveetorustiku ja
seadmete paigaldamise projekti
aruanne.
ª Otsustati väljastada ehitusload
Tallegg ASile Ebavere külas kanalate
nr 1-7 ja olmehoone rekonstrueerimiseks.
ªMäärati projekteerimistingimused
Aet Laigule Uuemõisa külas
puurkaevu rajamiseks.
ªAnti kirjalik nõusolek Maie Rannale
kuuri ehitamiseks aadressil Lai tn 8,
Simuna.
ª Väljastati kasutusload Erich
Sillamaale Määri külas ja Selma
Karmingule Aavere külas asuvatele
puurkaevudele.
ªNõustuti vahtra, kahe nulu ja kahe
kase mahavõtmisega Simuna alevikus
Lai tn 9.
ª Kehtestati uued Väike-Maarja
spordihoone lahtiolekuajad ajavahemikul 1.06-30.06 ja 01.-31.08.2009:
E-R kell 11.00-20.00, L kell 12.00-16.00,
P suletud. Juulikuus on spordihoone
külastajatele suletud.
ª Reservfondist eraldati MTÜle
Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi
51 419 krooni osalemiseks LEADERprogrammi projektis Georgi Kange
rammuvõistluse ja Pandivere
rattaralli korraldamiseks. Pärast raha
laekumist projekti lõppedes PRIAlt
RSK arvele jäetakse nimetatud
summa RSK 2010. aasta eelarveliste
kulutuste katteks.
ª Väike-Maarja
Õppekeskuse
turvavalgustuse paigaldamiseks
kinnitati edukaks pakkujaks AS
Ennak Sel hinnaga 65 700 krooni.
Pakkumused olid järgmised (hind
koos käibemaksuga): AS Ennak Sel 65
700 krooni, Virteks Projekt OÜ 67
094.80 krooni ja OÜ Oom Konsult 66
575.60 krooni.
ªVäike-Maarja Õppekeskuse ATSi
ehituseks
kinnitati
edukaks
pakkujaks AS Ennak Sel hinnaga 119
093.10 krooni. Pakkumused olid
järgmised (hind koos käibemaksuga):
AS Ennak Sel 119 093.10 krooni ja
Virteks Projekt OÜ 133 340 krooni.

04.04.2009 - liiklusõnnetus
Laekvere vallas Muuga-Rahkla tee 3.
kilomeetril, kus jalgrattaga liikunud
54aastasele Viktorile sõitis tagant otsa
seni kindlakstegemata sõiduauto, mis
lahkus sündmuskohalt. Jalgrattur
toimetati vigastustega Rakvere
haiglasse.
23.04.2009

- liiklusõnnetus
Laekvere vallas Padu küla juures, kus
sõiduauto BMW kaldus teelt välja ja
rullus korduvalt üle katuse ning süttis.
Autojuht ja kolm kaasreisijat hukkusid
sündmuskohal.

turvatoolis. Nende vigastused olid
kergemad.

24.05.2009

 liiklusõnnetus
Tamsalu vallas Uudeküla-VäikeMaarja maantee 2,8. kilomeetril, kus
sõiduauto BMW sooritas möödasõitu
sõiduautost Ford Sierra ja põrkas
kokku vastutuleva sõiduautoga
Mitsubishi Galant. Liiklusõnnetuse
tagajärjel lendas BMW kraavi katuse
peale. Juht paiskus autost välja ja sai
raskelt viga. BMW juhil oli turvavöö
lahti. Mitsubishis olnud juhil ja
reisijatel olid turvavööd kinnitatud ja
laps oli turvatoolis. Nende vigastused
olid kergemad.

03.05.2009 - liiklusõnnetus Rakke
vallas Rakvere-Vägeva mnt 45.
kilomeetril, kus sõiduauto Mercedes 24.05.2009 - liiklusõnnetus Rakke
Benz, sõitis teelt välja ning paiskus vallas Vägeva raudteeülesõidul, kus
vastu puid. Sõidukijuhil ja reisijatel sõiduk Fiat Doblo, sõitis otsa Tallinnolid turvavööd kinnitatud ja laps oli Tartu kiirrongile ja paiskus teelt välja.
Sõidukijuht hukkus sündmuskohal.

Kas Sinul juba on suitsuandur?
Suitsuandur kaitseb ka naabrite
tuleõnnetuse korral
Argumendid, millega suitsuanduri
puudumist või selle mittevajalikkust
põhjendatakse, on seotud sageli
sellega, et eluruumis pole küttekollet
ega suitsetajaid. Isegi, kui Sa oma
kodus käitud hoolikalt ja tulekahju
tekkimise oht on väike, kaitseb
suitsuandur Sind ka naabrite juures
juhtunud õnnetuse korral.

Marika Uussalu
Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhataja
Viimane aeg on muretseda ja
paigaldada suitsuandur, sest lisaks
oma elust ja varast ilmajäämisele
võid pärast 1. juulit seadme
puudumise eest ka trahvi saada.

Andurit saab paigaldada igaüks
Suitsuandurit võib paigaldada igaüks
ise. Andur on soovitav kruvide või
tugeva kahepoolse teibi abil kinnitada
magamistoa või sinna viiva koridori
lakke, eemale laevalgustist ning
vähemalt poole meetri kaugusele
seinast.
Kontrolli aeg-ajalt suitsuandurit
Kui Sul juba on kodus suitsuandur,
siis kontrolli aeg-ajalt selle patareisid
ning puhasta andurit tolmust.
Suitsuanduri töökorras olekut näitab
signaal,
mis
tekib
pärast
kontrollnuppu vajutamist ja selle 3-5
sekundit all hoidmist. Patarei
tühjenemisest annab suitsuandur
märku sarnaselt mobiiltelefoniga 
teeb järjepidevalt teatud ajavahemiku
järel vaikse piiksu. Hooldades andurit
regulaarselt, teeb väike elupäästja
õnnetuse korral oma töö ning päästab
Sinu elu ja vara.

Kindlasti pole mõtet suitsuandurit
soetada vaid trahvist pääsemiseks,
vaid eelkõige oma elu ja kodu
turvalisuse eesmärgil. Statistika põhjal
leiab enamik tulesurmadest aset öisel
ajal
eluruumides
puhkenud
tulekahjude tagajärjel, kusjuures
enamik tulekahju ohvritest on
hukkunud juba enne päästjate
saabumist ning põlengu tekkepõhjus
on peamiselt inimeste endi hooletus. Lisainfot on võimalik saada helistades
päästeala infotelefonile 1524 või
Elu on kaotanud juba 26 inimest
külastades veebilehekülge http://
Tänavu viie kuu jooksul on Eestis www.kodutuleohutuks.ee/
tulekahjudes elu kaotanud juba 26
inimest, neist viis Ida-Virumaal. Hooli oma lähedastest
Kellelgi neist ei olnud kodus Ei maksa oodata suuremat õnnetust
suitsuandurit. Tulekahju korral ega tähtaega, millal suitsuanduri
muutub ruumis viibimine mürgiste olemasolu kohustuslikuks muutub 
gaaside kiire leviku tõttu eluohtlikuks hooli oma lähedastest ning soeta
juba mõne minutiga. Viis minutit omale elupäästja juba täna.
põlenguvingu hinganud inimese elu ei Tulesurmade
ja
-kahjude
ole enam võimalik päästa. Põlengust vähendamine on meie kõigi ühine
selle algusjärgus märku andes aitab eesmärk, kuid oma kodu turvaliseks
aga see lihtne, odav ja tõhus abimees muutmise eest vastutab igaüks ise.
ära hoida tulekahju traagilisemad
tagajärjed.

Kollektiivide esindajatest käisid
Otepää pidustustel ja võtsid
presidendi kingitud kandelipud vastu
Egne Liivalaid, Auli Kadastik ja Vallo
Taar, õpilasesindaja Gert Raidla ning
omavalitsuse esindajatena Jüri Aavik 27. mai vallavolikogus
ª Tagati projekti Väike-Maarja
ja Olga Mets.
Gümnaasiumi
renoveerimine
omafinantseerimine 20,56 % projekti
abikõlblikest kuludest summas kuni
4 084 000 krooni ja projekti
mitteabikõlblike kulude katmine
Kui Sinu naabril, sõbral, tuttaval, Väike-Maarja vallaeelarvest.
sugulasel või ka endal on kaunis ª OÜ Jaotusvõrk kasuks seati isiklik
koduaed, üksikobjekt, külaplats või kasutusõigus Väike-Maarja vallale
midagi sellist, mida saab näidata või kuuluvale Simuna alevikus Pargi tn 1
reklaamida ka teistele, siis anna sellest asuvale kinnistule.
teada 20. juuliks diana@v-maarja.ee ªToetati OÜle Landeker Ebavere ja
Müüriku külas asuva Tiigimäe
või helistada 3295 750. Väike-Maarja
kinnistu omandamiseks loa andmist.
valla Kauni kodu konkursil võivad
osaleda kõik, kes kolme aasta jooksul
Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja: Väike-Maarja Vallavalitsus, Pikk 7, 46 202 Väike-Maarja, http: //www.v-maarja.ee
ei ole konkursi auhinda võitnud.
Toimetaja:
Marju Metsman, tel 329 5758, 526 3831, marju@v-maarja.ee Kaastööd, teated saata hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks.
Komisjon alustab sõitu juuli lõpus või
Toimetus võib tekste lühendada. Trükitud: AS Trükikoda TRÜKIS, Pargi 27F, 41 537 Jõhvi. Ilmub kord kuus. Tiraa 1200 eksemplari.
augusti alguses.

Kauni kodu
konkurss
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Väike-Maarja Valla Infoleht

Kaarma Karikas alustas uue hooga
14. juunil Ebaveres (end Kaarma)
toimunud ratsaspordivõistlus Kaarma
Karikas tõi osavõtjaid kokku üle Eesti.
Võistlusele, mis oli avatud kõigile
hoolimata vanusest, klubilisest
kuuluvusest ja litsentside olemasolust,
anti üle 70 stardi. Kaarma Karikast
võttis osa ka neli kohalikku sportlast,
neist Maarika Sesmin saavutas
esikoha , Fausta Mäe 1. ja 3. koha ning
Madis Niinemets 3. koha. Korraldajad
peavad võistlust igati õnnestunuks,
kolmekordistunud oli ka pealtvaatajate arv.
Korraldusmeeskonda kuulusid:
võistluste direktor, kohtunik ja
rajameister Toivo Poola, sekretär Külli
Urbas, veterinaar Jaan Vainult, sepp
Haivar Veskioja.
Kaarma Karika peasponsoriteks olid
AS Kalvi Mõis ja Loomsete Jäätmete
Käitlemise AS, erilised tänud
kuuluvad Mehis Valgule ja Jaan
Vainultile.

Sel suvel korraldab VäikeMaarja noortekeskus

mõlema kolme parimat rahaliselt
(500kr-300kr-200kr.) ja viit parimat
rosetiga; ponide saavutatud punktide
alusel pääseb septembris toimuvale
finaalvõistlusele.

24. juulil noortele
(12 - 16-aastased)
ekskursiooni
Haapsallu.

Parkuur nr. 5: 90-100 cm, avatud klass;
stardimaks 200 krooni; võitjat
autasustatakse karikaga, kolme
parimat rahaliselt (700kr-500kr-300kr),
viit parimat rosetiga.

Ekskursioonile saavad tulla noored,
kes on osalenud suvistel
hoogtööpäevakutel.
Tööd on võimalik teha järgmistel
kuupäevadel: 13. juuli - 17. juuli
Väike-Maarja noored; 13. juuli - 17.
juuli Simuna noored; 20. juuli - 24.
juuli Väike-Maarja noored; 20.
juuli - 24. juuli Kiltsi noored

Parkuur nr. 6: 100-110 cm, avatud
klass; stardimaks 200 krooni; klassi
võitjat autasustatakse karikaga, kolme
parimat rahaliselt (1000kr-700kr500kr), viit parimat rosetiga. Parkuur
toimub, kui stardib vähemalt viis
võistlejat.
Soovi korral võib kohale tulla varem.
Hobustele võimaldatakse boksi koht
koos söötmisega. Soovi korral
võimaldatakse
võistlejatele
igapäevane individuaalne hüppetreening.

Osalemiseks tuleb esitada avaldus.
Avalduse blanketid on saadaval
Simuna ja Väike-Maarja
noortekeskustes ja valla kodulehel
Internetis. Täidetud avaldused
esitada Väike-Maarja ja Simuna
noortekeskustesse.

Võistluse korraldaja on MTÜ Kaarma
Karikas.
Võistluse tingimustest:
Võistlusväljakud: soojendusväljakmurukate 40*40, võistlusväljakliivaväljak 65*35
Parkuur nr. 1: 50 cm, puhtus, kiirus;
stardimaks 100 krooni; võitjat
autasustatakse karikaga, kolm parimat
rosetiga.
Parkuur nr. 2: 60-70 cm, puhtus, kiirus;
stardimaks 100 krooni; võitjat
autasustatakse karikaga, kolm parimat
rosetiga.
Parkuur nr. 3: 70*80 cm, puhtus, kiirus;
ponidele kõrgusega 149 cm;
stardimaks 150 krooni; saavutatud
punktide alusel pääseb septembris
toimuvale finaalvõistlusele; võitjat
autasustatakse karikaga, kolme
parimat rahaliselt (300kr -200kr 100kr), viit parimat rosetiga; hobustel
võimalik startida väljaspool arvestust.
Parkuur nr. 4; 80-90 cm, avatud klass,
hobustele ja ponidele eraldi arvestus;
stardimaks 150 krooni; mõlema klassi
võitjat autasustatakse karikaga;

Lisainfot telefonil 325 5038 (Tanja
Metsa, Virge Lepa) või elektronposti
aadressil noortekeskus@v-maarja.ee

Vao noored
korrastasid
palliplatse
Üleskutsele korrastada 31. mail oma
kodupaika reageeriti aktiivselt - Vao
asula palliplatside korrastustöödele
kogunes üle 35 noore.
Ühiselt tehti tööd ja arutati koos
valla noorsootöötaja Virge Lepaga
tulevikuplaane.

vaskapoolsel pildil esikoha võitnud Maarika Sesmin, suurel pildil Fausta Mäe, kes saavutas 1. ja 3. koha.

Europarlamendi valimistulemustest
PAIKi piirkonnas

13. juunil kinnitas Vabariigi
Valimiskomisjon Euroopa Parlamendi
valimiste lõplikud hääletamistulemused.

Eesti Keskerakond sai 103 542,
üksikkandidaat Indrek Tarand 102
520, Eesti Reformierakond 60 902,
Isamaa ja Res Publica Liit 48 515,
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 34 543
häält. Ametlikud valimistulemused
selguvad hiljemalt 20. päeval pärast
valimisi.
PAIKi populaarseimad
Nii Laekvere, Tamsalu kui VäikeMaarja vallas osutus enamvalituks
Indrek Tarand, vastavalt 185, 290 ja 374
häälega.
Rakke
vallas
oli
populaarseim Rahvaliit, kes sai 337
häält.
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Tulemused Väike-Maarja valla
jaoskondades
Jaoskondade jaotusest näeme, et
Indrek Tarand on edestanud Eesti
Keskerakonda
kõigis
neljas
jaoskonnas.
Väike-Maarja jaoskonnas oli Indrek
Tarandi 210 hääle järel teisel kohal
Eesti Keskerakond 155 häälega,
järgnes Eesti Reformierakond 124
häälega. Erakond Isamaa ja Res
Publica
Liit
kogus
70
ja
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 61
häält. Eestimaa Rahvaliitu toetas 40
inimest.
Kiltsi valmisjaoskonnas kogus
Indrek Tarand 46 häält, järgnes Eesti
Keskerakond 43 häälega, seejärel
Eestimaa Rahvaliit 35 häälega.
Triigi jaoskonnas toetas Indrek
Tarandit
58
inimest,
Eesti
Keskerakond oli sümpaatne 47
inimesele ja 14 inimese poolt leidis
toetust Eesti Reformierakond.
Simuna jaoskonnas võitis Indrek
Tarand 60 häälega, järgnesid Eesti
Keskerakond
49
ja
Eesti
Reformierakond
ja
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
võrdselt 30 häälega.
Kõige suurema häälte jagunemise
vahega paistab silma Triigi jaoskond,
kus toetati enam Indrek Tarandit ja
Eesti
Keskerakonda.
Teistes
jaoskondades nii silmatorkavaid
vahesid ei esinenud.
Mitte ühtegi häält ei kogunud VäikeMaarja vallas Eestimaa Ühendatud
Vasakpartei ja üksikkandidaadid Juri
Zuravljov ning Taira Aasa.

Tamsalu ja Väike-Maarja vallas
kujunes esikolmik samaks  Indrek
Tarand, Eesti Keskerakond ja Eesti
Reformierakond. Laekvere vallas tuli
teiseks Eesti Keskerakond ja
kolmandaks Rahvaliit. Rakke vald
erineb teistest PAIKi piirkonna
omavalitsustest
seetõttu,
et
esikolmikust jäi välja Eesti
Keskerakond  Rahvaliidu järel on
teisel kohal Indrek Tarand ja
kolmandal Eesti Reformierakond.
Eesti Keskerakond kogus Rakkes vaid
59 häält, samas kui Väike-Maarjas
otsustas erakonna kasuks 294 inimest.
Valimisaktiivsus oli kõrgeim Rakke
vallas  46,9%, järgnesid Laekvere
35,4%, Väike-Maarja 30,5% ja Tamsalu,
kus valimas käis vaid 28,6%
vallakodanikest.
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjoni
Internetilehekülg www.vvk.ee

OÜ Pandivere Vesi teenidab kliente
uuel aadressil - Väike-Maarja vallamajas
Pikk 7.

Äntu küla kokkutulek ja jaanituli
Haljami talu õuel

4. juulil, laupäeval algusega kell 14.
Esineb näitering. Õhtu juht korraldab spordivõitlusi ja
mänge Toitlustamine kohapeal. Tantsuks mängib Uno
Kaupmees. Soovi korral võib ka eelregistreeruda.
Osavõtutasu 70 krooni.
Info: 501 3147 Vello Õunapuu,
525 4758 Heiti Erala

Suur tänu koolijuhile
ja pasunakoori
eestvedajale Vallo
Taarile ning kõigile
Väike-Maarja
Muusikakooli
õpetajatele
muusikalise hariduse
eest!
Väike-Maarja
Muusikakooli IX lennu
lõpetajad koos
vanematega

2008/2009. õppeaasta koolitused Väike- Maarja
Õppekeskuse täiendõppeosakonnas

Järjekordne koolitusaasta on jõudnud lõpule. Projekti Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes
raames korraldasime riikliku koolitustellimuse kursused, mis olid tellitud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
ning finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 ja Eesti Riikliku arengukava toetusel.
2008 II poolaastal
Aeg
Kursuse nimetus
Maht tundides
Osavõtjate arv
25.09.-27.11.2008
Müüja
80
15
06.10-03.11.2008
C1 kategooria mootorsõidukijuht
40
15
08.10-26.11.2008
Puhastusteenindaja
60
11
2009 I poolaastal
Aeg
Kursuse nimetus
Maht tundides
Osavõtjate arv
19.01-30.03.2009
T kategooria mootorsõidukijuht
95
15
27.02-15.05.2009
Müüja
80
15
06.03-08.05.2009
Puhastusteenindaja
60
10
06.04-11.05.2009
C1 kategooria mootorsõidukijuht
40
15
28.04-28.05.2009
Arvutiõpe AO1,AO2,AO3
40
12
Kokku
315
67
Kutsealast eelkoolitust korraldasime järgnevas mahus:
Väike-Maarja Gümnaasium  B-kategooria mootorsõidukijuht (72 tundi)
MÜÜGITÖÖ (40 tundi)
Tapa Gümnaasium - KOKK ( 35 tundi)
AUTOTEHNIK (35 tundi)
Vaeküla Kool  PUHASTUSTEENINDAJA (180 tundi)
Porkuni Kool - PUHASTUSTEENINDAJA (120 tundi)
Rakvere Lille Kool  PUHASTUSTEENINDAJA (36 tundi)
Aitäh õpetajatele, valla raamatupidajatele ning kursuslastele. Loodan südamest, et ka järgmiseks õppeaastaks
jätkub kõigile tööd ja leiba. Kaunist suve ja uute kohtumisteni sügisel!
Õie Lööper
täiendõppeosakonna juhataja
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Väike-Maarja Valla Infoleht

Juuni 2009

Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilaste rahuloluküsitluse tulemustest

Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilaste
rahuloluküsitlus viidi läbi aprillikuus
ning küsitleti 171 õpilast alates 5.
klassist. Küsitluse eesmärgiks oli
tagasiside saamine, kuivõrd rahul on
õpilased hetkeolukorraga koolis.
Küsimustik oli anonüümne, põhjalik
ja küllaltki mahukas - kokku tuli
vastata 28 küsimusele. Tegemist oli nn
suletud küsimustega, sobiva numbri
ümber tuli teha ring skaalal ei ole
nõus kuni täiesti nõus, numbrid
vastavalt 1 - 5.

Enamus õpilasi tuleb kooli hea
tundega ning arvab, et meie koolis
omandatud haridus võimaldab
tulevikus hästi hakkama saada. 68 %
õpilastest teab, kelle poole koolis
tekkinud probleemide korral
pöörduda või saada probleemi
lahendamisel tuge. See on kõige
tundlikum teema, sest küllaltki paljud
õpilastest (ja ka täiskasvanutest) ei
usalda kedagi peale iseenda ning ei
tulegi oma murest rääkima. Samas
õpilased teavad, kuhu pöörduda
ettepanekutega ning on nõus, et
Hea on tõdeda, et õpilaste arvates on nende arvamusi ja ettepanekuid
Väike-Maarja Gümnaasiumis hea peetakse olulisteks.
õppida, kaaslaste hulgas on palju häid
sõpru ning omavahel saadakse päris Peaaegu täiesti nõus on õpilased
hästi läbi. Õpilaste ja õpetajate sellega, et meie koolis tunnustatakse
vahelised suhted on head ning õpilasi ning välja on toodud
enamus vastanutest on nõus väitega, tunnustused hea õppeedukuse ja
et õpetajad on õpilastele eeskujuks. käitumise eest, mitte puudumise eest,
Kommentaaridena koolipere kohta on kauni käekirja eest, olümpiaadidel
välja toodud, et õpilased võiksid saavutatud heade tulemuste eest, hea
rohkem hoida koolimaja ja selle laulmise ja pillimängu eest, luule- ja
ümbrust, klassiruumides võiksid joonistusvõistlusel osalemise eest,
õpilased olla vaiksemalt, ei tohiks heade tulemuste eest spordis.
kakelda, peaks olema sõbralikumad,
kokkuhoidvamad ja sallivamad Info liikumist peavad õpilased koolis
üksteise suhtes. Öeldud on ka, et samuti heaks ning õppetööks vajalik
üldiselt on meil lahe ja hea koolipere informatsioon on õigeaegselt
ning leidub palju toredaid õpetajaid. kättesaadav.
Olulisemateks

infokanaliteks peetakse teadetetahvlit, õppetööks vajalikud vahendid koolis Miks ma õpin? Järjestus kujunes
e-kooli, sõpru, klassijuhatajat, olemas ja peaaegu kõigile sobib järgmiselt: 86% - saan uusi teadmisi;
õpetajaid, kooli kodulehekülge.
raamatukogu lahtioleku aeg.
34% - ained on huvitavad; 32% vanemad nõuavad; 19% - õpetajad on
Enamus vastanutest arvab, et Väitega, et koolitoit on hea toredad.
tunniplaan on hästi koostatud, kuid kvaliteediga, oli nõus 72% vastajatest Viimased väited puudutasid meie
kommentaaridena toodi välja, et võiks ning 80% vastanutest ütleb, et kooli mainet ning tulemused olid väga
olla vähem tunde ja lühemad päevad toitlustamine on koolis hästi positiivsed:
ning koduseid töid võiks samuti korraldatud.
86% VMG õpilastest on uhked, et
vähem olla, nädala alguses võiks olla
õpivad selles koolis;
raskemad tunnid ja nädala lõpus Õpilased pidid andma ka üldise 78% VMG õpilastest arvab, et meie
kergemad, kehaline kasvatus ei peaks hinnangu meie õpetajatele. 89% kooli tahetakse tulla õppima;
olema pärast söögivahetundi.
õpilastest kinnitab, et õpetajad 87% VMG õpilastest on kooliga rahul.
tunnevad oma ainet; 58% oli neid, kes Selline oli meie kooli õpilaste arvamus
Hindamise põhimõtted on suuremale ütlevad, et õpetajad oskavad teadmisi 2009. a kevadel. Mõtlemise ja
osale vastanutest selged ning kooli hästi edasi anda; 50% vastanutest on arutlemise kohti on, kuid üldiselt võib
ruumidega
ollakse
rahul. kindlad, et õpetajatelt saab alati abi tulemustega rahule jääda. Rõõmu
Kommentaaridena kooli ruumide ning õpetajad on tasakaalukad; 40% valmistab, et õpilased peavad tähtsaks
kohta on öeldud, et ei meeldi õpilastest on nõus väitega, et õpetajad oma kooli, kus nad käivad peeaegu
kriiditahvlid, nätsud laudade all, on õiglased ja hoolivad õpilastest.
pooltel päevadel aastast, tahavad ja
soditud lauad ja toolid, mõnedes
julgevad teha asjalikke ettepanekuid
klasside vana ja katkine mööbel, Vastajad pidid vabalt kirjutama ka koolielu sujuvamaks muutmisel.
kitsad garderoobid ja väike ideaalse õpetaja kolm kõige Aitäh kõigile küsitluses osalenutele!
raamatukogu. Positiivsema poole olulisemat iseloomuomadust ning
pealt hindavad lapsed kooliruumide pakutud oli pingereas järgmiselt: Ly Ipsberg
värvilahendusi ja et klassiruumid on sõbralik, abivalmis, tark, rahulik, Väike-Maarja Gümnaasiumi
avarad ning hea valgusega.
õiglane,
mõistev,
hea õppealajuhataja
huumorimeelega, hooliv, lahke,
77% vastanutest ütleb, et õppimine on kusjuures 11 vastajat soovis et õpetaja
kerge ning kodutöödeks kulub peaks olema ka range.
enamikul vaid 30 min kuni tund.
Enamuse küsitletute meelest on

Simuna Kooli kordaminekuid 2008/2009. õppeaastal
Peagi saab 2008/2009. õppeaasta * Novembri lõpus korraldasime
ajalooks. Alljärgnevalt kokkuvõtte korvpallis tüdrukutele 11. korda
aasta jooksul tehtust:
Kadriturniiri.
* Osalesime võistlusel Võrgud
SEPTEMBER
sahisema Hillar Kasu juhendamisel.
* Septembris osalesime algklasside
kergejõustikupäeval
Rakveres. DETSEMBER
Paremad tulemused saavutasid * Detsembri algul Lääne-Viru
Kaspar Kukk, Erkki Sillamaa ja Anette põhikoolide 5. klasside rahvasteKasemets. Kokkuvõttes saavutasime pallivõistlustel saavutasime 4. koha.
5. koha, õpilasi treenis Hillar Kasu.
Treener Hillar Kasu.
* Septembri viimasel nädalal viibis * Detsembris toimunud Sten Roosi
Grete
Tamm
õpilasesinduse muinasjutuvõistlusel osalesime 15
delegatsiooni koosseisus konverentsil tööga õpetaja Krista Ustavi
Leedus.
juhendamisel. Kert Ojasaare töö pälvis
* Septembris toimunud kihel- eripreemia, Allan Lälle lugu ilmus
konnakoolide jooksukrossil Rakkes jaanuarikuu ajakirjas Hea Laps,
saavutasid paremaid tulemusi Ellen Anett Põldmaad autasustati
Angeelika Tikka, Tanel Ojasaar, Virko Elioni eripreemiaga, jutt pandi üles
Tammemägi, Kermo Ojaste, Erkki Elioni kodulehele.
Sillamaa, Kirsti Metus, Kaspar Kukk, * Detsembris käisid algklasside
Janar Vilkis, Eerik Sillamaa, Ellen õpilased Rakvere Teatris vaatamas
Anett Põldmaa, Kerli Lattik, Egle Pent. jõuluetendust Lumivalgeke ja 7
Tänu õpetajatele Kaja Põldmaale ja pöialpoissi.
Hillar Kasule.
* Maakondlikul bioloogiaolümpiaadil
osalesid Rein Ahlberg, kes saavutas 4.
OKTOOBER
koha, Grete Tamm, kes saavutas 7.
* Oktoobrikuu esimesel päeval käisid koha ja Siim Niinelaid ning Allan Läll.
1.-5. klassid Tartus ekskursioonil.
Õpilasi juhendas Elle Alber.
* Oktoobris käisid Ellen Anett * Detsembris osalesid algklasside
Põldmaa ja Grete Tamm õpilas- õpilased Simuna osavalla koduste
esinduse koolitusel Tallinnas.
laste jõulupeol õpetaja Kaja Põldmaa
* Osalesime UNICEFi Eesti Vabariigi juhendamisel.
90. aastapäeva raames korraldatud
esseekonkursil. Õpilasi juhendas JAANUAR
Krista Ustav.
* Jaanuaris toimunud 6.-7. klasside
*
Dr
Ruta
Kruuda
fondi korvpallivõistlustel Nike Cup
esseekonkursil teemal Alkoholi- saavutati põhikoolidest 1. koht,
tarbimise mõju Eesti ühiskonnale. Kas kokkuvõttes 4. koht. Simuna Kool
vajame uut lähenemist? osales pääses edasi vabariiklikule etapile.
õpetaja Krista Ustavi juhendamisel 18 Korvpalliharjutuste võitjad Kaspar
õpilast. Paremaid tulemusi saavutasid Kukk ja Karl Joonas Lett pääsesid
Greete Ojasaar, Karl Joonas Lett, Eerik Tallinnasse finaalturniirile. Treener
Sillamaa, Jürgen Luht, Egle Pent, Hillar Kasu.
Grete Tamm (ühe peaauhinna võitja), * Võistlusel Võrgud sahisema
Ellen Anett Põldmaa, Annika Liivak, saavutati jaanuarikuisel etapil 4. koht
Taavi Siim, Eneken Hiire, Kerli Lattik. ja mälumängus 2. koht. Treener Hillar
* Algklasside õpilased osalesid Kasu.
joonistusvõistlusel Aastaajad meie * Jaanuari lõpus käisid algklasside
Euroopa kodus õpetajate Kaja õpilased koos õpetajate Eda, Kaja ja
Põldmaa ja Eda Veskilti juhendamisel. Hillariga Ebaveres suusatamas.
* Maakonna geograafiaolümpiaadil * Jaanuaris osalesime Ida- ja Lääneosalesid Allan Läll, kes saavutas 3. Virumaa ühisel luulekonkursil
koha, Grete Tamm, kes saavutas 9.-10 Muinasjutt aitab meil kasvada. Elina
koha ja Kert Ojasaar õpetaja Elle Proosat ja Eneken Hiiret tunnustati
Alberi juhendamisel.
diplomiga, Ellen Anett Põldmaa ja
Grete Tamm kutsuti autasustamisele
ja nende tööd avaldatakse Virumaa
NOVEMBER
* Novembris käisid algklasside lapsed luulekogus.
* Jaanuari lõpus toimunud Lääne-Viru
Vinnis ujumas.
* Võtsime osa kihelkonnakoolide meistrivõistlustel korvpallis saavutati
mälumängust: algklassid Lahu põhikoolide osas esikoht nii tütarlaste
Algkoolis ja vanemad Salla arvestuses kui üldarvestuses. Treener
Hillar Kasu.
Põhikoolis.
* Novembris toimunud konverentsil * Jaanuari lõpus toimunud Lääne-Viru
Virumaa noored osalesid 9. klassi meistrivõistlustel korvpallis saavutati
õpilased Kristi Vorontsov, Annika poiste arvestuses 2. koht. Treener
Hillar Kasu.
Liivak ja Rein Ahlberg.
* Osalesime Väike-Maarjas Eesti
Vabariigi 90. aastapäeva lõpetamise VEEBRUAR
üritusel. Ellen Anett Põldmaa ja Egle * Veebruaris käisid lapsed Laekvere
Pent esinesid õpetaja Krista Ustavi rahvamajas esinemas muusikaliga
Pöial-Liisi. Muusikali õpetas
juhendamisel luulepõimikuga.
selgeks Angela Raik.

* Osalesime Suure Eesti Raamatuklubi
ja Hea Lapse ühisvõistlusel Ma loen,
sa loed, ta loeb, meie loeme 
Nimetatud
võistlusel
said
autasustatud Grete Tamm ning Gertu
Põldmaa ja tunnustatud Ellen Anett
Põldmaa ja Eneken Hiire. Juhendaja
Krista Ustav.
MÄRTS
* Märtsis kirjutasid õpilased kirja
Kirjuta kellelegi kiri ja selgita, kuidas
väärikad töötingimused võivad elu
paremaks muuta. Ellen Anett
Põldmaa töö valiti ainukese kirjandina
vabariigist Eestit esindama teistesse
osavõtjariikidesse. Kirja õpetas
kirjutama Krista Ustav.
* 19 õpilast osales Juhan Kunderi
jutuvõistlusel Minu unistused.
Getter Põldra, Triin Lainemaa, Grete
Tamm, Merike Beljaev, Eneken Hiire,
Airi Vorontsov õpetaja Krista Ustavi
juhendamisel kuulusid autasustatute
ridadesse.
* Valla koolide luuletuste lugemise
konkursil olid tublid algklasside
õpilased Gaidre Kägu, Kristella Luht,
Merily Parko ja Andreas Ahlberg.
Juhendasid Kaja Põldmaa ja Eda
Veskilt.
* Märtsivaheajal esinesid Avanduse
mõisas kevade algust tähistaval
üritusel 1. ja 2. klassi lapsed
näidendiga Jutumemme prillid
õpetaja Kaja Põldmaa juhendamisel.
*
Päästeameti
korraldatud
joonistusvõistlusel eksponeeriti Virko
Tammemägi, Tanel Ojasaare ja Grete
Tamme töid Põhjakeskuses. Juhendaja
Elle Alber.
* Osalesime Kunda Ühisgümnaasiumi
korraldatud joonistusvõistlusel
Liikumise ilu ja valu. Joonistajaid
juhendas Elle Alber.
* Joonistusvõistlusest Minu turvaline
kool võttis osa Eerik Sillamaa õpetaja
Elle Alberi juhendamisel.
* Joonistusvõistlusest Lemmikauto 
tuleviku auto võttis osa 7 poissi
õpetaja Elle Alberi juhendamisel.
Parima tulemuse saavutas Tiit Beljaev.
* Üleriigilisest matemaatikavõistlusest
Känguru võttis osa 12 õpilast. Oma
vanuseklassis saavutasid Simuna
Koolis paremad tulemused Andreas
Ahlberg, Jürgen Luht, Kert Ojasaar ja
Rein Ahlberg. Aitäh õpetajatele Eda
Veskiltile ja Tauno Ojasaarele!
* Vabariiklikust luulevõistlusest
Koolist, koolielust, õppimisest 
võttis õpetaja Krista Ustavi
juhendamisel osa 36 kirjutajat. Anti
välja kaks vabariiklikku esikohta ja
ühe neist sai Siim Niinelaid. Preemia
hea luuletuse eest pälvisid ka Karl
Joonas Lett, Raido Üidik, Annika
Liivak, Taavi Siim ja Egle Pent.

* Osalesime Haridusministeeriumi
korraldatud esseekonkursil Mida
mina saan teha Eesti heaks? õpetaja
Krista Ustavi juhendamisel.
* Joonistasime Eesti koolilaste
metsapostkaarti õpetajate Elle Alberi,
Kaja Põldmaa ja Eda Veskilti
juhendamisel.
Tuletõrjeteemalisel kirjandivõistlusel
said auhinnalised kohad Ellen Anett
Põldmaa, kelle töö oli maakonna
parim ja Grete Tamm, kelle töö oli
Häirekeskuse lemmiktöö. Mõlemad
tüdrukud kutsutakse vastuvõtule
koos juhendaja Krista Ustaviga.
* Osalesime esseekonkursil Eesti lipp
125". Parimate tööde autorid olid
Marleen Rivimets, Ellen Anett
Põldmaa, Grete Tamm ja Taavi Siim
õpetaja Krista Ustavi juhendamisel.
*
Osalesime
Väike-Maarja
Gümnaasiumi korraldatud joonistusvõistlusel Liigume tantsides läbi
elu, kus saavutasid häid tulemusi
Greete Ojasaar, Marleen Rivimets,
Annika Liivak, Keiri Tammemägi ja
Gertu Põldmaa. Joonistajaid juhendas
Elle Alber.
* Osalesime kirjandivõistlusel
Rajaleidja aardejaht, kus Eneken
Hiire tuli oma vanusegrupis
vabariigis teiseks. Juhendaja Krista
Ustav.

MAI
* Mai algul osalesime maakonna
tuletõrjevõistlustel. Noortuletõrjujaid
juhendas Mati Kõiv.
* Osaleseime maakonna kergejõustiku
neljavõistlusel õpetaja Hillar Kasu
juhendamisel. Tublimad olid Erkki
Sillamaa ja Kaspar Kukk.
* Mai algul kirjutasime ja joonistasime
tulevikuautodest. Virko Tammemägi
ja Eerik Sillamaa joonistused pandi
Internetti hindamiseks. Joonistajaid
juhendas Elle Alber, kirjutajaid Krista
Ustav.
* Liiklusteemaliste kirjandite
konkursil olid meie lapsed tublid.
Autasustatud said: Kerli Lattik,
Hendrik Kull, Taavi Siim, Annika
Liivak, Jane Lilleorg, Eneken Hiire,
Kristi Vorontsov, Ellen Anett
Põldmaa, Kaisa Ohno, Keiri
Tammemägi, Gertu Põldmaa, Kasper
Jaanimägi, Raido Üidik, Triin
Lainemaa, Kert Ojsaar, Greete
Ojasaar, Kaspar Kukk, Marleen
Rivimets. Kõik autasustatud on
kutsutud
3.
juunil
Maanteemuuseumi, mis asub
Põlvamaal, Varbusel. Kirjutajaid
juhendas Krista Ustav.
* 23. mail käisid lasteaia vanema
rühma lapsed koos oma vanemate ja
õpetajatega ekskursioonil Polli
Loomaaias.
* 25. mail käisid algklasside lapsed
koos õpetajate ja vanematega
APRILL
* Aprilli alguses osalesid 3. klassi Pokumaal ekskursioonil.
õpilased Joonas Aru ja Merily Parko * Kihelkonnakoolide kergejõustikuõpetaja Eda Veskilti juhendamisel võistlustel Muugas saavutasid häid
õpioskuste olümpiaadil.

tulemusi Anette Kasemets, Tanel
Ojasaar, Merily Parko, Eerik Sillamaa,
Kaspar Kukk, Karl Joonas Lett, Ellen
Anett Põldmaa ja Egle Pent. Aitäh ka
õpetaja Kaja Põldmaale ja Hillar
Kasule.
* 27. mail saatis lasteaed kooliteele
järjekordse lennu väikseid poissetüdrukuid.
* Osalesime joonistusvõistlusel Minu
politsei õpetaja Elle Alberi
juhendamisel. Tulemusi veel ei tea.
* Külastasime eesti Kaitseväe õppust
Kevadtorm ja osalesime joonistusvõistlusel, kus Karmo Siim pälvis
Kuperjanovi pataljoni eriauhinna.
Joonistajaid juhendas Elle Alber.
Selline ongi ühe kooli igapäevaelu.
Loeme, joonistame, kirjutame, teeme
sporti ja õpime ka! Aitäh kõigile, kes
andsid endast parima! Tänu kõigile
õpetajatele ja koolitöötajatele hoole ja
vaeva
eest
laste
igakülgsel
arendamisel! Aitäh ka vanematele
tublide laste kasvatamise eest!
Kooliastujate dokumente võetakse
vastu 21. augustini kõigil tööpäevadel
9.00-12.00.
Kaunist ja teguderohket suve!
Siiri Hiiesalu
Simuna Kooli õppealajuhataja

Väike-Maarja
JAANIÕHTU
22. juunil kell 21
Ebaveres
Tule süütab
vallavanem Olev
Liblikmann, esinevad
Väike-Maarja valla
rahvamajade ja
Tamsalu taidlejad ning
kapell Sirili,
sportlikud mängud.
Tantsuks ansambel
Seinast Seina, plaate
keerutab DJ Raun O.
Kell 20.50 on kõik
oodatud Kaarmale
Flexa teeristi, kust
jalgratturite rongkäik
alustab liikumist
Ebaverre.
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Kokkuvõte möödunud 2008/2009. õppeaastast
Väike-Maarja Gümnaasiumis
Läbi on saanud järjekordne õppeaasta,
on algamas suvi  puhkuste aeg.
Enamusele õpilastest ongi puhkuse
aeg juba käes, kuid 9. ja 12. klasside
noortel on käimas pingeline
eksamiperiood, mis lõpeb 19. juunil
lõpuaktustega põhikoolile kell 12.00 ja
gümnaasiumile 18.00.
Millised olid tulemused 2008/2009. õa
Väike-Maarja Gümnaasiumis?
2008/09 õa lõpus oli meie koolis 408
õpilast, kellest õhtukoolis 9 õpilast.
Põhikooli lõpusirgele on jõudnud 42
õpilast (4 õhtukoolis) ja gümnaasiumi
lõputunnistuse ootel on 23 õpilast.
1.-4. klassi lõpetasid kõik õpilased
100% klassi ning 136 õpilasest õppis
ainult hindele 5" 45 õpilast ja 4-5"
60 õpilast, so 77% algkooli õpilastest.
5.-8. klassi õpilastest õppis hindele 5"
15 õpilast ja hindele 4-5"43 õpilast, so
35 % 5.-8. kl õpilastest.

raske õpilastel saavutada väga häid
tulemusi aasta lõpuks. Nt 10. kl tuleb
aasta jooksul kokku perioodihindeid
34 ning 11. kl 36. Edukalt, hinnetega
4-5"lõpetasid õppeaasta 3 õpilast.
Kellel õppeaasta jooksul jäi mõnes
aines midagi ebaselgeks ning hinne ei
kujunenud meelepäraseks, siis
nendele lastele on antud võimalus
parandada oma hinnet pärast
õppeaasta viimast päeva täiendava
õppetöö raames 2 nädala jooksul.
Täiendavale õppetööle jäi sellel
õppeaastal 38 õpilast.

jätkavad paljud tänased põhikooli
lõpetajad Väike-Maarja Gümnaasiumis 10. klassis.
Tänan
õpilasi,
õpetajaid
ja
lapsevanemaid hea koostöö eest ja
soovin kõigile rõõmsat ja värvilist
suve!
Ly Ipsberg
Väike-Maarja
õppealajuhataja

Traditsiooniliselt toimuvad igal
õppeaastal tasemetööd I ja II
kooliastme lõpus, nii ka sellel aastal.
Nii 3. kui 6. kl õpilased sooritasid
tasemetöö eesti keeles ja matemaatikas
ning 6. kl kolmas tasemetöö toimus
inimeseõpetuses. Tabelites on näha
keskmised hinded klassiti.

Uue
hindamissüsteemi
järgi
gümnaasiumi 10. ja 11. kl aastahindeid Loodan, et kõik lõpuklasside õpilased
ei panda ning seetõttu on küllaltki saavad meelepärased eksamitulemused ning järgmisel õppeaastal

Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilaste tulemusi

Pranglimine
Taavi Orro 7. klass, 9. koht (õp Heli
Reinart)
Emakeel
Johanna Künnapuu 6. klass, 8. koht
(õp Tiina Vaiksalu); Rait Läänemets
9. koht, 5. klass (õp Jaana Puksa)
3. klasside õpioskused
Annabel Leiten, Karl Oskar Õun, 2.
koht (õp Siret Mätas)
Liiklusviktoriin
Kelly Olvi, Triinu Lisette Uuspõld,
Ander Talu, Andres Märtin

Metsallik, 4.-5. koht (õp Egne
Liivalaid)
Keemia
Kaisa Lindret 10. klass, 5. koht (õp
Liivi Kuusma)
Matemaatika
Teele Viliberg 5. klass, 4. koht (õp
Kadri Paberits-Taur); Laura
Laanemägi 5. klass, 5. koht (õp
Larissa Käbin); Karet Eesmäe 8.
klass, 5. koht (õp Heli Reinart); Taavi
Orro 8. klass, 5. koht (õp Heli
Reinart); Jorma Liivalaid 9. klass, 5.
koht (õp Heli Reinart); Marko
Tealane 10. klass, 5. koht (õp Heli

Traditsioonilisel
RMK
metsaviktoriinil saavutasid parimad
tulemused Reelika Krumm ja Ainri
Tarassov 6. klassist; Triinu Hiielaid,
Ragnar Mednikov, Teele Sein ja Jaana
Niroda 7.klassist, Karl Eelmaa, Erika
Varik, Elvis Krumm ja Talis Hiielaid
9. klassist.
Maakondlikul
tuletõrjespordi
teatevõistlusel saavutas meie kooli
vanema astme võistkond koosseisus
Triinu Hiielaid, Jaana Niroda, Ege
Pohlak, Teele Sein, Hanno Peipsi,
Janno Utrov, Andreas Arumäe, Kert
Napsep ja Kristjan Villo 1. koha.
Üldarvestuses saavutas kool 2. koha.
Treenis õp Helis Manninen.
Timeks Cup 2009 maastikuratta
seeriavõistluse I etapil saavutasid 7,2
km distantsil Ragnar Mednikov III
koha ja 10,8 km distantsil Hanno
Peipsi II koha ning Kert Napsep III
koha. Treener Alar Krull.
Sagadi looduskooli loodusajakirjade
viktoriinil saavutas 7. klassi võistkond
koosseisus Kevin Hövelson, Ragnar

Mednikov ja Hanno Peipsi 1. koha
ning 8. klassi võistkond koosseisus
Triinu Hiielaid, Martin Kööp ja
Kristjan
Villo
2. koha. Juhendas õp Mall Võhandu

Reinart); Kätlin Kaare 8. klass, 6.
koht (õp Heli Reinart); Henri
Manninen 10. klass, 7. koht (õp Heli
Reinart); Kersti Vettik 4. klass, 10.
koht (õp Kaja Sarapu)
Geograafia
Taavi Orro 8. klass, 2. koht (õp Reet
Luha); Egert Vinogradov 7. klass, 4.
koht (õp Reet Luha); Kätlin Kaare 8.
klass, 9. koht (õp Reet Luha)
Parimad kirjandid
Johannes Richard Sepping 7. klass
(õp Jaana Puksa); Maret Kümnik 8.
klass (õp Tiina Vaiksalu); Jorma
Liivalaid 9. klass (õp Tiina Vaiksalu)

tema töö valiti ürii poolt
kolmeteistkümne parima hulka.
Juhendas õp Mare Klement.

Hanno
Peipsi
osales
Elvas
jalgrattaspordi meistrivõistlustel.
Vabariiklikul RoboMiku konkursil Juhendas Alar Krull.
Tallinnas
saavutasid
Ragnar
Mednikov ja Hanno Peipsi 3. koha.
Keemia olümpiaadil esindasid
väärikalt kooli Martin Kööp 8. klassist
Väike-Maarja valla luulekonkursil 3. kohaga ja Kristjan Villo 8. kohaga,
saavutasid Karl Silver Kööp 1. koha 9. klassist Sander Baidua 7. kohaga.
ja Minna Joor 1. koha. Osalesid Reelika Juhendas õp Mall Võhandu.
Vinogradov, Kristjan Baidua, Kevin
Tobreluts ja Joosep Joor. Juhendajad Jakob Liivi luuletuste lugemisel
õp Ene Kruve ja õp Sirje Luik.
saavutasid 8. klassi poisid Andrus
Kelgu 1. koha ja Kaspar Kivistu 3.
Rahvusvahelisele
õpilaste koha. Juhendas õp Mare Klement.
kunstinäitusele projekti Kunst on sild
kultuuride vahel valiti kooli Bioloogia olümpiaadil esindasid
esindama järgmiste õpilaste tööd: väärikalt kooli Ainri Tarassov 6.
Marge Aasmets 2. klass (õp Sirje Luik); klassist 3. kohaga; Kevin Hövelson 7.
Kristjan Baidua, Jarmo Karon, klassist 3. kohaga, Hanno Peipsi 4.
Brigitta Luik, Kevin Tobreluts 3. kohaga, Ragnar Mednikov 7. kohaga
klassist (õp Ene Kruve); Minna Joor, ja Erika Varik 9. klassist 3. kohaga.
Reelika Vinogradov 4. klassist (õp Juhendas õp Mall Võhandu.
Sirje Luik); Richard Lätt, Carl Zibo 5.
klassist, Priit Tenno 6. klassist; Janar Õpilaste eksliibrisekonkursil Minu
Laur, Ragnar Mednikov, Hanno raamat 2008 valiti kümne parima
Peipsi, Janno Utrov,7. klassist; hulka Erika Variku töö. Juhendas õp
Andreas Arumäe, Alice Karron, Merje Leemets.
Martin Kööp, Kert Napsep,8. klassist;
Elis Aristova, Sander Baidua, Elvis Geograafia olümpiaadil esindasid
Krumm, Tiina Tenno, Erika Varik 9. väärikalt kooli Triinu Hiielaid, Kevin
klassist (õp Merje Leemets).
Hövelson, Ragnar Mednikov 7.
klassist; Martin Kööp, Kristjan Villo
Kevin Hövelson osales maakonna 8. klassist ja Sander Baidua 9. klassist.
kirjandite kirjutamise võistlusel ja

Triloogia Meresoolased huuled räägib admiral
Krusensternist mis annaks Prantsusmaale ja selle
Meresoolased huuled (triloogia)
Ulmekirjandus
Uido Truija
Kirjastus Kentaur

laevaõnnetust kannab meri ta
teadvuseta keha indiaanlaste juurde.
Georgi teekond üle metsade ja mägede
kestab aastaid. Noormehel on selge
I osa ilmumisaasta 2008 lk 344
siht silme ees: ta peab jõudma
Inglismaale
Mereakadeemiasse Bostonisse, sest seal ootab teda ees kiri
õppima minnes (väljamõeldud armastatud Marielt.
kirjaniku poolt) võtab Adam Johann
von Krusenstern kaasa oma II osa ilmumisaasta 2009 lk 312
lapsepõlvesõbra ja tentsiku Jüri Teises osas põimuvad kolm kandvat
(väljamõeldud tegelane) kellele ta liini, mis omal moel kordavad toonase
enne on andnud euroopalikuma ajastu maailma saatust määranud
nime Georg Kruze. Noort isandat riikide jõujooni. Napoleon Bonaparte
saates omandab Georg suureopärase rabeleb korraga võidelda elu- ja
merehariduse ning armub akadeemia sõjatandritel, vallutades kirega nii
juhi tütresse. Georg Kruze esimene kaunitare kui ka riike, unistades
merereis viib mehe peadpöö- seejuures ühtse Euroopa loomisest,
ritavatesse seiklustesse. Pärast

Kultuurikalender

JUUNI
21. juunil kell 8.45 suve vastuvõtmine
Simuna rahvamaja juures
22. juunil kell 21.00 jaaniõhtu Simuna
rahvamaja juures
22. juunil kell 21.00 Väike-Maarja
jaaniõhtu Ebaveres. Isetegevuslaste
esinemised, sportlikud mängud,
tantsuks ansambel Seinast Seina.
Gümnaasiumi
23. juunil kell 12.00 Võidupüha
tähistamine Väike-Maarja vabadussamba juures. Mängib Väike-Maarja
pasunakoor.
23. juunil kell 13.00 Simuna
kihelkonnas langenud sõdurite
mälestussamba taasavamise 20.
aastapäeva tähistamine. Kõnelevad
Rein Rääk ja Jüri Aavik, mängib VäikeMaarja pasunakoor.
23. juunil kell 16.00 Võidupüha
paraadilt saadud tule jagamine
küladele jaanitulede süütamiseks
Väike-Maarja keskplatsil
23. juunil kell 20.00 Jaanisimman
Nadalama külas Kooli talus*.
Tantsuks mängib ansambel C  Duur.
27. juunil Unustatud mõisad 2009
külastuspäev Kiltsi mõisas

Kiltsi Põhikooli tulemustest möödunud õppeaastal

Koolikeskkonna looja ja hoidja
auraamatusse kanti sel aastal KarlSilver Kööp 1. klass, Relika Belova 2.
klass, Kevin Tobreluts 3. klass, Minna
Joor 4. klass, Carl Zibo 5. klass, Andra
Arumäe 6. klass, Janno Utrov 7. klass,
Martin Kööp 8. klass, Erika Varik 9.
klass.
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isekroonitud keisrile pea piiramatu
võimu.
Vene keiser saadab Adam Johann von
Krusensterni esimesele ümbermaailmareisile. Kolm aastat kestev
kangelaslik teekond annab lugejaile
võimaluse nautida kõiki noid võõraid
maid, kust Krusenstern meeskonnaga
läbi käib ning saada palju uusi
teadmisi selle merendusajaloosse
kuuluva suurmehe kohta.
Samal ajal täidab Georg Kruze
Ameerika presidendi poolt antud
salaülesannet ning ostab otsekui
muuseas Adamilt välja oma vanemate
talukoha.

kokkutulek Nadalama külas Kooli
talus*.
30. juulil Unustatud mõisad 2009
külastuspäev Kiltsi mõisas
AUGUST
8. augustil Kinobuss Nadalama külas
Kooli talus*. Töötab filmiõpituba ja
filmikohvris
on
vaatamiseks
Buratino ja Detsembrikuumus.
8. augustil Unustatud mõisad 2009
külastuspäev Kiltsi mõisas
20. augustil taasiseseisvuspäeva
tähistamine Väike-Maarja rahvamajas
Info:
Kiltsi põhikool
Simuna rahvamaja
Väike-Maarja gümnaasium
Väike-Maarja rahvamaja

325 3411
323 7217
327 0910
326 1837

* Kuni külakeskuse valmimiseni
Kurtna külas toimuvad kõik MTÜ
Nelikand poolt korraldatavad suvised
üritused Nadalama külas Matti
Preemi Kooli talus.
NÄITUSED

Väike-Maarja muuseumis

* Prouade pitsiline pesu
JUULI
11.-12. juulil Unustatud mõisad
* Jakob Liiv 150
2009 külastuspäev Kiltsi mõisas
25. juulil kell 12.00 Võivere, Kurtna,
Nadalama ja Kärsa külade II * Küüditamise-teemaline väljapanek

Simuna jaaniõhtu 22. juunil
kell 18.00 Simuna rahvamajas etendus VÄLJASPOOL
HOOAEGA
Lugu kahes vaatuses Sõmeru naiste näitetrupilt
Lavastaja Marika Vernik
kell 21.00 ausamba juures
VABADUSSÕJAS LANGENUTE MÄLESTAMINE
kell 21.15 rongkäik ausamba juurest rahvamaja juurde
kell 21.30 rahvamaja taga jaanitule süütamine, rahvatantsu ja -muusika
simman
TANTSUKS ANSAMBEL VALGE ROOS TAMSALUST
TANTSUSHOW FLAMENKO JA MUSTLASTANTSUTRUPILT
FLAMENTE RAKVEREST
Rahvamaja jalutussaalis töötab KOHVIK
NB! Vihmase ilma korral pidutseme rahvamajas!

Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimise projekti

TEABEPÄEV

toimub 11. juulil kell 11.00 Kiltsi lossis.
Registreerumine 6. juulini tel 5559 8780,
liina.tiimus@v-maarja.ee

Kolmas osa peaks ilmuma lähiajal, kus
Eestimaal saavad kokku Krusenstern,
Kotzebued, Bellings-hausen, Wrangel,
Lütke.

Töötanud laevadel nii Arktika kui
Antarktika vetes, ületanud viis korda
ekvaatori. Tegutseb advokaadina.
Varasemad teosed: Liivimaa neitsi,
Idataevas kerkib Veevalaja,
Kurzeme printsess jt.

Autorist: Lõpetanud 1967.a. Tallinna
Merekooli laevajuhina. Välissõitu ei Lembit Keerus
pääsenud. Moskvas õppis juristiks.
Aegade möödudes pääses välissõitu,
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Noorte treeninguvõimalustest ja
vallapoolsest toetusest

Maadlushooaeg lõpetati pidulikult

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. Esimesi
taotlusi Georg Lurichi fondi
stipendiumidele oodatakse selle aasta
sügisel.

Väike-Maarja noormaadlejad saavutasid möödunud hooajal 123 medalit.
3. juunil lõpetati Georgi söögitoas maadluses 14 ja sumos 8 võistlust.
pidulikult
maadlushooaeg
- Saavutati 123 medalit:
autasustati tublimaid sportlasi ja *23 medalit vabamaadluses ja 3. koht
fänne, kes jõu ja nõuga kogu hooaja Eesti meistrivõistlustelt - Jevgeni
jooksul abiks olid.
Hamidanov
Väike-Maarja
maadlusklubi *57 medalit klassikalises maadluses,
parimateks krooniti sel hooajal:
Eesti meistrivõistlustelt 1. koht
1. koht - Jevgeni Hamidanov, kes tuli Jevgeni Hamidanov, 2. koht Aigar
Eesti
meistriks
klassikalises Kriel, 2. koht Enriko Junukevitus
maadluses ja saavutas 3. koha ka Eesti
* 43 medalit sumos, Eesti
meistrivõistlustel vabamaadluses ning
meistrivõistlustelt 1. koht Aigar Kriel,
võitis hooaja jooksul 21 medalit.
2. koht - Aigar Kriel, kes saavutas Eesti 1. koht Enriko Junukevitus, 1. koht
meistrivõistlustel
klassikalises Allan Läll, 2. koht Enriko
maadluses 2. koha ja 1. koha Eesti Junuskevitus, 2. koht Olavi Koort, 2.
meistrivõistlustel sumos ning võitis koht Rauno Kuusemets, 2. koht Enriko
Junukevitus, 3. koht Olavi Koort, 3.
hooaja jooksul 21 medalit.
3. koht - Holger Toots, kes saavutas koht Heiki Räni, 3. koht Allan Läll, 3.
Eesti meistrivõistlustel sumos 3. koha koht Holger Toots.
ja võitis hooaja jooksul 14 medalit.
Lembit Kalter
Noormaadlejad osalesid 31 võistlusel maadlustreener
- vabamaadluses 9, klassikalises

Judokate hooaja tegemistega võib
rahule jääda

Kevade võistluste lõppemisega võib
ühtlasi joone alla tõmmata VäikeMaarja judokate selle hooaja
tegemistele, millega võib igati rahule
jääda  erinevatelt võistlustelt on
saavutatud medaleid ja punktikohti.
Igaüks meist saab kaasa aidata Judopoiste näol ei ole tegemist enam
vaid
toreda
Lurichi fondi tugevdamisele ja selle üksiküritajatega,
sõpruskonnaga,
kes
suhtlevad
ka
põhikapitali suurendamisele!
väljaspool treeninguid.
Annetusi Lurichi fondi saab teha
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Kõige edukamaks osutus sedapuhku
Fond arveldusarvele nr 221001101347 Lehar Madis Metsallik, kes tuli 4
Swedbankis. Selgituseks: Annetus korda kullale ja kahel suurturniiril
saavutas igati arvestatava V koha. Ka võit võib valus olla - Andres
Georg Lurichi fondi.
Näiteks Abloy Rahvusvahelisel Märtin Metsallik
NB!
Selgitusse lisage oma isikukood ja turniiril osales kehakaalus -27kg 42 Kindlasti jäid poistele meelde
postiaadress. Tuludeklaratsiooni judokat ja tegemist oli D-klassiga, Rakveres Põhjakeskuses ja Väikeesitamisel saate annetustelt tulumaksu kuhu Lehar Madis hakkab kuuluma Maarjas toimunud demonstratsioonalles järgmisest aastast! Tema vanem esinemised. Usume, et see aitab
tagasi taotleda.
vend
Andres
Märtin
võitis paljudel inimestel paremini mõista
rahvusvahelisel turniiril Maiasmokk judo kui spordiala olemust.
kehakaalus -38kg pronksi ja Eesti Treeningutel ja võistlustel kogetu
meistrivõistlustel C-klassis saavutas V annab lastele kogu eluks kaasa pagasi,
koha. Medalivõimaluse võttis mis aitab julgelt tuleviku poole
22.04.1876 - 22.01.1920
esimeses kohtumises saadud vigastus. sammuda. Tegelikult kehtib judos
Kindlasti tuleb au anda noormehe kõige lihtsam printsiip  Terves kehas
1900
Sügisel 1899 sõitis Lurich Lääne- raudsele tahtejõule - vaatamata terve vaim!
Euroopasse. Turnee kestis poolteist vigastatud jalale suutis ta võita ainult
aastat ja kujunes täielikuks triumfiks. käte tehnikat kasutades kolm Nii nagu elus ikka on meie tegemisi
Ta püstitas tõstmises maailma- järgnevat kohtumist - võita tuli nii saatnud nii edu kui ka tagasilöögid:
rekordeid ja oli maadluses võitmatu. valu kui ka vastane! Pronksimatis tuli kahjuks pidi klubi kevadel treeningud
Maailmarekordiks kuulutati ka tema kaotus alles lõpusekunditel ja Väike-Maarjas katkestama ja seda
maadlussimultaan Magdeburgis, miinimum-punktidega  yukoga.
lihtsalt osalejate vähesuse tõttu. Kuna
kus ta 38 minutiga seljatas 18 linna ja
judokad maksavad oma treeningute
Markus
Tiigimäe
lisas
oma
ümbruskonna maadlejat. Lurichit
eest ise ja treeningmaksust tuleb katta
nimetati maailma tugevaimaks kollektsiooni Elva turniirilt samuti treeneri sõidukulud, saali üür ja
pronksi
ja
saavutas
mitmel
turniiril
meheks, 20. sajandi Simsoniks ja, kuna
treeneritasu, ei olnud klubil enam
Eestimaa oli tollal vaid Venemaa väärika V koha. Tublid olid ka Väike- võimalik jätkata. Treeningmaksu
Maarjas
talvel
treeningutega
kubermang, siis ka võitmatuks
suurus sõltub väga palju ka sellest, kas
alustanud  kevadel sooritasid Steven, kohalik omavalitsus suudab ja tahab
venelaseks.
Karl Oskar ja Mark edukalt oma toetada noorte sporti ja milliseid
esimese vööeksami. Nüüd on neil alasid toetatakse, milliseid mitte.
1901
Lurich tuli Hamburgis elukutseliste kõigil õigus kanda kollast vööd!
Väike-Maarja vallavalitsus on teinud
maailmameistriks. Auhind oli 2000
sportimisvõimaluste suurendamiseks
marka.
väga palju ja loomulikult suur kiitus

Mõnda Georg
Lurichi elukäigust

Suvel saabus ta kodumaale. Alates
augustis ja oktoobris Riias toimunud
tempionaatidest võistles ta koos oma
õpilase Aleksander Abergiga, kes
sellega elukutseliseks hakkas.

SPORDIKALENDER
Juuni
*
27.-28.06 Eesti valdade
suvemängud Kohilas
Juuli
*
Jätkub tervisespordiürituste sari
Harjuta terviseks!
*
12. 07 ratsaspordivõistlus
Kaarma Karikas Ebaveres
*
25. 07 kell 16.00 Äntu paisjärve
äärest antakse triatloni Ebavere
Kange start.
August
*
Jätkub tervisespordiürituste sari
Harjuta terviseks!
*
07.-08.08 kell 18.00 valla MV
rannavõrkpallis Väike-Maarja
rahvamaja taga
*
15.08 kell 10.00 valla MV
jalgpallis Triigis
September
*
Jätkub tervisespordiürituste sari
Harjuta terviseks!
*
01.09 kell 16.00 LJKT juures
rulluisuvõistlus Suveots 4
tehase auhindadele

Väike-Maarja vallas on noortele
loodud üsna palju erinevaid
tegevusvõimalusi. Valla arengukava
kohaselt on noortespordis enam rõhku
pööratud korvpalli, maadluse ja
suusatamisega tegelemisele. Eeskätt
on arendatud neid tegevusalasid,
mille treenerid ja eestvedajad on
kohapeal olemas ning osavõtjaskond
arvukam.

ning treeningutel osaleb õpilasi ka
Kiltsist ja Simunast

Väike-Maarja uue spordihoone
valmimisega avanesid väga head
treeninguvõimalused korvpallile ja
maadlusele,
Ebavere
radade
korrastamise
ja
olmehoone
valmimisega on loodud häid eeldusi
suusatamisele. Päris head võimalused
korvpalliga tegelemiseks on ka
Simuna spordihoones.

Eespooltoodud spordialadega on
hõivatud päris palju meie valla noori,
osaletakse erinevatel turniiridel ja
võistlustel ning on saavutatud ka
märkimisväärseid tulemusi. Nende
alade kõrval on aeg-ajalt rohkem
tähelepanu pööratud kergejõustikule,
malele ja lauatennisele.

Korvpalli on siinkandis mängitud
pikka aega. Juba Väike-Maarja
kolhoosi päevil tuli treeneriks Aivo
Erkmaa, tema alustatut jätkab Vaido
Rego, Simunas suunab noori korvpalli
juurde Hillar Kasu. Sellele alale läbi
mitme aastakümne panustamine on
nüüdseks kallutanud maakonna
korvpallikeskme meie valda 
tänavuse maakonna meistri selgitasid
siinsed võistkonnad  Simuna Ivax ja
Väike-Maarja Reinpaul  omavahel.
Ka Väike-Maarjast alguse saanud
noorte rahvusvaheline Lurich Cupi
korvpalliturniir on õnnestunud siia
tagasi tuua.

Pandivere päeval toimunud
võistlustest
PAARISKORVPALL
Osales viis paari. Esikolmik: 1.
Maturix  Rivo Täheste, Marten
Seepter; 2. Dunkers  Sander Klaan,
Olavi Leisson; 3. Tarvas  Taavi Eesalu,
Rainer Teidla

neile selle eest. Heaks ei saa kiita
ainult ühtede laste (spordialade)
eelistamist teistele  osad spordialad
saavad ju toetust. Väita, et tegemist on
traditsioonidega jne. on lihtsalt väär:
ühe või mitme hea traditsiooni
olemasolu ei välista uue ja samaväärse
või veel parema traditsiooni teket!
Ühtegi traditsiooni ei saagi tekkida
võimalusi eos hävitades ja pärssides.
Momendil osaleb klubi treeningutel
kaheksa poissi Väike-Maarjast ja
nende vanemate kanda on nii
treeningmaks
kui
ka
transpordikulu Väike-Maarjast
Rakvere Spordihalli, samas on
Väike-Maarjas olemas väga
korralik maadlussaal. Kaheksa
last on peaaegu pool klassitäit
meie algkoolimajas ja tegelikult
oleks neid momendil juba kümme,
sest kaks lapsevanemat olid sunnitud
loobuma just transpordiprobleemide
tõttu kas siin ei ole piisavalt
mõtlemisainet?!

KÖIEVEDU
Piirkondadest olid esindatud ainult
Triigi ja Väike-Maarja, kellele lisaks
võistles veel kolmaski võistkond
nimega Jõhkralt Nõrgad. Võistuse
võitis Triigi võistkond koosseisus
Raivo Tammus, Kalle Saage, Ants
Liivak, Jüri Kaskemaa ja Reigo Alas.
Teiseks tuli Jõhkralt Nõrgad ja
kolmandaks Väike-Maarja võistkond.
Suur tänu Aare Prantsule ja Maili

Tannbaumile, kes olid toeks võistluse Võistlejad registreeriti eesnimepidi ja
läbiviimisel.
alljärgnevalt paremusjärjestus:
Naised: 1. Chris, 2. Jaana, 3. Eha
VÕRKPALL
Mehed: 1. Tanel, 2. Raul, 3. Ruslan
Teistkordselt toimus Tamsalu ja VäikeMaarja
valla
vaheline Uus hooaeg algab juba juuli lõpus
sõpruskohtumine. Nagu eelmiselgi triatloniga Ebavere Kange. Seniks
korral, oli ka seekord parem Tamsalu kõigile head harjutamislusti.
valla võistkond. Suur tänu Väino
Stoltsenile ja Taisi Pedorile, kes aitasid Ants Rikberg
kohtunikena üritust läbi viia!
KÄESURUMINE
Võistlus
toimus
Raul
Veia
meisterdatud käesurumispingil.

VALLA MEISTRIVÕISTLUSTE KOONDTABEL

TRIATLON
KOROONA I, II, III etapp
LAUATENNIS I, II, III etapp
KABE I, II, III etapp
MALE I, II, III etapp
MÄLUMÄNG I, II, III etapp
VÕRKPALL
LASKMINE I, II, III etapp
KORVPALL
VASTLAREGI
SUUSATAMINE
KÖIEVEDU
Kahe nõrgema ala punktide
mahaarvestus
KOKKU

Lisaks eespool mainitule harrastatakse
veel mitmeid-mitmeid tegevusi, mida
valla eelarvest on saanud väga vähe
või üldse mitte toetada. Näiteks on
Kiltsi põhikooli direktoriks tulnud
endine Kalevi jalgrattakooli treener
Alar Krull koondanud enda ümber
arvestatava
jalgrattahuviliste
seltskonna. Sel hooajal alustas taas
treeningutega Väike-Maarjas judoklubi Ippon. Seni käisid siinsed judopoisid treeningutel Rakveres. Mitmed
siinsed noored osalevad tantsuklubi
Ermetants tegevuses jne.
Praegustes suhteliselt kitsastes
eelarve-oludes on vallapoolne toetus
huvitegevusele tuntavalt kahanenud.
Olude paranemisel avanevad
loodetavasti
ka
soodsamad
võimalused erinevate vaba aja
tegevuste toetamiseks.

Kuna Eesti maadluslegend Georg
Lurich on sündinud Väike-Maarjas,
tundub siinkandis maadlusega
tegelemine
üsna
loomulik.
Maadlustreenerina töötab 1999.
aastast peale Lembit Kalter. Lisaks Soovin kõigile tegutsemistahet ja
kreeka-rooma maadlusele tutvustab ta püsivust!
noortele ka sumo põhitõdesid. Noorte
huvi maadluse vastu on küllaltki suur Ilve Tobreluts

Valla meistrivõistlused toimusid tosinal spordialal

2008/2009. hooaja valla meistrivõistlustest on saanud ajalugu.
Võistlused toimusid kaheteistkümnel
spordialal, millest arvesse läks kümme
paremat tulemust. Suur tänu Aule
Rebasele, Hillar Kasule ja Aleksandr
Adamsonile, kelle eestvedamisel
Triigi, Simuna ja Vao piirkonnad valla
meistrivõistlustele välja tulid.

Noorte suusatreeningutega alustas
1999. aastal Raul Kütt. Pärast MTÜ RK
Ebavere Suusaklubi moodustumist on
vald sõlminud suusatreeningute
läbiviimiseks mittetulundusühinguga
lepingu. Praegu on suusatreeneriks
Urmas Kullas.
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Sügisel alustame uuesti ja sedapuhku
juba kindlasti suurema grupiga !
Teada anname sellest ka infolehes ja
klubi kodulehel www.ippon.ee
Täname kõiki treeningutel osalenud
lapsi ja nende vanemaid aktiivse
kaasalöömise eest ning soovime ilusat
ja teguderohket suve!
Meelis Metsallik
lapsevanem, SK Ippon

VÄIKEMAARJA
VALLA
RSK TEATAB:

Harjuta terviseks punktiseis
09.06.2009 seisuga

1. Viivi Kahr (Päästekool, 114
osaluskorda/11 boonuspunkti)
2. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja, 102/10)
3. Aino Saaremäel (Kiltsi põhikool, 90/
9)
4. Rita Soidla (Väike-Maarja, 77/7)
5. Õie Altermann (AS Boxer, 66/6)
6. Geidi Kruusmann (VMG, 64/6)
7. Riina Laanemägi (Väike-Maarja, 63/
6)
8. Malle Mägi (Väike-Maarja, 62/6)
9. Urve Kalda (Väike-Maarja 62/6)
10. Ain Kõiv (FIE, 59/5)
11. Urmas Kopti (Lasila Betoon 59/5)
12. Tuuli Saksa (VMG, 53/5)
13. Ellen Tilk (Väike-Maarja 48/4)
14. Sandra Bork (VMG, 46/4)
15. Heete Ausmeel (Väike-Maarja, 45/4)
16. Sirle Aosaar (õppekeskus, 45/4)
17. Anne-Ly Nilbe (Päästekool 44/4)
18. Anneli Kütt (Väike-Maarja, 43/4)
19. Jaana Puksa (VMG, 41/4)
20. Marko Põdra (Väike-Maarja, 40/4)
21. Merje Suits (Väike-Maarja, 37/3)
22. Andres Saaremäel (Clean Up 37/3)
23. Bruno Münter (FIE, 35/3)
24. Airi Einsalu (Maarjalill 34/3)
25. Kristiina Kahr (VMG 31/3)
26. Kristi Põdra (VMG 31/3)
27. Kaiti Kannel (29/2)
28. Erki Tomson (Jõhvi 29/2)
29. Regina Kask (Väike-Maarja
spordihoone 29/2)
30. Aino-Johanna Õunapuu (VäikeMaarja 29/2)

Juuni 2009

Väike-Maarja Valla Infoleht

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

Väike-Maarja taaskasutuskeskus (Tamsalu mnt 1 II
korrusel) on avatud igal reedel ja laupäeval kell 10-15.
Info 526 0283

Tervisliku toidu õppepäevalised olid rahulolevad

ª Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi teise talutoidualase õppepäeva teemaks olid
külmpressitud õlid ja põnevad rohelised salatid.
Tiia Uutsalu tutvustas kohaliku
köögiviljakasvatajana Koonu küla
Põhjala talu tegevust. Peaesineja Aive
Luigela rääkis alustuseks rasvadest
üldisemalt. Rasv on inimesele igal
juhul vajalik, kuid seda tuleb tarbida
õiges koguses - soovitavalt 1g rasva 1
kg kehakaalu kohta päevas, ning õiges
vahekorras  päevasest kogusest 1/3
loomseid ja 2/3 taimseid rasvu.
Rasvadest saame organismile
vajalikke rasvhappeid. Tahketest
rasvainetest on inimorganismile kõige
kergemini omastatav taluvõi.
Kasutamiseks väga mugav margariin
ei ole aga sugugi hea tervisele, kuna
sisaldab trans-rasvhappeid, mis
tõstavad inimese veres nn halva
kolesterooli
sisaldust
ning
suurendavad sellega riski haigestuda
südame- ja veresoonkonnahaigus- Aive Luigela nõuandeid jagamas. Fotod: Ülle Metsman
tesse.
peterselli, tilli, muru-,
Inimkeha jaoks on asendamatud küüs- ja karulauku.
roll
oli
polüküllastamata rasvhapped omega- Oluline
klassikalise
retsepti
järgi
3 ja omega-6. Meie toitumine peab
sisaldama neid mõlemaid piisavas valmistatud õlikastmel.

koguses ja optimaalses suhtes. Kuna
keha neid ei tooda, tuleb tarbida
omega-3 ja 6 rasvhappeid sisaldavaid
toiduaineid, millest kõige tõhusamad
on külmpressitud taimeõlid, näiteks
lina-, tudra-, kanepi-, rapsiõli vms.
Samuti aitab külmpressitud taimeõli
omastada
toidus
sisalduvaid
rasvlahustuvaid vitamiine (A, D, E jt).
Seega on üheks oluliseks põhjuseks,
miks toorsalateid tuleks valmistada
just külmpressitud õlidega, võimalus
niimoodi kõik kasulik maksimaalselt
kätte saada. Seejuures on õli abiks
teiste toiduainete maitseomaduste
esile toomisel, enimkasutatav
hapukoor aga vastupidi, matab kõik
muud maitsed. Ka taignas võib
edukalt või ja margariini õliga
asendada, kui lisada seejuures
küpsetuspulbrit.

Tagasiside osalejatelt oli
rahulolev. Isegi osa
saanud meesterahvad
leidsid, et kõik salatid olid
suurepärased. Naistest
rääkimata. Kahju vaid, et
nii vähesed inimesed
sellest toredast üritusest
osa said  ilmselt olid ilus
ilm ja ümbruskonnas
toimuvad
põnevad
laadad rahva mujale
meelitanud.

NB! Eelinfoks kõigile, kel
tervisliku toidu vastu
huvi on: sügisel on plaanis anda
õpetust köögiviljadest ja lambalihast
toitude
ning
täisterajahudest
küpsetiste valmistamiseks. Kui
uudsevili salves, teeme koos leiba.
Köögipoolel
degusteerisime Täpsematest kuupäevadest anname
maanaiste seltsingu liikmete poolt teada valla kodulehel ja infolehes.
valmistatud
esialgu
täiesti Teavet saab ka taaskasutuskeskusest.
uskumatuna
tunduvatest
komponentidest koosnevaid salateid. Kadri Kopso
Kasutatud oli mustsõstra-, naadi-, VMPSi liige
võilille-, kõrvenõgese-, kortslehe-,
nurmenuku-,
jänesekapsaja
hapuoblikalehti, maitsestamiseks

RETSEPT:
Klassikaline õlikaste
•
1 sl valge veini äädikat või
sidrunimahla
•
3 sl külmpressitud õli
•
soola, suhkrut või mett,
pipart
•
sõltuvalt maitsestatavast
toidust võib lisada erinevaid ürte,
sibulat, küüslauku, sinepit, karrit,
paprikapulbrit, tillikastet,
tomatipüreed jm
Äädikas, sool, suhkur ja pipar segada.
Vispliga segades lisada õli.
Lisada soovikohaseid komponente ja
segada hästi läbi. Enne serveerimist
lasta
veidi
seista
maitsete
segunemiseks.

Ülevaade korvpallipoiste hooajast

Alljärgnevalt ülevaade Väike-Maarja KK Väike-Maarjas
korvpalliklubi hooajast 2008/2009.
21.03-22.03 Lurich Cup 09 VäikeMaarjas, III koht P99
Vahelduseks regulaarsele treening- 8.05 Sõpruskohtumine vs Helsingi
tegevusele oli päris palju võimalusi ToPo 98 Rakveres
huvitavateks ja arendavateks 9.05 3x3 tänavakorvpalli turniir
sõpruskohtumisteks ning turniiridel Viimsis, III koht P98
osalemiseks. Edukaim oli hooaeg 23.05-24.05 Eesti minikorvpalli
Hans Kesküllale, kes osales Eesti U14 festival Rakveres, 2 võistkonda P 98
koondisega Balti matil Vilniuses ning 30.05.31.05 Meiega Meistriks Tartus,
pälvis seal tunnustust resultatiivse ja II koht (koos Virumaa PK
kindla mängu eest.
võistkonnaga)
2.-4. klass
20.-21.09 Sõpruskohtumised vs RSK
sPORTKUNDA, SK Rim, PuHu
(Soome) Kadrinas
1.10 Sõpruskohtumine vs Jõhvi SK
Jõhvis
7.10 Sõpruskohtumine vs SK Rim
Tallinnas
28.10 Sõpruskohtumine vs KK Hito
Kohtla-Järvel
30.11 Sõpruskohtumine vs Erkmaa
KK Tartus
25.12 SK Rim Jõuluturniir Tallinnas,
III koht
01.02 Sõpruskohtumine vs Erkmaa

6.-9. klass
28.-30.08 NG Mini Cup Rakveres 2
võistkonda: P93 10. koht ja P94 (koos
sPORTKUNDA võistkonnaga) 5.
koht
6.-7.09 Bussirent Cup 08 Märjamaal
4. koht
9.10 Sõpruskohtumine vs KK Hito
Maidlas
27.12 SK Rim Jõuluturniir Tallinnas
P94, III koht (koos sPORTKUNDA
võistkonnaga)
21.04 Sõpruskohtumine vs Rakvere
SK/Tarvas II Väike-Maarjas
12.05 Sõpruskohtumine vs Rakvere

SK/Tarvas II Rakveres
Väike-Maarja valla MV, III koht
Lääne-Virumaa koolide MV, I koht P
6.-9. kl
Lääne-Viru meeste karikavõistlused
(1. ring)
Lääne-Viru meeste MV meistriliiga,
10. koht
Eesti Koolispordi Liidu (EKSL) MV
PA  alagrupiturniir Kundas
EKSL PB  alagrupiturniir VäikeMaarjas
Eesti MV PB1, 13. koht
Eesti MV PB2, 9. koht (koos
sPORTKUNDA võistkonnaga)
EYBL U15 2. liiga (koos
sPORTKUNDA võistkonnaga),
etapid Peterburis, Riias ja
Ventspilsis. Jäime 2. divisjoni
püsima.
Palju tänu kõigile toetajatele,
kohtunikele ja abilistele ning
perekondadele Keskülla, Saaremäel,
Alt, Matikainen, Ojamaa, Kivivare,
Pohlak, Talu, Tampere.
Vaido Rego
treener
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Palju õnne!

Kaarli Metson - 04.07
Reet Rohtmets - 10.07
Endel Vaimel - 11.07
Ruth Raidlo - 14.07
Susanne Esinurm - 17.07

Seltsi jaanituli toimub 21. juunil
kell 19 Paemurru talus,
pärandkultuuri osakonna
suveõhtu retk 10. juulil kell 19.
Kogunemine Kaarma-Tagakülas
Kruusiaugu talus.

Kodu Kauniks võistlus kutsub juba
kaheksandat korda osalema

Juba kaheksandat aastat korraldab
Eesti suurim kuukiri Kodu & Aed
võistlust Kodu Kauniks. Võistluse
eesmärk on innustada ja toetada
inimesi ilusate kodude ja aedade
loomisel ning tunnustada juba tehtut.
Tänavusel võistlusel osalemise
tähtajani on jäänud veel kuu 
osalemissoove ootame kuni 10. juulini.
Hindame kodude sisekujundust
(kaalukeeleks pole seejuures mitte
rahakoti paksusest tulenevad
võimalused, vaid nutikad ideed ja
vahvad
lahendused)
ning
aialahendusi.

unusta aadressi ning telefoninumbrit
ja meiliaadressi!
* Lõppvooru pääsenud kodusid ja
aedu külastab ürii. Võitjad pärjatakse
oktoobri alguses.
Info tel 667 6080, 667 6087 ja
forma@forma.ee
2008. aasta võitjate pilte saab vaadata
www.kodu-aed.ee
Kategooriad ja auhinnad
AASTA KODU 50 000 kr Swedbankilt
Noore pere kodu 20 000 kr Ober-Hausi
Kinnisvaralt
Parim värvilahendus 20 000 kr
Tikkurilalt
Parim vannituba 20 000 kr
Gustavsbergilt
Ökokodu 15 000 kr Safranilt
Parim köök 15 000 kr kinkekaart
Iittalalt

Tänavune auhinnafond on üle 300 000
krooni. Võistluse ürii eesistuja on
Kodu & Aia peatoimetaja Eve Veigel,
üriisse kuuluvad Kodu & Aia ning
sponsorite esindajad ja eksperdid.
Oktoobri alguses anname Tallinnas
Mustpeade Majas võitjatele üle Aasta AASTA AED 50 000 kr Biolanilt
kodu ja Aasta aia tiitlid ning Ise tehtud õueruum 20 000 kr
hulgaliselt eripreemiaid.
Husqvarnalt
Noor aed 20 000 kr Scheteligilt
Võistlusel osalemise tingimused
Aiakultuuri preemia 15 000
* Saada hiljemalt 10. juuliks vähemalt kinkekaardina Hansaplantilt
viia fotot oma kodu eri ruumidest, aia Kõik võistlusel osalejad saavad
üldilmest
või
huvitavast kingituse Fiskarsilt!
õueruumilahendusest (nt aiarajatisest,
grilli- või puhkenurgast vms).
Katrin Kuusemäe
* Fotod saada aadressil: Kodu Forma Media turundusjuht
Kauniks, Kodu & Aed, Sakala 16, 667 6070
10141 või meilile forma@forma.ee
513 1005
* Lisa kindlasti kaaskiri, kus tutvustad katrin.kuusemae@forma.ee
oma peret ja kodu või aeda. Ära www.forma.ee

Hakakem oma elu parandama
Mind ajendas kirjutama 23. mail
rahvamajas näidatud teaduslik film
uuest bioloogiast, mida kahjuks tuli
vaatama umbes kümme inimest.
Tahaksin Teid, armsad lugejad, üles
kutsuda õppima! Õppima teadmisi,
mis aitavad keerulistel aegadel mitte
lihtsalt eluga toime tulema, vaid ka elu
õnnelikumaks muuta, kõige sinna
juurde kuuluvaga.
Olen veidi kimbatuses, kuidas Teid
innustada lugema seda, mida ise olen
paljude aastate jooksul lugenud ja
omandanud ning põhiline - järginud.
Täna väidan julgelt, et kõik minuga
juhtuv on minu teha, kuid kui Teil on
mõtteviis, et olete elu ohvrid, ei saa
oma elukvaliteeti parandada.
Vabanege ootamisest ja hakakem
õppima. Jah, nii lihtne see ongi, sest
uued teadmised näitavad Teile teed,
millelt Te enam iialgi kõrvale ei kaldu.
Maailma arusaamad ja teadus on ju nii
drastiliselt muutunud, et rumal oleks
selle ees silmi sulgeda. Lektoorium.ee
raames näidatavatel filmidel on
igaühel oma teema ja eluvaldkond
haakudes suurepäraselt omavahel.
Kvantfüüsika, metafüüsika, uus
bioloogia annavad selle kindla
teadmiste vundamendi, mis on
baasiks elukvaliteedi parandamisel.
Lühidalt nähtud filmist. Ph D Bruce
H. Lipton on pälvinud teaduse ja
vaimsuse
ühendamise
eest
rahvusvahelise tunnustuse. Ta väidab,
et geenid ja DNA ei kontrolli meie
bioloogiat, vaid väljastpoolt rakku
saabunud signaalid, sealhulgas meie
positiivsed ja negatiivsed mõtted.
Meie meel kontrollib keha funktsioone
ja mõtlemise ümberõppimise läbi saab
keha muuta.
Kuidas Teie elu tajute? Milline on Teie
suhe keskkonnaga? Stressi ei tekita
mitte olukord, vaid meie suhtumine
olukorda. See, millised me oleme,
salvestub meie lastesse juba enne
nende sündi! Mis on aga salvestunud
meisse endisse läbi põhjatu
kollektiivse ja isikliku alateadvuse

mineviku? Millised programmid meis
töötavad? Kui palju on meiega
manipuleeritud ja kelle, mille poolt?
Kuidas vabaneda blokeeringutest ja
liikuda tervenemise poole kõikidel
tasanditel?
Me oleme tervikus eksisteerivad
valguse ja armastuse olendid. Energia
järgib meie mõtteid, meeli ja tundeid.
Enne peab muutuma energia ja alles
siis muutub teadvus. Ärgem tehkem
üksteisele
haiget
otsaette
koputamisega nii nagu sageli tehakse
kasvõi mõtetes. Mõistus ei saa mõista
kui teadvus on suletud. Teadvuse
äratamisega,
avamisega,
laiendamisega tegeleb metafüüsika ja
kogu vaimne kirjandus. Katsuge veel
öelda, et see pole teaduslik distsipliin,
on, ja kuidas veel!
Lõputu energiaallikaga oleme me kõik
potentsiaalselt
ühendatud,
blokeeringute kõrvaldamise või
ületamise ja energiakanalite avamise
teel on meil igas mõttes võimalik oma
elukvaliteeti parandada. Mõlemad
protsessid on pikaajalised ja
läbipõimunud ning eeldavad lugemist
ja iseendaga tegelemist, teel
püsimist. Külgetõmbeseadus hakkab
kasvatama head, kui on tegu heaga,
ja ka halba, kui on tegemist halvaga.
Pidage meeles - olemine kasvatab
olemist! Materiaalsus hakkab heale
olemisele lihtsalt järgi tulema, mitte
vastupidi!
Tahan väga tänada Heli Kompi olulise
ja väga vajaliku teabe eest ja loota
taoliste ürituste kordumist.Edu ja
aitäh Sulle!
Huvilistele lisaksin mõningad
autorid, keda ise väga hindan:
Leonard Horowitz, Deepak Chopra,
Wayne Dyer, David Icke, Neal Donald
Walsh, Erchart Tolle, Drunvalo
Melchizedek, Brandon Bays, Anatoli
Nekrassov ,David Wilcock ja mu suur
lemmik Jasmuheen.Edu ja rõõmsaid
avastusi!
Mare Rebane
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Väike-Maarja Valla Infoleht
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 reedeks,
27. juuliks kella 10.00. Tellimiseks ja infoks
helistada telefonidel 326 1345, 5656 4959.

UUS B-KATEGOORIA
KURSUS VÄIKE-MAARJAS

HIND 5400 krooni, algus 17. augustil kell 16.00
Väike-Maarja õppekeskuses. Sõbralik
teenindus ja kvaliteet! Info tel 5345 1061 või
elektronpostiaadressil virumaa@autosoit.ee
Pakume soodsate hindadega
Josera (Saksamaa) koera- ja
kassitoitusid.
Nüüd saadaval ka täissööt
broileritele ja munakanadele.
Müük toimub koti kaupa.
Pikk 30, Väike-Maarja Rotaks-R OÜ, www.rotaks.ee
www.josera.ee

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses
jumalateenistused pühapäeviti
kell 12.

Koguduse vaimulik on Ahto Mäe.
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3, 46202 Väike-Maarja.
Tel 511 7552, e-post: vaike-maarja@eelk.ee

19. juulil kell 12.00 surnuaiapüha
vanal kalmistul

Avispea koguduses

jumalateenistused pühapäeviti
10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispeakogudus.onepagefree.com
Koguduse blogi Internetis: avispea.blogspot.com

kell

Simuna koguduses
jumalateenistused
pühapäeviti
kell 12.

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

23. juunil kell 11.00 surnuaiapüha Simuna kalmistul. Pärast
jumalateenistust orelikontsert kirikus, esineb orelikunstnik
Sergei Varavski Peterburist.

Kuldleeripüha 12. juulil kell 12.00. Osalemissoovist anda
teada koguduse õpetajale.
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund
enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel
vajadustel on kokkuleppel õpetajaga võimalik kohtuda teistel
aegadel.

Otsin meest või firmat, kes on võimeline katkist
välistreppi ära parandama ja seda lähema kuu jooksul.
Kui hästi teeb, on muud tööd veel. Teatada endast
raul@stratkom.ee

Müüa odavalt lõhutud

KÜTTEPUID.

Müüa ka 3-meetriseid.
Kohalevedu. Tel 5342 6318

Müüme aastaringselt lõhutud ja sobivas mõõdus
KÜTTEPUID. Kogused täpsed ja mõõdetavad,
puud on koormasse laotud. Pakume ka 3-meetrist
küttepuud. Tel 501 3862.

Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse
MTÜ PAIK toetuste hindamise ja otsustamise komisjoni 10. juuni
otsusega nr 18 avatakse 2009. aasta LEADER programmi meetmete II voor.
Projektitaotluste vastuvõtu ajad on alljärgnevad:
1.
2.

* Saen palke, müün
prusse, laudu ja
küttepindu.
Kalju Esinurm,
tel 5677 6794

 Innovatsioon ja oskuste omandamine on allikate allikas 20. august
kuni 30. august.
Küla kui allikas 10. september kuni 20. september.

Meetmete juhendmaterjalid, taotluse tingimused ja taotluste vormid on kätte
saadavad www.pandivere.eu või Tehnika 1a, Tamsalu.
Täiendav informatsioon 518 4953, 322 8448.
Taotlused esitada eelpool nimetatud ajal Tehnika 1a, 46107 Tamsalu.

Väike-Maarja Lasteaed on
suvepuhkusel alates 25. juunist.
Rühmad avatakse taas 10. augustil.
Soovime kõigile rõõmsat
päikselist suve!

ARSTIDE
PUHKUSED

PEREARSTID
Dr T. Vilimaa
06.-17.07.2009
03.-14.08.2009
Dr M. Lepiksoo
15.-30.06.2009
20.-31.07.2009
17.-31.08.2009
Puhkuse ajal asendab dr Vilimaa
dr Lepiksood ja vastupidi.
Asendusarst annab ainult
erakorralist abi. Tõendid, õiendid,
väljavõtted, korduvretseptid tuleb
võtta oma perearstilt.
Dr T. Liivalaid
10.08.-04.09.2009
Asendab Rakke perearst
dr P. Bakhoff.
HAMBAARSTID
Dr R. Laanemägi
06.07.-04.08.2009
Dr K. Sepping
06.07.-21.08.2009
A&K Caritas OÜ
Dr K. Alt
13.-29.07.2009
Dr K. Haugas
29.06.-26.07.09
Dr P. Lepiksoo
22.06-06.07.2009
03.-18.08.2009

Juuni 2009

Kevadkuudel sündinud

Merete Matrov
17.05.2009
Merit Nõmmiste
31.05.2009
Kevin Kozlovski
01.06.2009
Kusti Leemet
01.06.2009
Thristo Paju
01.06.2009
Tervist ja rõõmsat meelt!

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

HELMI LAUKSE
MILJA MÖLDER
ELVIIRA UMBRAZUNAITE
AINO-VILHELMINE PÄRN
HEINO SALUSTE
HELVE REITALU
ERNA FREIENTHAL
ALIE SIKOV
ARVI VAALU
ELLEN ESKEL
HELGO TERAV
EVI VÖÖRMANN
ELLA UUSPÕLD
HELMI TOOMSALU
HELGI LIPPASAAR
ERICH RANDMETS
SELMA LIIV
ÕIE PELLO
AINO SALUVEER
ILME VAHT
AINO TAMMSAAR
ELFRIEDE TEDREKULL
VILMA EHASTU
VERNER LILLEVÄLI

01.06  83
04.06  70
06.06  75
07.06  94
10.06  82
12.06  80
14.06  84
14.06  82
14.06  70
15.06  90
15.06  86
15.06  82
18.06  75
20.06  86
22.06  81
23.06  89
24.06  93
25.06  70
26.06  83
26.06  82
26.06  70
29.06  86
30.06  83
30.06  83

ALIIDE KUUSEMÄE
LEMBIT SEIMAR
HARALD UUTSALU
VALERIA AHI
HELDI MAADVERE
JULINE KASEPERE
ANTJE-BRUNHILDE KAASIK
ELINA POOM
AINO HEIN
UNO VILDERSEN
ROSALIJA KERGE
ÕIE-MELAINE PAKSIN
ERNA LEEMETS
OLAVI LOSSI
IVAN TALBONEN
HILDEGARD VÕSUMETS
HEINO TAALIKU
AINO AREN
UNO METS
HILDA NAGGEL
MEELI LIIV
LEIDA-MIRALDA KOMUSAAR
LJUDMILA POPS
LEIDA PONDER
LUCIE-MELITTA TALVI
LEIDA KAVALIK
VELLU KOIDU
ERNA RAIDMA
LEIDA SIRGMETS
LAINE KÄRO
RICHARD PAU
HILLAR HIIEMÄE
VELGITA KOKKUTA
ELLEN METS
SELMA KARMING

01.07  81
01.07  81
02.07  75
03.07  83
03.07  70
04.07  81
04.07  84
05.07  84
05.07  75
08.07  80
10.07  85
10.07  82
10.07  75
10.07  70
11.07  82
12.07  83
12.07  81
12.07  75
13.07  84
13.07  84
13.07  70
14.07  75
14.07  70
15.07  86
16.07  95
16.07  70
16.07  70
17.07  89
18.07  85
19.07  75
20.07  90
23.07  70
27.07  81
28.07  80
31.07  86

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus
Tähelepanu!

Inimestel, kes ei soovi, et tema sünnipäev ja vanus
avaldatakse, anda sellest teada vallalehe
toimetajale telefonidel 329 5758 või 526 3831.
Leo Hokkanen
Raul Käi
Vello Kiisel

01.05.1953 - 23.05.2009
04.01.1965 - 27.05.2009
15.03.1930 - 12.06.2009

TEADE!

Simuna kalmistule maetute kohta
lisainfo kogumiseks ning hauaplatside
hooldajate/omanike väljaselgitamiseks
väljastatakse Simuna kalmistu kabelis
hauaplatsi tunnistusi kuni 23. juunini
tööpäeviti kell 10.00-14.00.
Kontakt Helvi Vahter 524 7944.

Kalmistumeistrite
kontaktandmed:

Väike-Maarjas - Ruth Palmiste, tel 516 1809
Simunas - Helvi Vahter, tel 524 7944

