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XXII PANDIVERE PÄEVAD
ja Eesti XII esivõistlused
NAISEKANDMISES

AJAKAVA
Moto: Hoiame vana ja loome uut!
Teisipäeval, 2. juunil

18.00 HIRLA KÜLAKONVERENTS Kõvaski pere Mäeotsa talus.
Kontsert Simuna rahvamaja isetegevuslastelt

Neljapäeval, 4. juunil

18.00 MÜÜRIKU KÜLAKONVERENTS Vainu Tare juures laululaval.
Kontsert kapellilt Sirili
Külakonverentsidel meenutame külade ajalugu, lähemat ja kaugemat Keelepäevast osavõtjad keeletammikus. Foto: Ellu Moisa
minevikku. Räägime praegusest külaelust ja arutleme koos vallajuhtidega
arenguvõimaluste üle. Oodatud on kõik külade praegused ja endised elanikud,
naabrid ja muidu huvilised!
30. aprillil kutsus Wiedemanni kaitsnud
Michigani
ülikoolis
keelepäev Väike-Maarjasse taas lingvistika ja eksperimentaalfoneetika
Laupäeval, 6. juunil
kokku Eesti keeleeliidi. Ettekande alast doktoriväitekirja. Tänavune
pidas ka tänavune keeleauhinna laureaat on Essexi, Lundi, Ohio ja
XXII PANDIVERE PÄEVA PIDUSTUSED
11.00 Rongkäik alustab liikumist Tamsalu maanteelt mööda Pikka tänavat laureaat, Ohio ülikooli professor Ilse Tartu ülikooli audoktor. Keeleauhinna
Lehiste.
pälvis Ilse Lehiste eesti keele foneetika
Jakob Liivi parki
ja fonoloogia uurimise, Eesti
11.20 XXII Pandivere päevade avamine Jakob Liivi pargis, esinevad
Teeneka keeleteadlase ettekande keeleteaduse arendamise, välisgümnaasiumi tantsulapsed
teema oli Nimetavalisi liitumisi eestluse toetamise, eesti keele
11.45 Väike-Maarja pasunakoori ja Popp-Tipp-Täpi laululaste kontsert
Wiedemannil ja tänapäeval. Ilse rahvusvahelise
tutvustamise,
peoplatsil
Lehiste
on
rahvusvaheliselt tulemusrikka teadusliku juhen12.00 Kihnu Virve kontsert peoplatsil
tunnustatud
lingvist,
kelle damistöö
ning
eestikeelse
13.00 Rahvatantsurühmade kontsert peoplatsil
uurimisteema on foneetika ja ilukirjandusliku tegevuse eest.
13.20 Rahvatantsurühmade esinemine koos Kihnu Virvega peoplatsil
13.30 Laste asfaldijoonistuste võistlus Georgi tee J. Liivi pargi ja Aia tänava fonoloogia. Filoloogiadoktori kraadi Auhind anti üle 23. veebruaril.
on ta saanud Hamburgi ülikoolis ja
vahelisel lõigul. Teema: Hoiame vana ja loome uut!
Keelepäeval esinesid ettekannetega ka
13.30 Valla meistrivõistlused köieveos ja käesurumisvõistlus peoplatsil
tänavuse Wiedemanni keeleauhinna
13.50 Muusikakooli õpilaste kontsert rahvamajas
kandidaadid Krista Kerge, kelle
14.05 Vallavalitsuse ja -volikogu kohtumine vallarahvaga rahvamaja saalis
teemaks oli Keeletu üksindus ja
14.30 Väike-Maarja ja Tamsalu valdade sõpruskohtumine võrkpallis
kooselu ning Jaan Kaplinski, kes
peoplatsil
rääkis teemal - Kui soomeugrilik on
14.40 Väike-Maarja Gümnaasiumi algklasside õpilaste etendus Kriimsilm
eesti
keel?.
Väike-Maarja
ja reinuvader rahvamaja saalis
gümnaasiumi õpilane Keili Pohlak
15.20 Härmalõnga tantsurühma esinemine rahvamaja saalis
15.30 Segakoori Helin esinemine peoplatsil
15.40 Autasustamine, Pandivere päeva kokkuvõte

Wiedemanni keeletammikusse lisandus auväärne puu

* Laat, batuut, lasketiir, vibulaskmine, töötoad, elektrilised autod ja ATVd,
kodukohaaineline ristsõna, Härmalõnga õnneloos, naisseltsi kohvik
rahvamajas, näitus Prouade pitsiline pesu 100 aastat tagasi muuseumis ja
palju, palju muud.
EESTI XII ESIVÕISTLUSED NAISEKANDMISES
16.00 NAISEKANDMISVÕISTLUSED
rahvamaja taga platsil.
Kavas:
·
·
·
·
·

võistkondlik naisekandmine
põhivõistlus vabastiilis
naisekandmise sprint
rahvalik võistlus publikule (paadiralli)
võistlusalade vahel show-, line- ja kõhutantsijate esinemised

18.30 show-kava näiteringilt
naisekandmisvõistluse autasustamine

andis ülevaate keelemehest ja
koduloolasest Eduard Leppikust kui
kohaliku kultuuri edendajast. Aino
Leppikule anti üle Eduard Leppiku
Wiedemanni keelauhinna laureaadimärk, mis eluajal kahjuks üle
andmata jäi. Keelepäevale saadetud
haridus- ja teadusminister Tõnis
Lukase tervituse luges ette VäikeMaarja Gümnaasiumi õpilane Tanel
Laanemägi. Keelepäeval laulis VäikeMaarja gümnaasiumi tütarlastekoor.
Pärast
ettekandeid
suunduti
keeletammikusse, kuhu Ilse Lehiste
istutas oma nimipuu ning pargi
infotahvlile lisatakse teiste laureaatide
kõrvale tema nimi.
Ilse Lehiste on ühes intervjuus öelnud:
Auhind oli mulle suureks üllatuseks.
Eesti
keele
seisukohalt
on
suurepärane, et Wiedemanni auhind
on
loodud.
See
on
märk
traditsioonist.

ILSE LEHISTE
 Sündinud 31. jaanuaril 1922
 Lõpetas Saksa okupatsiooni ajal Lenderi gümnaasiumi.
 1942. aastal immatrikuleeriti Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna
üliõpilaseks.
 1944. aastal põgenes Saksamaale, jätkas õpinguid algul Leipzigi ning
hiljem Hamburgi ülikoolis.
 1948. aastal sai Hamburgi ülikoolis filoloogiadoktori kraadi
 1959. aastal kaitses Michigani ülikoolis doktoriväitekirja lingvistika alal.
 On saavutanud keeleteadlasena maailmas laia tunnustuse.
 Tema sulest on ilmunud üle kümne raamatu, ligikaudu kakssada artiklit
ning umbes sada retsensiooni.
Ilse Lehiste Wiedemanni keelepäeval  Lehiste on valitud Essexi, Lundi ja Tartu Ülikooli audoktoriks.
Väike-Maarjas

7. juunil on Euroopa Parlamendi
valimised

Euroopa Parlamendi valimised
toimuvad 7. juunil. Eestist valitakse
Oodatud on ka huvitavate kostüümidega ja publikut naerutava show-kavaga Euroopa Parlamenti 6 liiget
ametiajaga viis aastat.
esinejad-võistlejad!

hääletamisruumis (Väike-Maarja
rahvamajas
ja
Simuna
osavallavalitsuses), valija asukohas ning
kinnipidamiskohas. Hääletamine
algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;
2) kümnendast päevast kuni neljanda
päevani
(28.05-03.06)
enne
valimispäeva
elektrooniliselt.
Hääletamine algab kümnendal päeval
enne valimispäeva kell 9.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni eelhääletamise
lõpuni neljandal päeval enne
valimispäeva kell 20.00.

Vabastiili ja võistkonnavõistluse võitjad saavad õiguse esindada Eestit juulikuu Valimistel kandideerib kokku 17
erakonda ja üksikkandidaati.
algul Soomes Sonkajärvil toimuval naisekandmise MMil.
Valija kirjutab hääletamissedelile
Info ja registreerimine telefonil 329 5750 ja Väike-Maarja valla koduleheküljel selleks ettenähtud kohta ühe erakonna
või üksikkandidaadi registreerimishttp://www.v-maarja.ee
numbri, kelle poolt ta hääletab.
TULGE VÕISTLEMA JA TULGE VAATAMA!
Väike-Maarja vallas on moodustatud
4 valimisjaoskonda asukohaga VäikePäeva juhivad kohalikud noormehed Raivo Tammus ja Sven Tammoja.
Valimispäeval algab hääletamine kell
Maarja rahvamajas, Kiltsi rahvamajas,
9.00 ja lõpeb kell 20.00. Valimispäeval
Triigi spordihoones ja Simuna
Kell 21.00 disko Väike-Maarja rahvamajas, DJ Cozzo Läänemaalt
saab valija hääletada üksnes selles
osavallavalitsuses.
valimisjaoskonnas, mille valijate
nimekirja ta on kantud. Valija hääletab
Eelhääletamine
toimub:
TOREDAID ELAMUSI KÕIGILE!
valimisjaoskonnas
asuvas
1) kuuendast päevast kuni neljanda
hääletamisruumis või taotleb
päevani 01.-03.06 enne valimispäeva
hääletamist kodus.
Käesoleva lehe 3. ja 4. leheküljelt leiad Pandivere päeva
kõigis
valimisjaoskondades,
ristsõna. Ootame rohkeid lahendusi!
väljaspool
elukohajärgset
Peeter Rahnik
valimisjaoskonda selleks määratud

Kaitseliidu
lahtiste uste
pärastlõuna
kutsus huvilisi

Jahedale ilmale vaatamata kogunes
23. mail Väike-Maarja rahvamaja
juurde Kaitseliidu ja selle
eriorganisatsioonide lahtiste uste
pärastlõunale hulk huvilisi.
Tutvuda sai Kaitseliidu ja selle
organisatsioonide tegevusega, relvaja varustuse näitusega, söödi ühiselt
sõdurisuppi,
vaadati
judo
demonstratsioonesinemist.
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Talguline maikuu

Juhtkiri

Head mõtted

Inimesed muutuvad. Aja jooksul. Nad
muutuvad headuse, õnne ja rahulolu
tuules. Inimesed muutuvad. Ajaga
võidu joostes. Nad muunduvad valu,
südametuse, pettekujutelmade käes.
Mulle meeldib teatrietenduse Oscar
ja Roosamamma: kirjad Jumalale
mõte mõtete kohta Mõtted, mida sa
välja ei ütle, rõhuvad sind, nad
sööbivad sinu sisse, teevad su olemise
raskeks, halvavad sind, nad võtavad
uute mõtete eest kõik ruumi ära ja
närivad sind. Kui sa ei räägi, siis sinust
saab vanade, haisvate mõtete
prügimägi, ütleb Roosamamma
Oscarile.
Rõhuvaid mõtteid võime endale
tekitada ka liiga palju mõeldes, üle
mõeldes. Huvitav oleks teada kui
suurt protsenti inimkonnast ähvardab
ülemõtlemine? Täna tundub, et
mitmed inimkonna hädad on vähese
mõtlemise tulemus.

Talgukuu juhatasid sisse Teeme ära!
Minu Eesti mai esimese päeva
mõttetalgud, mil üle Eesti kokku
tulnud inimesed panid mõtted
paikkonna heaks tööle. Väike-Maarja
vallas oli 1. mail loodud kolm
võimalust mõttetalgutel osalemiseks avatud olid Aavere hooldekodu ja
Virumaa Jahimeeste mõttekojad ning
Ebavere Arukoda.
Lai teemadering
Mõttealusteks teemadeks olid
Virumaa Jahimehed valinud maaelu,
ettevõtluse ja töökohad ning
valitsemiskultuuri; Ebavere Arukojas
vaagiti väärtuste ja kultuuri,
loodusväärtuste ning loodusvarade
kasutamise üle. Aavere hooldekodu
talgutel arutleti kohalikel teemadel.
Soovituslikuks töövormiks oli Avatud
ruumi meetod, mille kohaselt olid
koos õiged inimesed ja juhtus see, mis
juhtuma pidi. Osalejaid oli üle Eesti.
Ebavere
Arukojas
tõstatati
lahenduste otsimiseks järgmised
küsimused:
* Kuidas muuta inimesed aktiivseks?
/Kuidas paikkonna inimesi kaasata?
* Kuidas säilitada pärandkultuuri/
teadvustada
pärandkultuuri
olemasolu?
* Kuidas tuua kodukohalugu kooli
õppekavasse?
* Kuidas säilitada loodus (linnulaul)
Ebavere mäel?
* Kuidas tõsta inimese teadlikkust
loodushoiust?

Mai esimene päev andis eestlastele,
aga mitte ainult, võimaluse mõelda,
võimaluse hästi mõelda. Teeme ära!
Minu Eesti kampaania korras püüti
leida lahendusi küsides - kuidas?
Oleme ikka harjunud ütlema, et mitu
pead on mitu pead. Üksi lahendusi
otsides võime teinekord jäädagi oma
probleemi vaagima. Seda aga laiemas
ringis arutades võime jõuda
edasiviivate lahendusteni. Mõtlemist
ei või alahinnata, mõttejõudu
alahinnata.
Olen veendunud, et üheskoos
mõtlemine muudab meid ennast
paremaks, teistega arvestavamaks.
Tänases ajas on võib-olla üheskoos
mõtlemine just paikkonna rikastamise
võti. See on kõige lihtsam ja ilmselt ka
odavaim viis luua positiivselt
meelestatud tegevusi. Kui vanad
mõtted välja ütleme, loome
Roosamamma teooria järgi ruumi
uutele.

Mõttetalgud Ebavere Arukojas: Tiiu
Koff, Tiiu Maran ja Annika Michelson

Suurim väärtus on inimesed

liikmeteks oleksid kõik täna Eestis
eksisteerivad jahindusorganisatsioonid. Kesktasandil jahinduse
juhtimise juures saaks palgata
spetsialiste jahinduse arendus- ja
haldustegevusse, nt projektijuhid,
jäägrid jt, ja seda ka lokaalselt. Arvati,
et kehtima peaks jääma riigimaade
tasuta rentimine jahipidamiseks,
riigimaade tasulisele rendile andmine
oleks täna läbikukkumisele määratud.
Sellega seonduvalt soodustataks
salaküttimist, mille tulemusena
lõppkokkuvõttes kannataks uluki
populatsioon ning kaoks igasugune
ülevaade ulukivarudest.
Va l i t s e m i s k u l t u u r i - t e e m a l i s e l
arutelul leiti, et trahvimissüsteemis ei
tohiks kehtida nn plaanimajandus,
just liiklustrahvide osas. Virumaa
Jahimeeste mõttekojas arvati, et
tänases olukorras liigume vägisi sinna
punkti, kus politseile on antud käsk
täita plaanijärgselt teatud suurusega
auku eelarvest.
Valimissüsteem vajaks muutmist
Leiti, et ringi tuleks muuta
valimissüsteem, mille tulemusena
kaoks ära kanditaatide pingerida
valimisnimekirjades. Valituks osutuks
isikud, kellel on ainuisikuliselt vastav
hulk hääli, mitte et keegi teine neid
neile koguks. Samuti võiks toimida
süsteem valitud kandidaadi ehk
saadiku tagasikutsumine riigikogust
või volikogust kui tegu on piisavalt
negatiivse käitumisega.
Ettevõtlus ja töökohtade teemal
arvati, et riik võiks leida võimalusi
bioenergia tootmisega tegelevate
ettevõtete toetamiseks. Väikeasulatele
sooja tootmiseks ei peaks täna
kasutama kallist maagaasi. Piisaks
biomassil (hakkepuit, raiejäätmed,
saepuru,
pellet)
põhinevate
katlamajade väljaarendamisest,
millega
tekiks
kohalikele
puiduettevõtetele võimalus arendada
tootmist, luua töökohti. Kohalikul
toormel põhinev soojamajandus või
elektritootmine
tõstab
meie
siseriiklikku tarbimist ning ka
energiajulgeolekut.
Ääremaistumise ärahoidmine
Virumaa Jahimeeste mõttekojas otsiti
teiste seas lahendusi ka küsimustele kuidas ära hoida maapiirkondade
ääremaastumist, kuidas taastada
külades rahuldav bussiliiklus ning
tagada külapoodide eksisteerimine?
Leiti, et koos lähima kogukonnaga/
kaasamõtlejatega saaks aktiivselt ellu
kutsuda külade ümarlaud e.
nõukogu, leidmaks igale külale nn
oma peremees ehk külavanem.
Nõukogu eesmärgiks võiks olla koos
lahenduste otsimine, kuidas muuta
elu
külades
elamisväärseks,
edendada kohalikku ettevõtlust, luua
töökohti. Täna ei jõua kõikide külade
hääl vajaliku kuulajani, koos oleks
sellel nõukogul jõudu suruda läbi
otsuseid nii poliitilisel kui
majanduslikul tasandil.

Korrastatud ilme sai ka tikriallee. Foto: Marju Metsman
kinnisvarad korrastama, kasvõi
sanktsioone rakendades.
Korraldada küla elanike ühiseid
talguid mitmel rindel: majade
korrastamine, ümbruse koristamine,
ühiselu reeglitest kinni pidamine,
teiste inimeste austamine, hooldekodu
elanike väärtustamine.
Et hooldekodu on külas suur tööandja,
siis on tähtis selle siia püsimajäämine.
Mida saame teha koos lähima
kogukonnaga/kaasamõtlejatega?
Ühised üritused küla piires.
Kaasata valla esindajad külaelu
arendamisse.
Tihedam koostöö külaelanike ja
hooldekodu klientide vahel.
Kutsuda
arutelule
kohalikud
ärimehed.

oma maakodus tihti. Laupäeval tuli
koju poole viiese rongiga Kiltsi
jaamast kolm kilomeetrit jalgsi,
pühapäeva õhtul samal viisil tagasi.
Kui hommikuti mängiti raadios
hümni, heiskas ta lipu talu
lipuvardasse, mis on ajaloolises paigas
ka täna.
Kiltsi mõisa pargi korrastamine 15.
mail
Muinsuskaitse talgute raames alustati
Kiltsi mõisa pargi korrastamisega juba
päev varem  15. mail, mil Kiltsi kooli
õpilased, õpetajad, lapsevanemad,
vallavalitsuse töötajad ühendasid
jõud. Park sai nii mõnegi kandi pealt
lisaks hooldatud ilme. Korrastustööde
krooniks istutasid Kiltsi kooli noorim
ja vanim õpilane kogu koolipere
kaasaelamisel mõisaparki tammepuu.
Talgupäev jätkus Kiltsi laulu- ja
tantsuansambli etteastega Merike
Hövelsoni juhendamisel. Mõisapargis
toimunud kontsert jätkus Kiltsi kooli
tulevikuvisiooni-teemalise aruteluga.

Osalejad jõudsid järeldusele, et
paikkonna suurim väärtus on
Mida saaks teha riik/ühiskond
inimesed ja nende kaasamise/
küsimuse lahendamisel?
aktiviseerimise küsimuse juures
Kohustama maade ja kinnisvara
tõdeti, et vajame eestvedajaid, ning
omajaid oma vara korrastama ja ka
mõne ettevõtmisega alustanuid tuleb
korras hoidma ning neile kasutust
toetada, samuti tunnustada osalejaid.
leidma.
Mõned mõttekillud:
Organiseerima muud transporti peale
* muuseum peaks muutuma
koolibussi, et inimesed saaksid
toimivaks koduloo(haridus)keskuseks
rohkem liikuda.
 pakkuma uurimisteemasid ja tuge
Muinsuskaitse talgupäev Simuna
ning koolitust nii kooliõpilastele kui
Kaarma paemurru korrastustalgud 8. kalmistul 16. mail
õpetajatele, korraldama koostöös
mail
Lisaks Kiltsi mõisapargile oli VäikeKiltsi põhikooli direktori ja Maarja vallavalitsus talguobjektiks
Ja siis me muutumegi, aja tuules. Aga seltsidega erinevaid konkursse;
*
Ebavere
mäe
tegevuste
jalgrattatreeneri Alar Krulli eestmitte enam ajaga võidu joostes, vaid
välja pakkunud Simuna kalmistu,
koordineerimiseks
erinevate
puhastati
Kaarma
aja kulgedes, aja jooksul, headuse, huvigruppide vahel moodustada Samas küsimuse toetamiseks peaks vedamisel
kuhu aga talgukäsi nappis. Töös oli
riik lõpuni viima maareformi nii, et paemurdu, et jalgrattasõiduhuvilised vaid kaks kätepaari  Helvi Vahteri ja
õnne ja rahulolu tuules.
Ebavere Aurukoda (aur kui
õpilased
seda
treeningu
eesmärgil
kasu saaks just eraomand. Nii oleks
Mart Pruuli omad.
liikumapanev jõud);
võimalik edendada ettevõtlust maal kasutada saaksid.
* koostada avalik andmebaas
Mõtlemiseni!
ja luua uusi töökohti. Riik võiks leida
inimestest ja nende oskustest, mis
võimalused külapoodide aktivisee- Koristustalgud Ebaveres Johan Pitka Marju Metsman
oleks kättesaadav nt turismiEbavere Arukoja kojavanem ja
rimiseks nt toetades kohalikku maakodus 8. mail
Marju Metsman
infopunktis, raamatukogus, valla
Kaitseliidu Viru maleva Väike-Maarja talgujuht
ettevõtjat
maksusoodustusega.
vallalehe toimetaja
kodulehel;
rühm koos eriorganisatsioonidega
*
koostada
ja
levitada
Aavere hooldekodu mõttetalgutel korraldas koristustalgud Ebaveres
pärandkultuurialast infomaterjali;
keskenduti
just
kohalikele Johan Pitka maakodus.
*
alustada
matkaseeria
* 1. mail Teeme ära! Minu Eesti
küsimustele lahenduste otsimisele.
organiseerimist - looduskäigud
* Kuidas külaelanikud ja hooldekodu Tegus korrastustöö Pitka maakodus Aavere hooldekodu, Ebavere
kindlast punktist kindlal kellaajal
kliendid paremini läbi võiksid saada? kulges ajaloohõnguliste arutelude Arukoja ja Virumaa Jahimeeste
koos eelneva marsruuditutvustusega.
* Kuidas valla inimesed saaksid saatel: mõtiskleti, kus võinuks mõttetalgud.
Väike-Maarja
Vallavolikogu
mõjutada hooldekodu püsimajäämist paikneda admirali suur raamaturiiul * 8. mail Kaitseliidu Viru maleva
29.04.2009 otsusega kehtestati Väike- Selgusid ka sädeinimesed
või mis ja kui hästi säilinud on.
Vao külas?
Väike-Maarja rühma koos
Maarja alevikus Kolde tn 9 asuva Ebavere Arukojas selgusid arutelu * Kuidas väärtustada oma küla, selle
eriorganisatsioonidega Johan
käigus nii mõnedki sädeinimesed, kes
kinnistu detailplaneering.
1936. aastal ostis Johan Pitka omale
ümbrust ja küla arengut?
Pitka
Ebavere
talukoha
on
nõus
lahendusi
(võimalusi)
ka
ellu
Detailplaneeringu eesmärgiks on
* Kuidas suurendada külaelanike Virumaale Ebavere mäe jalamile
koristustalgud.
planeeringuala (ligikaudu 2,2 ha) viima.
Lilleoru
talu.
Vaikset
maakodu
otsis
liikumisvõimalusi ja transporti
elamukruntideks
jaotamine,
admiral mitmelt poolt, kuid kõige * 8. mail Kaarma paemurru
arendada?
kruntidele ehitusõiguste määramine, Virumaa Jahimeeste mõttekojas
sobivamaks osutus Ebavere kant. koristustalgud
arutleti
Teet
Paju
tänavate maa-alade, aadresside, Simunas
Ebaveres oli küllaldaselt rahu, kaunist * 15. mail Kiltsi mõisapargi
Mida saab iga üksikisik ära teha?
liikluskorralduse, kommunikat- eestvedamisel ühe punktina jahinduse Kohtuda
valla
esindajatega loodust ja suuremad asulad polnud korrastustalgud
sioonide, tehnorajatiste, haljastuse ja arengu üle. Leiti, et riik võiks transpordi küsimustes.
kaugel. Ta tahtis pühenduda * 16. mai Muinsustalgud Kiltsi
kinnitada/koostada
heakorrastuse põhimõtete, jms seadusega
Esitada vallale ettepanek kohustada memuaaride kirjutamisele. Pitka käis mõisa pargis ja Simuna kalmistul.
struktuuri, kus jahiklubi alluvusse/
määramine.
kohalikke ärimehi oma maad ja
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimus ajavahemikul 11.03.2009 
Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja: Väike-Maarja Vallavalitsus, Pikk 7, 46 202 Väike-Maarja, http: //www.v-maarja.ee
25.03.2009. Avaliku väljapaneku ajal ei
Toimetaja: Marju Metsman, tel 329 5758, 526 3831, marju@v-maarja.ee Kaastööd, teated saata hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks.
esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid
Toimetus võib tekste lühendada. Trükitud: AS Trükikoda TRÜKIS, Pargi 27F, 41 537 Jõhvi. Ilmub kord kuus. Tiraa 1200 eksemplari.
planeeringu kohta.
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Vallavolikogus. Vallavalitsuses

14. aprill vallavalitsuses
ªOtsustati eraldada Avabella OÜle,
mis tegeleb metsamasinate hoolduse
ja remondiga, ettevõtlustoetust
summas 10 000 krooni.
ª ASile Go Bus määrati Rakvere
bussiliini nr 39 dotatsioon 2009. aasta
märtsikuu eest summas 6 530.55
krooni.
ªAvaliku enampakkumise tulemusena kinnitati Triigi külas asuva
Pargiääre kinnistu ostjaks Gerri
Tensing hinnaga 525 000 krooni.
ª Eipri külas asuv Väike-Maarja
vallale kuuluv kinnistu (3977m²)
otsustati anda tasuta kasutusse MTÜle
Eipri Külaselts ja sõlmida MTÜga vara
tasuta kasutamise leping kuni
14.04.2019.a.
21. aprill vallavalitsuses
ªEesti Energia Võrguehituse ASile
määrati projekteerimistingimused
Liivaküla küla piirkonnale 0,4 kv
madalpinge õhuliinide rekonstrueerimiseks, mille käigus ehitatakse kolm
mastalajaama, 10kv maakaabelliin ja
rekonstrueeritakse õhuliinid õhukaabelliinideks ja maakaabelliinideks.
Projekteerimistingimused määrati ka
Äntu küla piirkonnale 0,4 kv
madalpinge õhuliinide rekonstrueerimiseks, mille käigus ehitatakse kaks
mastalajaama, 10kv maakaabelliin ja
rekonstrueeritakse õhuliinid õhukaabelliinideks ja maakaabelliinideks.
ª Väike-Maarja valla toitlustusteenus 2009-2012" riigihanke
hankedokumentides ettenähtud
tähtajaks pakkumuse esitanud
pakkujal
FIE Valter Pugonen
tunnistati kvali-fitseerituks ja esitatud
pakkumus
hankedokumentides
äratoodud nõuetele vastavateks.
ª Kooskõlastati
koolinoorte
õpilasmaleva projektlaagri toimumine
Simuna
spordihoones
29.0617.07.2009 ja Triigi külas 20.0707.08.2009.
ªOtsustati vabastada OÜ Müüriku
Farmer 20.10.2008 sõlmitud üürilepingus ettenähtud üüri maksmisest
alates 01.05-01.11.2009.a.
ª Reservfondist eraldati 175 000
krooni Väike-Maarja valla ja MTÜ
Ebavere Tervisespordikeskus vahel
sõlmitud lepingust tulenevate
kohustuste täitmiseks.
28. aprill vallavalitsuses
ªMäärati projekteerimistingimused
Ego Trallale üksikelamu ehitamiseks
Ärina külas.
ª OÜle
Jaotusvõrk
väljastati
ehitusluba Aavere külas Roometi
mastalajaamast Loidumasti kinnistuni
elektri maakaabli rajamiseks.
ª Väike-Maarja valla toitlustusteenus 2009-2012 riigihanke 111596
edukaks pakkujaks kinnitati FIE
Valter Pugonen, kes on täitnud kõiki
hankedokumentides
esitatud
nõudeid, pakkumuses esitatud

mahud on õiged ning arvestatud on
kõiki tellija poolseid tingimusi ja
soove, pakkujal on vajalikul määral
sarnaste tööde kogemusi ning FIE
Valter Pugoneni pakkumus vastab
riigihangete seaduses sätestatud
eduka pakkumise nõuetele.
ª OÜga Kotka Trans lõpetati
01.02.2006. sõlmitud üürileping
Simuna mnt 11 ruumide kasutamiseks
alates 01.05.2009.

29. aprill vallavolikogus
ªOtsustati mitte kinnitada erastajat
vaba põllumajandusmaana väljakuulutatud maale nr 70 P, sest
katastriüksuse mõõdistamise käigus
2009. a täpsustus maatüki kõlvikuline
koosseis ja selgus, et moodustatava
katastriüksuse koosseisus on ka
metsamaad 6,15 ha.
ªNõustuti Pandivere külas asuvale
6245 m 2 suurusele Keskküla
katastriüksusele hoonestusõiguse
seadmisega.
ªToetati OÜle Artiston Kinnisvara
Imukvere külas asuva Liivaku (17,7
ha) ja Käru külas asuva Tuulivere /
30,94) kinnistute omandamiseks loa
andmist.
ª Toetati OÜle Meier Hirla külas
asuva Meola kinnistu (14,18 ha)
omandamiseks loa andmist.
ªKehtestati Väike-Maarja alevikus
Kolde tn 9 asuva kinnistu
detailplaneering vastavalt Rakendusgeodeesia
ja
Ehitusgeoloogia
Inseneribüroo OÜ tööle; detailplaneeringualal asuvale läänepoolsele
põhja-lõuna suunalisele liikluspinnale
määrati
nimeks
Renne
tee;
detailplaneeringualal asuvale idapoolsele põhja-lõuna suunalisele
liikluspinnale määrati nimeks
Renneoru tänav.
ªSeati isiklik kasutusõigus VäikeMaarja vallale kuuluvale Liivaküla
külas
asuvale
Kiltsi
mõisa
maaüksusele AS Elion Ettevõtted
kasuks järgmistel tingimustel:
* kinnistule seatakse OÜ Elion
Ettevõtted AS kasuks tasuta tähtajatu
isiklik kasutusõigus;
* koormatava ala pindala on 1178 m2,
tehnorajatise pikkus 297 m,
kaitsevööndi laius kuni 4 m;
*
kasutaja
on
õigustatud
kasutusõiguse alal omama maatükiga
püsivalt ühendatud elektroonilise side
võrke ning teostama kõiki töid, mis on
vajalikud elektroonilise side võrkude
ehitamiseks,
remontimiseks,
korrashoiuks, hooldamiseks ja
likvideerimiseks;
* pärast kasutusõiguse alal teostatud
elektroonilise side võrgu ehitus-,
hooldus-,
remontvõi
likvideerimistööde lõpetamist on
kasutaja kohustatud taastama oma
kulul Kinnistu endise seisundi.
ª Avanduse külas tuvastati peremehetus ja võeti Väike-Maarja valla
omandina arvele elamu, küün ja kaev.

ªEuroopa Parlamendi hääletamise
korraldamiseks ja valimisjaoskonnas
hääletamistulemuste
kindlakstegemiseks otsustati nimetada
jaoskonnakomisjonid alljärgnevas
koosseisus:
* Valimisjaoskond nr 1 (Väike-Maarja)
 esimees Lilian Rikken. Liikmed: Heli
Riisalu, Riina Raituk, Gennadi Luha,
Sirje Tiimus, Mari Rikken, Ülle Nirgi,
Raivo
Kütt
ja
Ivar
Lass.
Asendusliikmed: Eha Küngas, Raivo
Tammus.
* Valimisjaoskond nr 2 (Kiltsi) 
esimees Eret Tobreluts. Liikmed: Rein
Möldre, Anne Kruve, Urve Tobreluts,
Merike Adamson ja Sirle Kotka.
Asendusliikmed: Ene Vesk, Aare
Tobreluts.
* Valimisjaoskond nr 3 (Triigi) 
esimees Marje Veedler. Liikmed: Eve
Rebane, Ene-Linda Niilikse, Tiiu Pere
ja Selma Jaksi. Asendusliikmed: Maire
Komp, Nadeda Samolovova.
* Valimisjaoskond nr 4 (Simuna) 
esimees Riina Tülli. Liikmed: Mart
Pruul, Jaana Palmisto, Lembit Lükk,
Vello Randmäe ja Valve Toming.
Asendusliikmed: Auli Kadastik, Ene
Preem.
ªOtsustati toetada 12.03.2009 Eesti
Rahvusraamatukogus toimunud
omavalitsusfoorumil heaks kiidetud
omavalitsusfoorumi pöördumist.
Omavalitsusfoorumil osales 308
omavalitsustegelast 97st Eesti linnast
ja vallast. Foorumile kogunenud
omavalitsustegelaste ühispöördumises nõuti, et Vabariigi Valitsus
käituks vastavuses Põhiseadusega
ning et omavalitsuste õigused oleksid
kaitstud. Pöördumine on edastatud ka
Väike-Maarja Vallavolikogule ja
palutud, et volikogu selle läbi arutaks
ja toetaks oma istungil.
12. mai vallavalitsuses
ªTele 2 ASile väljastati ehitusluba
Aavere külas mobiiltelefoni masti
püstitamiseks.
ª ASile Go Bus määrati Rakvere
bussiliini nr 39 dotatsioon 2009. aasta
aprillikuu eest summas 8 954.75
krooni.
ª MTÜle Triigi Mõis anti luba
rannavõrkpalliplatsi rajamiseks Triigi
külas.
ª Nõustuti
Jano Akkuratovile
eluruumi üürile andmisega VäikeMaarjas Aasa 4-4.
ª Kinnitati Väike-Maarja noortekeskuse lahtiolekuajad järgmiselt: E,
K, R 14.00  22.00, T, N 12.00  20.00,
P 12.00  18.00.
ª Kinnitada Väike-Maarja Valla
Infolehes Euroopa parlamendi
valimiste
teemalise
reklaami
avaldamise A3 lehekülje maksumuseks 2 000 krooni.
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Sõiduplaanide muudatused
bussiliinidel alates 31. maist

Liin nr. 20 Rakvere - Väike-Maarja Tamsalu - Rakvere
Laupäeval ja pühapäeval kell 15.35
väljuv liin hakkab alates 31. maist
väljuma Rakverest kell 15.45 ja jõuab
Tamsallu kell 16.25. Tamsalust hakkab
buss nädalavahetustel väljuma samuti
10 minutit hiljem, s.o kell mis 16.35
varasema kella 16.25 asemel. Antud
muudatustega tagatakse Tamsalus
kohtumine kell 16.30 Tallinn - Tapa Tartu rongiga. Rong alustab Tallinnast
kell 14.42 ja jõuab Tallinnasse kell
17.56.

15.55. Kiltsi saabub buss kell 16.35 ja
väljub kell 16.40.
Väike-Maarjast R, P kell 16.15 väljuv
buss saabub Kiltsi endiselt kell 16.30,
kuid väljumine hakkab toimuma kell
16.40. Nende muudatusega tagatakse
kell 16.38 kohtumine Tallinn - Tapa Tartu rongiga.

Liin nr. 66 Rakke - Kiltsi - VäikeMaarja - Tamsalu
E-P kell 8.10 väljuv buss hakkab alates
31.maist väljuma kell 8.05. Kiltsi jõuab
buss
kell
8.30,
mis
tagab
ümberistumise Tallinn - Tapa - Tartu
Liin nr. 39 Tamsalu - Väike-Maaja - rongile kell 8.34. Tamsalusse jõuab
buss kell 8.53, mis omakorda tagab
Simuna - Laekvere - Rakvere
Esmaspäevast laupäevani Tamsalust ümberistumise kell 9.01 väljuvale
kell 8.25 väljuv liin hakkab alates 31. Tartu - Tapa - Tallinn rongile.
maist väljuma kell 8.30. Laupäeval
Simunast kell 7.35 Simunast väljuv Täpse info rongide sõiduplaanidest
buss jõuab Tamsallu endiselt kell 8.20. saab AS Edelaraudtee InternetiMuudatusega tagatakse Tamsalus aadressilt www.edel.ee
kohtumine kell 8.27 saabuva Tallinn Tapa - Tartu rongiga. Rong alustab Martin Keskküla
Tallinnast kell 6.40 ja jõuab Tartusse Lääne-Viru Maavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna
kell 9.50.
vanemspetsialist
Liin nr. 59 Väike-Maarja - Kiltsi - 325 8011
Aavere
E-N kell 16.00 väljuv liin hakkab alates
31. maist väljuma Väike-Maarjast kell

Sel suvel korraldab Väike-Maarja noortekeskus
koostöös vallavalitsusega

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

Ekskursioonile saavad tulla noored, kes on osalenud suvistel
hoogtööpäevakutel.
Tööd on võimalik teha järgmistel kuupäevadel: 13. juuli - 17. juuli VäikeMaarja noored; 13. juuli - 17. juuli Simuna noored; 20. juuli - 24. juuli
Väike-Maarja noored; 20. juuli - 24. juuli Kiltsi noored
Osalemiseks tuleb esitada avaldus. Avalduse blanketid on saadaval VäikeMaarja gümnaasiumi kantseleis, Kiltsi põhikoolis, Simuna koolis, VäikeMaarja noortekeskuses ja valla kodulehel Internetis. Täidetud avaldused
esitada Väike-Maarja ja Simuna noortekeskustesse või Kiltsi põhikooli.
Lisainfot telefonil 325 5038 (Tanja Metsa, Virge Lepa) või elektronposti
aadressil noortekeskus@v-maarja.ee

OÜ Pandivere Vesi
Väike-Maarja
teenindab alates
noortekeskuse
15. juunist kliente
uued
uuel aadressil lahtiolekuajad:
Väike-Maarja
E, K, R 14.00  22.00,
vallamajas Pikk 7. T, N 12.00  20.00,
P 12.00  18.00.
Kontakttelefonid
ei muutu.

XXII PANDIVERE PÄEVA RISTSÕNA

MOTO: Hoiame vana ja loome uut!
Lahendatud ristsõnad tagastage Pandivere päeval kell 15ks. Head nuputamist!
1. Äntu külavanem - ehitusettevõtja perekonnanimi; 2. Üks Simuna rallisõitude ellukutsujaid - perekonnanimi; 3. Vallo Taari
taktikepi all töötav MTÜ; 4. Eduard Vilde sünnikoht; 5. Millist naisteklubi juhatab Reet Maadla; 6. Pandivere Arendus- ja
Inkubatsioonikeskuse tegevjuhi eesnimi; 7. Väike-Maarja asula läheduses asuv vana paemurd; 8. Restaureeritav mõisakoone
Pandivere Paeriigi territooriumil; 9. Aasta tegija 2005 - maaelu edendaja; 10. Kartulikasvataja Ärinal eesnimega; 11. Triigi
külavanem - perekonnanimi; 12. Väike-Maarja valla esimese aukodaniku eesnimi; 13. Väike-Maarja valla aukodaniku ees- ja
perekonnanimi; 14. Härma talu vibujahi raja Uguri Nool looja eesnimi; 15. endise Avanduse valla aukodaniku eesnimi;
16. Ly Kullamaa juhitav loomakasvatuse OÜ; 17. Väike-Maarja valla aukodaniku perekonnanimi; 18. Kirik Väike-Maarja vallas;
19. Tuuleveski Pandivere Paeteel; 20. Paemurd Simunas; 21. Pandivere külavanema perekonnanimi; 22. MTÜ Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi esimehe perekonnanimi; 23. Vanad lubjaahjud Väike-Maarja lähistel; 24. AS Antaares juhi eesnimi;
25. Uuendusmeelse Kaarli talu peremehe, Talutoiduga tugevaks idee autori eesnimi; 26. MTÜ Väike-Maarja Naisseltsi
esinaise perekonnanimi; 27. Tornlinnus Pandivere Paeteel; 28. Aasta tegija 2004  ettevõtluse edendaja ees- ja perekonnanimi;
29. OÜ Clean Up omaniku perekonnanimi; 30. Aasta tegija 2003  Krusensterni ümbermaailmareisi 200. aastapäevaga seotud
ürituste peakorraldaja perekonnanimi; 31. AS Pandivere Ehitus juhatuse esimehe perekonnanimi; 32. Väike-Maarja valla
pärandkultuuriobjektide ühe kaardistaja eesnimi; 33. Üks suuremaid tööandjaid Väike-Maarja vallas
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Külastusmäng
Unustatud mõisad 2009

Sel aastal on mõisahuvilistel võimalus
külastada kolmekümmet mängus
osalevat mõisat. Lääne-Virumaal on
nendeks Kiltsi, Lasila, Muuga ja Vasta.
Mängu korraldus on traditsiooniline:
osavõtjad
saavad
esimesest
külastatavast mõisast osalejaraamatu
millesse koguvad külastuspäevadel
mõisatest templeid. Vähemalt 10
mõisat külastanute vahel loositakse
välja 25 üksikkutset ja 10 kolmele
inimesele mõeldud perekutset sügisel
ühes Eestimaa mõisas toimuvale
teatrietendusele. Lisaküsimustele
õigesti vastanute vahel läheb
loosimisele 20 Eesti mõisaid
tutvustavat raamatut.
Külastuspäevad
13. ja 27. juuni, 11., 12. ja 30. juuli,
8. august
Mõisad avatud 10.00 kuni 18.40
Külastustasud:
pered 50 kr
täiskasvanud 25 kr
õpilased ja pensionärid 15 kr
Igal täistunnil toimub mõisates giidiga
jalutuskäik, avatud on näitused,
kohvikud, korraldatakse kontserte ja
töötubasid, müügil kohalikud
suveniirid, trükised.
Külastusmängu
kohta
leiab
informatsiooni internetileheküljel
www.unustatudmoisad.ee ja mängus
osalevate mõisate kodulehekülgedel.

Väike-Maarja Muusikakooli õppeaasta oli töine ja tegus

Väike-Maarja Muusikakool on oma
mõtetes taas suves. Tehtud on
Kiltsi mõisa külastamine
eksamid  arvestused, hindeKiltsi loss on külastajatele avatud kontserdid. Tundideski tegeletakse
olnud pea 20 aastat ja seda külastanud põhiliselt suverepertuaariga.
rohkem kui 20 tuhat inimest.
Kaugemad külalised on olnud Kuidas siis õppeaasta möödus?
maakera kuklapoolelt  Austraaliast. Arvan, et õppeaasta oli töine ja tegus.
Seoses renoveerimistöödega sel Lapsed said palju pilli harjutada ja
hooajal võtab mõis üksikülastajaid esineda. Oli rõõmu ja pisaraidki. Õpiti
vastu ainult külastusmängu päevadel. tundma muusikamaailma imelisi
Küll aga teenindatakse ettetellimisel radu ja saladusi. Suuremad avalikud
(kiltsipk@hot.ee tel 325 3411; 5557 kontserdid olid Jõuluootuse
5301) teistel päevadel gruppe.
kontsert ja Kevadkontsert.
Püsinäitused ja muu
Kiltsi mõis ja perekond Krusenstern
(Ajalooarhiiv)
Ümbermaailmareis 1803-1806 (Tartu
Ülikooli Ajaloomuuseum)
A.J. von Krusensterni mälestustuba
E. Grensmanni aerofotod
Käsitöö (loomelaagrites valminu)
Pudelite kollektsioon
Külastuspäevadel kell 13.00 film SPE
FRETUS  Lootusele tuginedes A.J.
von Krusensternist, 70 minutit. (ka
inglise- ja venekeelse variant)
Giid (ka inglise- ja vene keeles,
võimalusel soome- ja rootsi keeles)
Külaplatsil võimalik piknikku
korraldada, grillimisvõimalus.
Külastusmängust mitteosalejate
külastustasud:
Pered
25 kr
Täiskasvanud
15 kr
Õpilased ja pensionärid
10 kr

Mai 2009

Sel aastal võistlesid konkursitules
puhkpilliõpilased. Vabariikliku
konkursi eelvoorus edestasime
Rakvere muusikakooli järel kõiki
Virumaa muusikakoole. Virumaa
regioonis on muusikakoole 15.
Finaalis nii hästi ei läinud, aga olime
siiski edukad.
Aasta 2009 sai meie kooli jaoks
ajaloolise tähtsuse - klarnetiõpilane
Taavi Orro saavutas vabariiklikul
konkursil I koha. Seni oleme saanud
mitmeid II ja III kohti.
2007. a olid Väike-Maarja Muusikakooli puhkpilliõpilased Virumaal
Narva muusikakooli järel kõige
edukamad.
Nagu eelmistel aastatelgi, on ka sel
kevadel meil palju toredaid lõpetajaid.

Tänavused lõpetajad:
1. Teevi Jõemägi
2. Lee Laanemäe
3. Vivian Lepa
4. Merilin Lõomets
5. Moonika Suur
6. Maarja Räni
7. Triinu Jaansen
8. Taavi Orro
9. Martin Suursaar

Noorema astme (IV klass)
1. Eva Jänes
2. Mari-Liis Kaskema
3. Maret Kümnik
4. Taavi Luik
5. Mari-Ann Mägi
6. Mariin Talu
7. Triinu-Lisette Uuspõld
8. Kelly Paabut
9. Richard Sepajõe
10. Hannamari Soidla
11. Urmas Lemvald
12. Tauri Kivipõld
13. Kristo Toiger

klaver
klaver
klaver
klaver
klaver
akordion
flööt
klarnet
trompet
lõpetajad:
klaver
klaver
klaver
klaver
klaver
klaver
klaver
klaver
klaver
viiul
trompet
tenor
tuuba

Noorema astme lõpetajatest paljud
jätkavad õpinguid vanemas astmes.

Arutelu teemaks jätkusuutlik
põhikool Kiltsis
Lepiti kokku, et minevikus on tehtud
palju ning hästi - loomelaagrid,
looduseõpperada,
keskkonnakonverentsid, ajalookonverentsid,
tihti on tuldud heade tulemustega
maakondlikelt ja vabariiklikeltki

Uus juht, uued lootused
Kool alustas 1. novembril 2008 aastal
uue koolijuhiga. Uus inimene uute
huvide ja uute võimaluste nägemisega
on loonud pinna uutele lootustele
Kiltsi mail. Kuna kooli põhiline
vahend muuta end vajalikuks on kooli
õppekava, siis suunatigi arutelu kooli
õppekavasse valikainete väljatoomisse. Uue valikainena toodi esile
sport (üldtreening  jalgrattasport,
suusasport...). Edasi vaagiti takistusi,
mis tekivad plaani elluviimisel.
Takistustena nähti omavahelisi
kokkuleppeid koolis ja turundus-

Lahendus:

Koostaja: Irene Kaldma

Sisseastumiskatsed toimuvad
kolmapäeval, 3. juunil kell 18.00 ja
4. juunil kell 12.00 Väike-Maarja
Muusikakoolis.

Muusikakooli lõpuaktus
Simunas toimub neljapäeval,
1. juunil kell 16.00 Simuna
rahvamajas.
Muusikakool võtab Simunasse vastu
uusi õpilasi järgmistele erialadele:
klaver, viiul, akordion.
Info tel 501 1327, 556 01915
Sisseastumiskatsed uutele
õpilastele 1. juunil kell 17.00.

Väike-Maarja Muusikakooli direktor

Nadalama küla
inimesed otsivad
prügipoetajat

Pärast 15. mai päevaseid korrastustalguid Kiltsi mõisa pargis
koguneti Kiltsi põhikooli tuleviku-teemaliseks aruteluks.
olümpiaadidelt. Koolihoonet ümbritseb liigirikas park, tiibhooneosad on
renoveeritud ning hetkel käib
ehitustöö peahoones. Seoses Norra
rahastusfondide lepinguga peab
Kiltsis kool toimima 2021. aastani.
Tõsi, kooli õpetajaskond on üsna
eakas, kuid optimistlik. On üks suur
mure: õpilasi ei ole piisaval hulgal.
Kahjuks need positiivsed näitajad, mis
koolil on olemas, ei ole avaldanud
mõju suurendamaks laste arvu.

Konsultatsioonid sisseastujatele
toimuvad 1. ja 2. juunil
(esmaspäeval ja teisipäeval)
kell 11.00 - 14.00 ning 16.00 - 18.00.
Info tel 326 1177, 503 1910

Palju õnne lõpetajatele ja
Väike-Maarja Muusikakooli
õpetajatele ning kaunist
lõpuaktus Väike-Maarjas
suvepuhkust kõigile
toimub pühapäeval, 31. mail
muusikahuvilistele!
kell 15.00. Esinevad
lõpetajad.
Vallo Taar

Jätkusuutlik Kiltsi põhikool

Arutelule Kiltsi olid kutsutud kõik,
keda huvitab Kiltsi kooli tulevik.
Tulnud oli Lääne-Viru Maavalitsuse
haridusosakonna juhataja Marge
Lepik, Väike-Maarja vallavanem Olev
Liblikmann, Väike-Maarja vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Jüri Aavik,
vallavolikogu haridus- ja kutuurikomisjoni esimehe asetäitja Siret
Kotka, Simuna Kooli direktor Ain
Lembavere,
Kiltsi
Põhikooli
hoolekogu esimees Kai Baiduza, Kiltsi
kooli õpetajad, vallalehe toimetaja
Marju Metsman, kogukonna liikmed,
oli ka lapsevanemaid. Arutelu juhtisid
Kiltsi kooli direktor Alar Krull ja valla
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Olga Mets.

Väike-Maarja Muusikakool võtab
vastu uusi õpilasi järgmistele
erialadele: klaver, viiul, akordion,
puhkpillid.

Nadalama küla inimestel on aastaid
oma
kevadekuulutaja,
kes
järjekindlalt toob oma majapidamises
tekkinud prügi Nadalama küla sildi
juurde või sokutab prügikotid samas
üle tee asuvale taluasemele.

Arutelul osalenud Simuna Kooli direktor Ain Lembavere, vallavolikogu
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Jüri Aavik, Kiltsi Põhikooli
sotsiaalpedagoog ja inglise keele õpetaja Ivika Abner ning Kiltsi Põhikooli
direktor Alar Krull. Foto: Marju Metsman
teemat. Edaspidi, kui tuleb õpilasi
väljastpoolt, kes soovivad valikainena
kasutada sporti, kerkib vajadus
ööbimiskohtade järele. Koolis
töötavatel inimestel tuleb teha
valikuid, kui nad tajuvad olukorra
keerukust. Valikutele järgnevad
kokkulepped, mille elluviimiseks
tuleb tugevasti pingutada. Kaasata
saab
lapsevanemad
eesotsas
hoolekoguga. Valla tasandilt on pidev

tugi haridusosakonna näol olemas. Ka
vallavolikogu
haridusja
kultuurikomisjon kiitis maikuu
koosolekul Kiltsi kooli uue algatuse
heaks.
Olga Mets
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

MTÜ Nelikand palub tähelepanelike
kaaskodanike abi kevadekuulutaja
leidmiseks. Otsitava tundemärgid on:
sõidab autoga tihti marsruudil
Simuna  Väike-Maarja, põhilised
sisseostud teeb OG Elektra
kauplusest, ostab palju valmistoitu,
elab ahiküttega majas ja tõenäoliselt
on prügiveoleping sõlmimata või
sõlmitud liiga väikese konteineri
tühjendamiseks.
Kui keegi on märganud Ebavere 
Simuna maanteel prügikotte tee äärde
loopivat inimest ja tunneb otsitavat
isikut, siis andke sellest teada Ene
Preemile telefonil 523 9550 või
helistage Pandivere piirkonna
keskkonnajärelvalve inspektorile
Liina Lepale telefonil 5340 8850.
Ene Preem
MTÜ Nelikand juhatuse esimees
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TEENINDAJATE VÕISTLUS

Teenindajate
võistlus
oli
individuaalne. Osales 2. kursuse
õpilane Rivo Rattus, saavutades 6.
koha.
Võistluse osad:
* Lauakatmine: läbivaks teemaks
õpilaste loovus ja kaasaegne Eesti
köök. Kaasa tuli võtta teemakohane
lauakaunistus, teha ettevalmistustööd
ja katta laud kahele külalisele. Menüü
oli kahekäiguline (pearoog ja
magustoit).
* Pakutava menüü esitlemine enne
valmistoidu serveerimist ja klientide
teenindamist maksimaalselt 3 minuti
jooksul. Hinnati esituse atraktiivsust,
esinemisoskust,
teenindaja
teadlikkust.
* Salvrätikute voltimine: 3 minuti
jooksul tuli võistlejatel voltida
Rivo Rattus Nooruslik Kevad 2009 võistlusel teenidamas
erineval viisil 5 salvrätikut.
* Veini avamine ja täpsusvalamine:
võistlejad avasid ja valasid võrdselt 6
klaasi veini õiges järjekorras, valamise
aega ei arvestatud.
©Väike-Maarja Õppekeskuse õppurid tulid aprillikuus * Alkoholi pimetest. Võistlejad pidid
lõhna ja värvuse järgi tundma ära 3-4
toimunud kutsevõistlustel kõrgetele kohtadele.
eri alkoholi (viin, brändi, rumm, gin,
viski, vermut, liköör, punane vein,
Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis korraldatud müüjate kutsevõistlusel valge vein, õlu, siider) ja samas valida
Parim müüja õpilane 2009 saavutas Kersti Saega põhikooli baasil sobiv
klaas
antud
jookide
võistlejate seas teise koha, Olustveres toimunud kokkade ja teenindajate serveerimiseks.
kutsevõistlusel Nooruslik Kevad 2009 tuli Rivo Rattus kuuendaks.
* Sooritada vee pakkimine kahes
erinevas valikus  mulliga ja mullita.
Intervjuu Väike-Maarja Õppekeskuse
kaubanduse eriala õpetaja Anneli Millised ülesanded olid õpilastel
Hindamisel arvestati kõigi etteantud
Kütiga
võistlusel?
Võistlusel on mälutest 15 kaupa ülesannete täitmist, suhtlemist,
kokkadega,
Müüja kutsevõistlustest võttis osa pannakse lauale, veidi aega võib meeskonnatööd
ja
kaks Väike-Maarja valla õpilast Anu vaadata, siis kirjutavad võistlejad klienditeenindust
Koppas Vaost ja Kersti Saega kaubad üles, seejärel vahetatakse viis koostöövalmidust.
Simunast. Kersti Saega tuli kaupa ära ja siis peavad kirjutama Kokkade ja teenindajate kutsevõistlus
üldkategoorias 2. kohale.
need üles. Kaubandusetöötajal on Nooruslik Kevad on kõige
mälu vaja. Teine osa, mille eest sai arvukama
osavõtjaskonnaga
Kui palju tuli enne võistlust teha eraldi punkte, oli kingipaki mõõduvõtmine, kuna need on kõige
ettevalmistustööd?
pakkimine. See on tavaliselt enam õpetatavad erialad. VäikeEttevalmistustööd tehti läbi kolme fantaasiavoor. Sel aastal oli kingipaki Maarja Õppekeskuse õppurid Mirelle
aasta - terve õppeaja. Konkreetselt nimeks Unistus. Kõik vahendid Vetemäe, Liis Pajur ja Rivo Rattus
võistluse jaoks kuu või kaks. Käisime pakkimiseks
on
kohapeal, võistlesid 22 meeskonna hulgas, Rivo
tüdrukutega eraldi väljas ka Selveri töövahendite väljavalimiseks antakse Rattus ja Mirelle Vetemäe osalesid
kaupluses ja töötasime läbi kõik aeg ja igaühel on loosiga võetud juba teist korda. 23.-24. aprillini
kaubagrupid. Õpilased said käes erinevas suuruses karp. Ülesanne ongi Olustveres toimunud kokkade ja
hoida ja nuusutada ka päris ehtsat teatud aja jooksul pakk valmis teha. teenindajate
kutsevõistlusel
kaupa. Tõsine töö. Ülle Käär (VMÕK Kõige rohkem punkte saab Nooruslik Kevad 2009" tuli Rivo
kaubanduse eriala õpetaja  toim) tegi teenindusvoorust. Seal on lett, mille Rattus teenindajate võistlusel
tüdrukutega koolis letitagust trenni. kaupu ette ei tea, küll aga on ette teada kuuendale kohale.
Analüüsisime ka video vahendusel.
kaubagrupid. Teenindaja läheb leti
Võistluseks valmistuti peamiselt
taha, saab 5 minutit aega kaubaga
Mitmendat aastat meie õpilased on tutvuda ja siis tuleb ostja. Korraldajad õppetöö käigus. Tööd tehti ka siis kui
õpetajal oli koolipäeva sees vaba tund.
osalenud?
on organiseerinud kas näitegrupi või
Kümme korda oleme kindlasti sellel mõned väljaõpetatud täiskasvanud, Aili Vaarik oli tundide lõpust
kokkadega köögis. Oluline on erialane
võistlusel osalised olnud.
kellele on kindlad olukorrad ja
kogemus, mida õpilased võistlusest
ülesanded
ette
antud.
saavad. Suheldakse teiste koolide
Ja eelnevad tulemused...
Teenindussituatsioon kestab 10
...on ka head olnud. Päris esimesel minutit, mille jooksul vaatab õpilastega.
korral saime üldkokkuvõttes teise ja komisjon, kuidas võistleja kaupa Rivo, kuidas võrdled eelmist ja
kolmanda koha, edasi olime tunneb.
Lõpptulemus
selgub tänavust võistlust?
kolmandad ja viiendad. Järgmisel punktide kokkuliitmisel ja tulemused Rivo Rattus: Tase oli sel aastal
võistlusel enam ei toodud tabeleid pannakse edetabelisse. Eraldi tuuakse kõrgem. Ma ei teagi, kuidas mul nii
hästi läks. Sel aastal oli kindlam tunne,
välja, vaid teatati ainult kolm esimest välja parim kingipakk.
enam-vähem juba teadsin, mis ees
igast vanuseklassist. Oleme ka ise
saanud võistluse korraldusõiguse Kui suur tunnustus on saavutatud 2. ootab.
Väike-Maarjas seetõttu, et parima koht Väike-Maarja Õppekeskusele? Kui oluline see võistlus on?
teenindaja tiitel tuli meie kooli. Mina arvan, et see on väiksele koolile Rivo Rattus: Kui tahad sel alal edasi
Vahepealsetel
aastatel
saime tohutu suur tunnustus. Uhke tunne on minna, siis peab silma paistma. Mind
eripreemiaid,
nt
kingipaki küll kui kutsutakse välja, et kolmas hakkas EHTE kool huvitama, kelneri
eripreemiaid. Ja nüüd üle tüki aja jälle koht see, teine koht Kersti Saega, eriala, eks tulevik näitab.
2. koht.
Väike-Maarja Õppekeskus. See on
väga suur tunnustus. Kui suur Tartu Kuidas kaasõpilased tunnustavad?
Palju oli võistlusest osavõtjaid?
kool valib võistlusele oma kaks Rivo Rattus: Kõik suhtuvad hästi.
Võistlus käis kahes vanusegrupis. priimust, siis meie teeme valiku 7Gümnaasiumi baasil võistlejaid oli 15 liikmelisest grupist ja kui siis tuled Rivo tulemus on teiste õpilaste jaoks
kaubanduskoolist üle Eesti. Meie heale kohale, on hea tunne, õpetajale stiimul?
võistlesime põhikooli baasil ja selles küll. Õpilasel peab olema tahtmine Airi Püss: 1. kursuse tüdrukud juba
grupis oli 13 võistlejat Eesti võistelda, ega sunniga ei saa ütlesidki, et Rivo tegi otsa lahti ja
kaubanduseriala
pakkuvatest võistluseks valmistuda. Lisaks nemad tahavad ka võistlema minna.
koolidest. Ühest koolist, ühest igapäevaõpingutele
peab
ta Teiste võit innustab ennast ka.
vanuseastmest võib maksimaalselt kaubagrupid endale rohkem selgeks Merike Kolde: Teenindajate kohta
võistelda kaks õpilast.
tegema. Õpilastel on motivatsiooniks peab niipalju ütlema, et võistlusel
ka see, et lisaks auhinnalauale saavad esimeste hulgas olid kelneritena
Kuidas teised õpilased saadud kutsevõistluste kolm esimest saavad töötajad või siis need, kes on eelnevalt
tulemusse suhtuvad?
riikliku müüja esimese taseme võistlustel käinud ja kogemuse
Tulemus innustab. Järgmisel aastal kutsetunnistuse ja riigieksamit enam saanud.
saab latist ainult üle hüpata. sooritama ei pea. Kutsetunnistus
Tunnustus näitab, et ka väike kool on antakse Kaupmeeste Liidu poolt kohe Palju on teenindajatel võimalust oma
võimeline tõusma väga kõrgele. Meil kätte. Kaubanduseriala on meil koolis oskusi praktiseerida?
on toredad õpilased ja õpetajad.
tugev. Vabariigi teine koht, see on ikka Merike Kolde: Koolis ei olegi palju
neid üritusi, kus teenindajat tarvis
midagi väärt.
läheb. Kaks-kolm korda aastas.
Milleks
võistlust
üldse
korraldatakse?
Miks tasuks kaubandust õppida?
Kaubanduseriala propageerimiseks. Tööturg on lai. Kaubandusinimesi Kuidas kollektiiv tunnustab?
Kaubanduses on ju arvamus, et vajatakse. Tegemist on loova Merike Kolde: Kollektiivis kõik kogu
võtame krattipidi letti tänavalt elukutsega, karjäärivõimalused on aeg ainult tunnustavadki, inimesed on
ükskõik kelle, las töötab. Võistluse olemas, Eestis saab liikuda ka sümpaatsed ja toetavad.
üldine eesmärk on tunnustada ja kõrghariduse suunas, olemas on Airi Püss: Hoitakse pöialt ja
toetada müüja-õpet, väärtustada täiendõppe võimalused. Eesmärk on helistatakse. Klassijuhatajad tunnevad
müüja elukutset. Näha on, et tõsta kaubanduseriala taset, et lettide oma laste pärast muret. Meil on nii
kaubanduse erialale millegipärast taga oleksid need inimesed, kes väike kool, me hoiame kokku.
Kolde:
Teenindajad
õpilasi ei tule. Võistluse teisel päeval tunnevad kaupa ja rõõmu oma tööst. Merike
tunnetavad oma rolli, on ise enda eest
tutvustati õpilastele kõrgkoolis
väljas, ka siis kui tunnis teinekord
õppimise võimalusi.
Intervjueeris Marju Metsman
noormehed veidi lollitavad.

Õpilased saavutasid
kutsevõistlustel häid tulemusi
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Kultuurikalender

JUUNI
1. juunil kell 18.00 lastekaitsepäeva
tähistamine
Väike-Maarja
gümnaasiumi algkoolimaja hoovis
võimlemispeo ja perepiknikuga.
6. juunil toimuvad Väike-Maarjas XXII
Pandivere päev ja Eesti XII
esivõistlused naisekandmises
21. juunil kell 8.45 suve vastuvõtmine
Simuna rahvamaja juures
22. juunil kell 21.00 jaaniõhtu Simuna
rahvamaja juures
22. juunil Väike-Maarja jaaniõhtu
Ebaveres
23. juunil kell 12.00 Võidupüha
tähistamine
Väike-Maarja
vabadussamba juures. Mängib VäikeMaarja pasunakoor
23. juunil kell 20.00 Jaanisimman
Nadalama külas Kooli talus*.
Tantsuks mängib ansambel C 
Duur.
JUULI
25. juulil kell 12.00 Võivere, Kurtna,
Nadalama ja Kärsa külade II
kokkutulek Nadalama külas Kooli
talus*.

AUGUST
8. augustil Kinobuss Nadalama
külas Kooli talus*. Töötab
filmiõpituba ja filmikohvris on
vaatamiseks Buratino ja
Detsembrikuumus.
Info:
Simuna rahvamaja
323 7217
Väike-Maarja gümnaasium 327 0910
Väike-Maarja rahvamaja
326 1837
* Kuni külakeskuse valmimiseni
Kurtna külas toimuvad kõik MTÜ
Nelikand poolt korraldatavad suvised
üritused Nadalama külas Matti
Preemi Kooli talus.
NÄITUSED

Väike-Maarja raamatukogus

* Jakob Liivi 150. sünniaastapäevale
pühendatud näitus.

Väike-Maarja muuseumis
* Prouade pitsiline pesu
* Jakob Liiv 150
* Küüditamise-teemaline väljapanek

Kuuldused Kiltsi mõisa
restaureerimistöödest on levinud

14. mail külastasid Kiltsi mõisakooli
28 Tallinna Tehnikaülikooli Tartu
Kolledi tudengit, kes omandavad
ehitiste restaureerimise eriala.
Tudengiteni olid jõudnud kuuldused
Kiltsi mõisas toimuvatest ulatuslikest
restaureerimistöödest ning nad otsisid
võimalust mõisa külastamiseks.

Kokkuleppel AS Ervin Ehitusega tegi
projektijuht külalistele mõisas
ringkäigu ja andis seletusi Norra
finantsmehhanismide kohta, tänu
millele suur restaureerimine Kiltsi
lossis võimalikuks sai, varasemate
remonttööde kohta lossis, OÜ
Mõisaprojekti koostatud sisekujundusprojekti, arheoloogiliste väljakaevamiste ning tööde edenemise ja ette
tulnud muudatuste kohta ning
ümberprojekteerimise kohta, mis
peagi lõppemas. Tudengid tundsid
huvi Kiltsi mõisa ajaloo ja lossi
ehitamise erinevate etappide vastu.
Nende
tähelepanu
köitsid
restauraatorite poolt välja puhastatud
rohked maalingud ja keerulised
krohvikinnitused.
Külalised
rõhutasid, et neid huvitab just selline
restaureerimistööde etapp, kus
ajalooline pind on väljapuhastatud,
kuid lõplikku viimistlust ei ole veel
tehtud.

Kiltsi mõis tellingutes. Mai 2009
Kõikidel huvilistel on võimalus oma
silmaga näha, mida ehitajad Kiltsi
lossis aastaga korda on saatnud, 11.
juulil kell 11.00, mil algab Kiltsi
mõisakooli
rekonstrueerimise
projekti teabepäev.
Liina Tiimus
projekti administratiivjuht

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi
õppepäev

TALUTOIDUGA TUGEVAKS

laupäeval, 30. mail algusega kell 11
Väike-Maarja rahvamajas
LOENGUSAALIS:
Külmpressitud taimeõlid lisavad salatitele väärtust.
Lehtköögiviljad ja metsataimed kaitsevad tervist ja
täiendavad toidulauda. Esineb toitumisteadlane
Aive Luigela.
KÖÖGIS:
Võilillest, naadist, nurmenukust, jänesekapsast ja paljust muust
värskete salatite valmistamine ja maitsmine.
Õppepäev on tasuta!
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Hans Kruusamägi eestvedamisel ja
toetusel 2005. aastal alustatud projekt
jõudis sel aastal oma esimese
meistritiitlini. Meie kooliraha sai
täielikult makstud 2005/2006 ja 2007/
2008 toimunud turniiridel, tähendas
Aivar Vimberg. Tänavuseks hooajaks
komplekteeriti võistkond uuesti.
Meeskonda kutsuti tugevdama teiste
hulgas Rein Raam, Mattias Hunt,
Janari Taar, Kristjan Hiire ja Urmet
Kesküla. Väike-Maarja vallaga ja
kitsamalt Simuna võistkondadega on
Aivar Vimbergi ütlusel läbi aastate
seotud üheksa mängumeest 11
ülesantust.

Põlistame Eesti
rahvusliku
suurmehe Georg
Lurichi mälestuse!

Lõppenud
hooajal
kandsid
põhiturniiril enamuse mänguraskusest Kaspar Põldmaa, Karlis
Karm, Alo Põldmaa, Rein Raam,
Mattias Hunt, Rauno Lett ja Karl
Vimberg. Vajalik tugi saadi Kristjan
Hiirelt, Janari Taaril ja Urmet
Keskülalt, tähendas Vimberg. Hans
Kruusamägi oli kogu ettevõtmise hing
ja materiaalse poole eest vabatahtlik
vastutaja.

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.
Igaüks meist saab 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.

Mõnda
Georg Lurichi
elukäigust

Võidukas Simuna Ivaxi meeskond. Foto: erakogu

Maakonna korvpallikese on Väike-Maarja vallas

18. ja 19. aprillil toimunud HAT-Auto
Lääne-Viru korvpallimeistrivõistluste
finaalturniir Simuna spordihoones oli
kahtlemata nii Väike-Maarja valla kui
ka Simuna spordisõprade aasta üheks
tipphetkeks. Finaalturniiril jagatud
kuld- ja hõbemedal jäid mõlemad
Väike-Maarja valda - kauaihaldatud
tiitlivõiduni jõudis Simuna Ivax,
hõbedaselt
pärjati
ReinPauli
meeskond.
Medalimängud pakkusid enam kui
paarisajale pealtvaatajale kuhjaga
emotsioone, alustades Kunda
meeskonna ülimagusast 66:65 (31:37)
pronksivõidust
ja
lõpetades
väljakuperemeeste kullamänguga
ReinPauli vastu, kus lõppskooriks
kujunes Ivaxi 68:58 (41:25) paremus.

Võõrustajate ladus korraldus
Suurepäraselt sai oma tööga hakkama
mängusaali korraldusliku poole eest
vastutanud Simuna spordi tulihingeline edendaja Hillar Kasu. Oma
osa kordaminekusse andsid saalis
valitsenud meeldiv õhkkond ja
enneolematult suur hulk pealtvaatajaid, keda võis finaalmängu ajal olla
kuni kolmesaja inimese ringis.
Tegemist on kahtlemata maakonna
viimaste aastate publikurekordiga.

meeskond tänase juhendaja Aivar
Tamsalu Los Toros/Agrovarustust
Vimbergi
mäletamist
mööda
77:73 (41:30).
maakonna kõrgemasse seltskonda
(siis esiliiga nime all) vastu
Finaalis vastasest veidi paremat
eriotsusega. Tänavu maakonna
mängu kaitses näidanud ja
meistriliiga esikohaga lõpetanud
väiksemaid eksimusi rünnakul teinud
võistkonnast olid siis sündinud Alo
Simuna Ivax demonstreeris ühtset
Põldmaa (1987), Urmet Kesküla (1986)
löögirusikat, kellest paremate
ja Rauno Lett (1976) ning Hans
skooritegijatena viskasid Mattias
Kruusamägi oli saanud just 34- Allikas: Margus Martin
Hunt ja Rauno Lett võrdselt 15 ning
aastaseks, meenutas Vimberg.
Karlis Karm 14 punkti. Kaitses tublisti
rassinud Ivaxi poolel särasid veel Alo
Põldmaa kuue vaheltlõikega ja Karl
Vimberg 18 lauapalliga. ReinPauli
parematena tõid Mihkel Mager 14 ja
Tarvo Kruup 10 punkti.
Ivaxi kuldsesse meeskonda kuulusid
eelpool nimetatute kõrval mängijatest
Start Laekvere kooli staadionilt kell 12.00, lõpp samuti Simuna
veel Kaspar Põldmaa, Kristjan Hiire,
kooli staadionil.
Urmet Kesküla, Janari Taar, Rein
Distantsi pikkus 10 km. Kõigi osalejate vahel loositakse välja
Raam ja Hans Kruusamägi ning
jalgratas "Trek" Rademarist.
juhendajana Aivar Vimberg.

Põhihooajal vaid ühe kohtumise
kaotanud Ivaxi meeskond ei andnud
poolfinaalis RSK sPORTKUNDA Püsiv mängimine 1987. aastast
meestele eriti sõnaõigust ja alistas Simuna meeskond alustas püsivamalt
22.04.1876 - 22.01.1920
kundalased 101:58 (poolaeg 40:26). mängimist Lääne-Viru (tollase nimega
1899
Teisest poolfinaalpaarist lunastas Rakvere rajooni) meistrivõistlustel
Üle aasta esines Lurich enneolematu finaalipääsu Väike-Maarja ReinPaul,
1987. aastal. Avahooajal võeti
eduga kogu Eesti- ja Liivimaal. Tema kes võitis eelmise aasta hõbedat
esinemiskavad olid mitmekesised:
raskuste tõstmine ja nendega
ongleerimine, maadlus kohalike
toimus ilusa ilma ja juba tuntud oma Päev
lõppes
jõuprooviga
rammumeestega ning nende endi
valla tegijatega. Võistlus algas sõudeergomeetril, mis minu arvates
vaheliste võistluste korraldamine.
kergemate meeste kividega, kus on parim vastupidavuse ja jõu
Võisteldi nii tõstetes kui ka maadluses,
noorematele pakkus kõva konkurentsi arendamise aparaat. Huvilisi kogunes
samuti vägikaika- ja sõrmeveos. Lurich
Hans Kruusamägi, võites ka ühe kümmekond ning 500 m sprindis sai
lubas igaühele, kes teda ära võidab, 200
individuaalala. Kokkuvõttes sai parima aja Karli Lutter. Ja naistest
rubla. Seda ei tulnud välja maksta. Igas
kergematest esikoha Koit Vill. võidutses jällegi Siret Vinkel.
linnas andis ta kõige tugevamale
Raskematest meestest oli teistest üle Raske päev lõppes ühises söögilauas
kohalikule võistlejale hõbeauraha.
igal alal Janar Rückenberg (pildil), ja karaoke seltsis. Suur tänu kõikidele
Ajaleht Valgus kirjutas tema
kuigi kolmel neist aladest oli edu vaid sponsoritele ja abilistele, kes ei
esinemise kohta Viljandis: «Imestama
mõnesekundiline. Naisi julges pidanud paljuks raskel ajal õlga
peab härra Lurichi kassiosavust
areenile tulla ootamatult vähe, aga võistluste korraldamisele alla panna.
määratu raskete pommide pildumises,
võitis
mõlemad
alad
meile Palju tervist ja jõudu kõigile!
mida ta jalgade vahelt läbi visates ja
teadatuntud Siret Vinkel.
ennast imeliku kiirusega ümber
Samal ajal toimus ka laste võistlus, kus Ants Einsalu
pöördes enne jälle kinni püüab kui
osavõtjaid oli palju.
pomm maha langeda saaks. Kõigi
pealtvaatajate nägudelt võis ehmatust
lugeda, kui Lurich enesel silmad kinni
laskis siduda ja siis koledate
raudpommidega nagu kummipallidega
aruta osavusega mängis, vahel neid
kõrgesse õhku visates ja siis sealt oma
palja rinna ning turja peale kukkuda
lastes. Seda hiiglamängu nähes ei
tahtnud mõned mehed hästi uskuda, et
need pommid rauast on, ja läksivad
näitepõranda peale, et neid oma käega
järele katsuda. Aga kuidas ehmatasivad
mehed ja nende suud vajusivad
ammuli, kui nad neid pommisid kahe
käega vaevalt jalga poolteist jõudsivad
üles kergitada.» Rahvas nimetas teda
vaimustunult nii Kaleviks kui
Kalevipojaks.
VALLA MEISTRIVÕISTLUSTE KOONDTABEL
Elukutselisi maadlejaid oli Eestis enne
Väike-Maarja Vao Triigi Simuna
küllaga esinenud, ent just Lurichi TRIATLON
10
6
0
4
ringsõit tekitas Eestis üldise KOROONA I, II, III etapp
8
7
2
8
raskejõustikuharrastuse
laine, LAUATENNIS I, II, III etapp
6
5
10
0
millesarnast varem ei olnud. Lurichi KABE I, II, III etapp
9
1
4
9
mõjul asutati hulgaliselt spordiseltse. MALE I, II, III etapp
3
4
6
10
Lurich oli peaaegu kõigi 1880-ndail MÄLUMÄNG I, II, III etapp
10
6
0
6
sündinud Eesti vägimeeste innustaja ja VÕRKPALL
4
10
10
6
paljudele ka õpetaja. Raskejõustiku tõi LASKMINE I, II, III etapp
10
5
5
0
Eestisse Gustav Boesberg, kuid kellelgi KORVPALL
4
6
0
10
pole õnnestunud raskejõustikku Eestis VASTLAREGI
10
0
6
4
sedavõrd tõhusalt propageerida kui SUUSATAMINE
10
6
4
0
Georg Lurichil.
KOKKU
84
57
47
57

Rammumeeste võistlus -

Tule 7. juunil 7. Laekvere-Simuna
rahvajooksule ja
3. Laekvere-Simuna käimisretkele!

Vanuseklassid jooksjatele: M1 - kuni 16-aastased, M2 - 17-29aaastased, M3 - 30-44-aastased, M4 - alates 45. eluaastast; N1 - kuni
18-aastased, N2 - 19-34-aastased, N3 - alates 35. eluaastast.
Stardimaks M1 ja N1 - 15 krooni, teised 30 krooni.
Registreerimine lõpeb 20 minutit enne starti kohapeal.
Info www.laekvere.ee/sport/ või tel 511 3577

Spordikalender

Mai
*
Jätkub
tervisespordiürituste
sari Harjuta
terviseks!
Juuni
*
Jätkub tervisespordiürituste sari
Harjuta terviseks!
*
06.06 kell 11.00 Pandivere päev
*
07.06 kell 12.00 Simuna
Laekvere jooks
*
27.-28.06 Vabariigi valdade
suvemängud Kohilas
Juuli
*
Jätkub tervisespordiürituste sari
Harjuta terviseks!
*
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

Maadlusuudised

9. mail toimus Koosal Maiturniir
kreeka rooma maadluses. Meie valla
noormaadlejad saavutasid järgmised
kohad: Holger Toots 3. koht, Aigar
Kriel 2. koht, Jevgeni Hamidanov 7.
koht, Raidar Heinsalu 5. koht, Anatoli
Larionov 2. koht, Rauno Kuusemets
3. koht.
Lembit Kalter, maadlustreener

VÄIKEMAARJA
VALLA RSK
TEATAB:

Harjuta terviseks punktiseis
20.05.2009

1. Viivi Kahr (Päästekool, 102
osaluskorda/10 boonuspunkti)
2. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja, 85/8)
3. Aino Saaremäel (Kiltsi põhikool,
71/7)
4. Rita Soidla (Väike-Maarja, 69/6)
5. Riina Laanemägi (Väike-Maarja,
58/5)
6. Õie Altermann (AS Boxer, 57/5)
7. Malle Mägi (Väike-Maarja, 57/5)
8. Geidi Kruusmann (VMG, 53/5)
9. Ain Kõiv (FIE, 51/5)
10. Urve Kalda (Väike-Maarja 48/4)
11. Sirle Aosaar (õppekeskus, 45/4)
12. Tuuli Saksa (VMG, 45/4)
13. Anneli Kütt (Väike-Maarja, 43/4)
14. Urmas Kopti (Lasila Betoon 42/4)
15. 12. Heete Ausmeel (Väike-Maarja,
40/4)
16. Marko Põdra (Väike-Maarja, 38/3)
17. Sandra Bork (VMG, 36/3)
18. Anne-Ly Nilbe (Päästekool 36/3)
19. Ellen Tilk (Väike-Maarja 36/3)
20. Bruno Münter (FIE, 33/3)
21. Jaana Puksa (VMG, 33/3)
22. Kristiina Kahr (VMG 29/2)
23. Airi Einsalu (Maarjalill 28/2)
24. Kristi Kauts (Väike-Maarja 28/2)
25. Ave Jander (Väike-Maarja 28/2)
26. Merje Suits (Väike-Maarja, 27/2)
27. Aimar Türbsal (Uusmaa, 27/2)
28. Andres Saaremäel (Clean Up 27/
2)
29. Kaiti Kannel (26/2)
30. Railo Aimse (VMG, 26/2)

Mai 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

Põllumeeste seltsi suveretk Hiiumaale toimub 7.-9. augustini.
Osalemissoovist teada anda hiljemalt 6. juunil. Lähem info Hiiumaal
toimuva kohta tel 5272725, Anne

Ohtlike kahjustajate leviku vältimiseks tuleb järgida turustatavatele
taimedele ja istikutele kehtestatud
nõudeid

Seoses viljapuu bakterpõletiku
(Erwinia amylowora) tuvastamisega
2005. a Leedus ning 2007. a Lätis,
kutsume Eesti elanikke veel kord üles
ettevaatlikkusele paljundusmaterjali
ja istikute teistest liikmesriikidest
Eestisse,
s.h
koduaedadesse,
toimetamisel. Viljapuu bakterpõletikust kahjustatud taimede lehed,
õied ja viljad muutuvad mustaks,
iseloomulik
on
haigestunud
taimeosadest bakterlima eritumine,
eriti niiske ilmaga, ning haigestunud
võrsetipu paindumine allapoole.
Taimetoodangu Inspektsioon on
viinud viljapuu bakterpõletiku
monitooringut läbi 9 aastat. Kahjustaja
esinemist tuvastatud ei ole, mis
võimaldas tunnistada Eesti alates
2005. a ühenduse kaitstavaks
piirkonnaks viljapuu bakterpõletiku
suhtes. Selline staatus tähendab ühelt
poolt rangemate nõuete järgimise
kohustust neile, kellel soov
kaitstavasse
piirkonda
paljundusmaterjali ja istikuid
turustada, andes samas aga ka õiguse
turustada neist pärit taimi teistesse
ühenduse kaitstud piirkondadesse.
Viljapuu bakterpõletiku puhul
tähendab see, et kaitstavasse
piirkonda
on
kahjustaja
peremeestaimi lubatud toimetada
üksnes sama staatust omavast
piirkonnast. Taimed peavad olema
varustatud taimepassiga, millel peab
olema tähis ZP-b2. Nõuded kehtivad
õuna-, pirni-, viir- ja tuhkpuu,

ebaküdoonia, pihlaka, toompihlaka,
astelpihlaka, küdoonia, tuliastla,
Davidi fotiinia ja villpöörise
paljundus- ja istutusmaterjali suhtes.

Eesti puhul tähendab see, et ilma
nõutud tähisega taimepassita on
nimetatud taimeliikide paljundus- ja
istutusmaterjali
teistest
liikmesriikidest Eestisse toimetamine
ja siin turustamine keelatud, mistõttu
tuleks istikuid ostes kindlasti
veenduda taimepassi ja sellel
tähistuse ZP-b2 olemasolus. Nende
puudumisel soovitame taimi mitte
osta. Tuvastatud kahjustajast
saastunud ja nende läheduses asuvad
või kasvavad viljapuu bakterpõletiku
peremeestaimed
kuuluvad
hävitamisele.
Mitte vähem oluline on aga ka kõigi
teiste Eestisse toimetatavate ja siin
turustatavate
taimede
puhul
veenduda, et seaduses ette nähtud
nõuded on järgitud, kuna üksnes
koostöös
nõudliku
ostja
ja
vastutustundliku ettevõtjatega, kes
valib hoolikalt kaubanduspartnereid
ja suudab asjatundlikult maandada
tootmise spetsiifikast tulenevaid
kahjustaja leviku riske, on võimalik
vähendada Eestis seni veel
mitteesinevate
kahjustajate
sissetoomise ohtu.

Eestimaa pinna üks ohvriterikkam
lahing leidis aset 21. septembril 1944.a
Loksa-Porkuni-Sauevälja kolmnurgas.
Sel aastal möödub lahingust 55 aastat.
Selle päeva pärastlõunal jõudsid Loksa
külasse Nõukogude armee 8.
laskurkorpuse Eesti 249. laskurdiviisi
võitlejad ja pidasid seal maha
kohtumislahingu Sinimägede rindelt
taanduvate Saksa vägede riismetega,
kelle koosseisus võitlesid eesti
vabatahtlikud 20. SS-diviisist (ka Eesti
Leegion) ja mobiliseeritud eestlasist
formeeritud piirikaitse-rügemendid.
Saksa mundreis võitlevad eestlased
püüdsid
endale
kindlustada
põgenemisteed läände, Punaarmee
avangardirollis võidelnud eesti 249.
laskurdiviis valmistus aga pealetungiks
Tallinnale. Loksa-Porkuni-Sauevälja
maadel nende sõjateed ristusidki. Üks
pool oli taganeja, teine pealtungija.
Võitlus
kujunes
ebavõrdseks.
Nõukogude rünnakuvägedel oli
kasutada
käsirelvade
kõrval
kuulipildujad, miiniheitjad, kahurid ja
tankid, millest külvati vastasele surma.
Saksa mundreid võitlejaile olid
peamisteks rünnak- ja kaitserelvadeks
käsigranaadid ja tankirusikad. See oli
julm ja verine vennatapusõda. Eesti
mehed sõdisid siin omavahel. Vend
võitles venna, isa poja, sõber sõbra,
sugulane sugulase vastu. Võitlus kestis
ainult mõne tunni, kuid nõudis ohvriks
sadu inimelusid. Lahingu-tandriks olid
talude vilja- ja kartulipõllud ning
teedelähedased metsasalud.

Väike-Maarja taaskasutuskeskus (Tamsalu mnt 1 II
korrusel) on avatud igal reedel ja laupäeval kell 10-15.
Info 526 0283
Annika Michelson  10.06
Anti Burk - 11.06
Rein Orupõld - 16.06

Õhtuks oli lahing lõppenud.
Lahinguväli oli kaetud laipade ja
haavatutega, neid lamas vilja- ja Kultuur ja Elu mai, 1989.a

Palju õnne!

Vilmar Pere  18.06
Vello Metson - 24. 06
Liivi Uueni  27.06

MAKSTUD REKLAAM

Keskerakonna Eurobuss Väike-Maarja keskväljakul
29. mail kell 16.00-17.00
Keskerakonna Euroopa Parlamendi kandidaadid kohtuvad rahvaga ja jagavad
meeneid. Keskerakonna kandidaadid Euroopa Parlamenti on:
Edgar Savisaar, Siiri Oviir, Vilja Savisaar, Jüri Ratas, Vladimir Velman,
Enn Eesmaa, Kadri Simson, Jaak Aab, Marika Tuus, Evelyn Sepp,
Aadu Must, Mailis Reps
Kõik küsimused saavad vastused ja probleemid läbiarutatud! Kohtumiseni!
Lisainformatsioon Siret Kotkalt, tel 521 1278, siret@kesknoored.ee

Seekordsete Euroopa Parlamendi
valimistel kõige suurem üllataja on
Rahvaliidu esinumber, uue põlvkonna
poliitik ja õppejõud Anto Liivat, kelle
korraldatud seminaridel on osalenud
Lisainformatsioon TTI veebilehelt üle 3000 noorteorganisatsiooni juhi.
www.plant.agri.ee
(rubriik
Taimetervis) või taimetervise * Oletagem, et teid on valitud
osakonnast tel. 671 2622
Euroopa parlamenti peate Brüsselis
lühikõnes tutvustama ennast,
Eestimaad ja rahvast, millest sel
kartulipõldudel ning metsas. Ohvrite juhul räägiksite ?
arvu kohta kirjutas Isamaasõja veteran, Räägiksin, et eestlastel on võrreldes
Porkuni lahingust osavõtja Anton enamiku maailma väikerahvastega
Naukas 1986. aastal: Loksa-Sauevälja- läinud hästi. Oleme suutnud luua
Porkuni piirkonnas hävitati üle 500 kõrgelt arenenud riigi ja ühiskonna,
vaenlase sõduri ja ohvitseri ning võeti meil on piisavalt puhast vett, metsi ja
ligi 700 vangi. 249. Eesti laskurdiviisi elumaad. Aga räägiksin ka sellest, et
ridadest langes 69 võitlejat, kes maeti seisame ühiskonna arengu ristteel Väike-Maarja-Tamsalu tee äärde, meidki on raputanud ja heaoluunest
Aleksander Poomi talu lähedale äratanud majanduskriis, rahvuslikul
ühishauda,
mis
hiljem pinnal kerkinud konfliktid ja
vennastekalmistuks
kujundati. otsustajate võõrandumine rahvast.
Haavatuid oli laskurdiviisil 127, kellele
Senise edu toonud poliitika on Eestis
anti esmaabi Loksa koolimajja
kui ka mujal maailmas ammendunud
saabunud välihaiglas.
ja loonud vajaduse leida uusi mõttemudeleid, et edasi minna. Ma soovin,
Mis sai aga teistest langenutest?
Lahingule järgnenud päeval anti et Eesti oleks Euroopas tuntud kui
kohalikele elanikele käsk tulla positiivselt häälestatud, uuendustele
hobustega lahinguplatsile jäänud avatud, usaldusväärne ja külalislahke
surnuid matma! Tulid peamiselt naised, väikeriik. Soovin, et meie elutegevust
sotsiaalselt
ja
sest mehed olid sel ajal üle Eestimaa iseloomustaks
tasakaalustatud
veerevas sõjamöllus. Loksa küla regionaalselt
Aadurahva talu heinaküüni lähedale loodussäästlik areng.
kaevatud ühishauda maeti 75 eelmisel
päeval langenud sõjameest. Teine * Olete Eestis üks nooremaid Euroopa
ühishaud kaevati Porkuni-Sauevälja tee Parlamendi saadikukandidaate. Kas
lähedale Rebase talu juurde. Siin leidis peate noorust ainult oma eeliseks või
puhkepaiga 125 langenut. Kolmas võivad sellega kaasneda ka omad
ühishaud kaevati sama tee äärde probleemid ?
mõnisada meetrit teisest ühishauast Naljaga pooleks võiks öelda, et noorus
Sauevälja poole. Sinna maeti 73 ei ole voorus, aga see läheb mööda.
langenut, enamikus eestlased.
Aga tegelikult on mul 10 aasta
pikkune töökogemus erinevate ühisKolme ühishauda on seega maetud 273 kondlike üle-eestiliste organisatLoksa lahingus langenud saksa sioonide juhtimises. Tean, mida
mundris sõjameest. Rõhuv enamik tähendab juhtida alt üles, st viia
neist on eestlased. Nood arvud talletati rohujuuretasandi mõtted otsustamatmisest vahetult osavõtnute mälus. jateni. Sellist kogemust ei ole tänastel,
Ent mitte kõiki langenud sõdureid ei pikalt tipp-poliitikas olnutel. Usun, et
maetud ühishaudadesse. Ümbrus- üks vabas Eestis kasvanud ja
konna metsadesse jäi palju haavadesse kogemused omandanud uue põlvsurnud sõjamehi, keda kohe üles ei konna poliitik sobib väärikate kõrvale
leitud. Kohalik elanik, Väike-Maarja hästi Eestit Euroopas esindama.
kiriku orelitallaja Jaan Ulfsak leidis
hiljem lahingupaiga metsadest
* Mille poolest erineb Eestimaa
kümmekond haavadesse surnud
Rahvaliidu saadikukandidaadi
sõdurit. Ta mattis need samasse kohta,
sõnum Euroopa Parlamendis teiste
kus keegi surnuna lamas.
Eesti
erakondade
esindajate
Allikas: Peep Kärbi artikkel ajakirjas omadest?

Tundmatud ühishauad Porkunis

29. mail 1965 püstitati ja avati
Saueväljal Pauluse mäe jalamil
mälestuskivi, kuhu on raiutud tekst:
Lahinguga siinsetel põldudel ja
metsades
21.09.1944
murdis
Nõukogude armee 8. laskurkorpuse
249. diviis Saksa faistlike väeosade
tõsise vastupanu Eesti mandril.
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Anto Liivat soovib Euroopa
Parlamenti viia värsked ideed
EESTIMAA RAHVALIIT nr 103

Saadikuna pean enda ülesandeks olla
Euroopale avatud, kuid südamega
ikka Eestis. Enamik inimesi arvab, et
meil on väga väike mõju Euroopa
Liidus tehtavatele otsustele. Siit
tulenebki vajadus luua uus käsitlus
Euroopa Parlamendi saadiku rollist.
Erinevalt senisest peab meie saadik
Euroopa Parlamendis olema Eestis
hästi nähtav ja kuuldav. Ma soovin
tuua Euroopa paremad kogemused ja
oskusteabe Eestisse, olla kontaktide ja
informatsiooni vahendajaks ning viia
Eesti inimeste soovid ja mõtted
Brüsselisse, et nendega saaks Euroopa
Liidu õigusloomes arvestada. Soovin
Rahvaliidu esinumbrina Euroopa
Parlamendi
valimistel
seista
toimekama ja suutlikuma Eesti eest
Euroopa Liidu liikmena.

* Kuivõrd saate töötades Euroopa
Parlamendis
kaasa
aidata
regionaalpoliitiliste probleemide
lahendamisele
Eestimaa
maapiirkondades?
Minu
regionaalpoliitiliseks
südameasjaks on Euroopa Liidu
võimaluste parem kasutamine selleks,
et maapiirkondadest ei kaoks
töökohad, kooli- ja kultuurielu.
Euroraha tulemusena tekivad
töökohad ja maksutulud, mis
võimaldavad omakorda pakkuda
vajalikke avalikke teenuseid. Euroopa
Liidu toetused tuleb kiiremini
kasutusele võtta ja taotlemine tuleb
lihtsamaks muuta. Enam tuleb
panustada ka õigustatud abisaajate
koolitusse. Parlamendi saadik saab
siinsete inimesteni tuua kogemused ja
edulood teistest riikidest ning viia
* Praeguse ajastu märgusõnaks kogu meie inimeste mõtted ja vajadused
maailmas on majanduslangus. Euroopa Liidu tasandile, et nendega
Kuivõrd oleks seoses sellega vaja uut õigusloomes arvestataks.
lähenemist, probleemide käsitlust
Euroopa Parlamendi töös ?
* Töötate praegu õppejõuna EBS-s.
Euroopa Parlament on kodanike Mida üliõpilased on teilt küsinud
peamine hääletoru Euroopa Liidus, seoses Euroopa Liidu Parlamenti
mille mõjujõud on aastatega üha kandideerimisega ?
kasvanud.
Paljudes Tudengid ja paljud sõbradki küsivad
poliitikavaldkondades teevad uute eelkõige, kas ma ei karda Eesti
õigusaktide otsused Euroopa poliitika jaoks pildilt kaduda. Seni
Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu olemegi
Euroopa
Parlamendi
ühiselt. Kaasotsustusmenetluse saadikutest Eestis üsna vähe kuulnud.
osakaalu kasv pakub kodanikele Soovin, et juunis valitavad saadikud
kindlasti paremaid võimalusi oleksid rohkem Eesti rahva esindajad
Euroopa Liidu õigusloomes osaleda. Euroopas, kui Euroopa esindajad
Siiski olen seisukohal, et eelkõige Eestis. Euroopa Parlamendi saadikud
peame ise töötama selle nimel, et peavad olema kodumaal nähtavad Eestist kujuneks partnerlusel tuginev kodanike aruteludesse kaasajad,
kodanikuühiskond, kus avatud ja aus debati loojad ja eestvedajad ning
riigivalitsemine
tagaks
igale informatsiooni
ja
kontaktide
kodanikule eneseteostuse ja poliitilise vahendajad. Nad peavad olema ka
kaasatuse võimaluse.
Eestis kuuldavad ja nähtavad.
* Kas on oht, et Euroopa Liidul
tekkib riikide liidu tunnuseid ja
kuidas saaks neid vältida ?
Kogu maailmas on registreeritud
ligikaudu 3000 rahvusvahelist
organisatsiooni, mille seas Euroopa
Liit riikidevahelise koostöö vormina
on paljuski erandlik. Euroopa riikidel
ei ole olnud ühtset visiooni
integratsioonist
ega
selle
lõppeesmärgist, kuid siiski võib
Euroopa Liidu arenguloos rääkida
integratsiooni süvenemisest, st liidu
pädevuse
ulatumisest
seni
rahvusriikide pädevuses olnud
küsimustesse. Rahvaliit näeb Euroopa
Liitu rahvusriikide liiduna, kus Eesti
on mõtlev, algatusvõimeline ja tegus
osaline. Euroopa Liit on meie olevik
ja tulevik. Peame õppima Euroopa
Liidus toimima nii, et sellest Eesti
inimestele suurim kasu sünnib. Meil
peab olema piisavalt teavet ja oskusi,
aga ka julgust, et euroregulatsioonide
kujundamisel teiste riikidega
võrdväärsena kaasa rääkida. Vaid
sellisel juhul on võimalik Eesti huvide
eest seista.

* Olete juhtinud Kuku raadios oma
jutusaadet. Kui vestlesite selles
saates iseendaga, millise küsimuse
siis samalt endale esitaksite?
Küsiksin lihtsa, aga põhimõttelise
küsimuse: Miks Sa, Anto, end
poliitikaga sidusid? Ja vastan siis ka.
Oma võimete ja võimaluste piires
ühiskonnaelu
korraldamisel
kaasarääkimine on iga inimese
moraalne kohustus. Eesti poliitika
vajab täna uusi mõttemudeleid ja
kaasamise kultuuri. Tahan olla
veduriks, kes toob poliitikasse
kodanikuühenduste kogemuse ja
edulood ehk kuidas iga inimene
reaalselt saab ühiskonnaelus kaasa
rääkida ja seda mõjutada. Soovin, et
õpiksime poliitikat nägema enam
seisukohtade debatina ja vähem
isikutevahelise konfliktina, mille
juured peituvad aastatetagustes
solvumistes.
Põhjalikumat infot Anto Liivati elust,
tööst ja tõekspidamistest saab
www.saadik.eu
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Väike-Maarja Valla Infoleht
VäikeMaarja
gümnaasium
registreerib
1. septembril
2009. a
1. klassi astuvaid õpilasi
kooli kantseleis 12. juunini
2009. a. Kaasa võtta lapse
sünnitunnistus,
õpilaspileti pilt,
tervisekaart perearstilt.

KUULUTUSED
* Müüa saetud ja lõhutud
küttepuid koos kohale
toomisega. Tel 526 8785
* Müüa odavalt lõhutud
küttepuid. Müüa ka 3meetriseid. 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.
* Müüa odavalt tooreid ja
lõhutud küttepuid.
Kohalevedu. Tel 5388 4254
* Saen palke, müün prusse,
laudu ja küttepindu. Kalju
Esinurm, tel 5677 6794
* Ostan töökorras traktor
T25, soovitavalt koos
haakeriistadega. Võib olla
ilma dokumentideta. Are,
tel 5367 5182.
* Müüa soodsalt punast
tellist, kerget samotti,
vaheseina õhukest plokki.
528 0605

Busside väljumisajad
Väike-Maarja
bussijaamast

(parandatud ja täiendatud,
vt lisaks lk 2)
Kiltsi-Pikevere 6.55 (E-R), 9.40,
12.25, 13.10 (T,N), 13.35, 14.00 (R),
16.00 (E-N, alates 31.maist väljub
buss kell 15.55), 19.00 (v.a P)
Kiltsi 16.15 (R,P), 19.05 (R,P)
Pärnu 13.35
Rakvere 7.10 (E-R), 8.22 (v.a P),
9.45, 12.20, 13.10 (E-R), 14.50,
16.15, 16.40 (L,P), 17.25 (v.a P),
18.55 (v.a P), 19.15 (P), 20.35 (P),
20.55
Inju-Rakvere 7.10 (v.a P), 12.15,
14.45 (T,N), 16.30 (E-R), 16.45
(L,P)
Tallinn 13.15
Tamsalu 7.14 (E-R), 8.00 (L), 11.40
(L,P), 13.15, 15.00 (v.a P), 17.40 (ER)
Tartu 6.30 (v.a P), 8.50, 14.05,
16.35, 16.55 (P), 17.55
Simuna 5.59 (E-R), 06.25 (E-R),
9.00 (v.a P), 13.10, 15.50 (v.a P),
19.00 (v.a P), 20.55
Äntu-Simuna-Triigi-VäikeMaarja-Rakvere 6.25 (E-R)
Triigi-Simuna-Äntu-VäikeMaarja-Rakvere 15.50 (v.a P)
Simuna-Rahkla-LaekvereRakvere 9.00 (v.a P)

Kalmistumeistrite
kontaktandmed:

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

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

3. juunil kella 10.00 Avanduse
mõisahoones
Info ja etteregistreerimine
tel 323 7219, 528 0898

11. juunil alates kella 10.00 VäikeMaarja hooldekodu päevakeskuses
Info ja etteregistreerimine
tel 501 6825, 565 64959

Nägemiskontroll maksab 100 krooni.
Prillitellijale on visiit TASUTA

Prilliklaasid:
mineraalklaasid alates 200 krooni (2
klaasi+töö); plastikklaasid kõvapinnaga alates
420 krooni (2 klaas+töö); plastikklaasid
arvutikaitsega alates 620 krooni (2 klaasi+töö);
õhendatud plastikklaas alates 820 krooni (2
klaasi+töö); bifokaalsed prilliklaasid alates 850
krooni (2 klaasi+töö)

Prillid saadame kahe nädala jooksul posti
teel. Postikulu maksame meie.
Tel 502 3290

Müüa lilletaimi
(võõrasemad, amplid jt
õitsvad taimed), tomati-,
kurgi- ja maasikataimi.
Lõuna põik 5,
tel 511 8084.
Õhtuti alati kohal.
Väike-Maarja Hoolekande- ja
Tervisekeskuse (Ravi 1 II korrus)
hooldekodu päevakeskuse kaudu on
võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

uriinipidamatuse
abivahendeid:

PAKUME
Prilliraamid:
*plastikraamid alates 200 kroonist
*metallraamid alates 650 kroonist

Pensionäridele prillide tellimisel
hinnasoodustus -10%

Mai 2009

naha- ja haavahooldusvahendid, imavad
aluslinad, mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup
40% soodsamalt. Tellitud tooted tuuakse
kohale reedeks, 5. juuniks kella 10.00.
Tellimiseks ja infoks
helistada telefonidel 326 1345, 5656 4959.

TEADE!

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

UUS B-KATEGOORIA
KURSUS
VÄIKE-MAARJAS

HIND 5400 krooni, algus 1. juunil kell 16.00 Väike-Maarja õppekeskuses.
Sõbralik teenindus ja kvaliteet!
Info tel 5345 1061 või e-postiaadressil virumaa@autosoit.ee

Kevadkuudel sündinud
Raiko Kilgi
16.04.2009
Ketter Silt
18.04.2009
Siim Argos
19.04.2009
Kristjan Hinno
05.05.2009
Tervist ja rõõmsat meelt!

Õnnitleme maikuu
eakamaid sünnipäevalapsi!
ELMAR PART
OLGA RANNASSAAR
KUNDA ARUNURM
HILDA LEHTOLA
HARALD VAHT
LINDA REBANE
EEVI KAASIK
ADA EVER
VIRVE SILDMETS
IRENE KALDMA
RAEL SVETÕEVA
ELSA DIEVES
AINO-ALIIDE SAAREMÄEL
ELSA AMBOS
ELENA RÄSTAS
HELJU LEPP
ELMU EVESTUS
SAALE KASK
REIN RÄÄK
MAIMU EINSALU
ELISABETH LAMP
HELDOR AARLA
PAUL KIVISTU
LEILI KIVVI
JUTA TORMA
ELGI BORK
MELANIE MITT
BRIGETTA FILIPPOVA
KALJU SUVISTE
HELJO UUSTALU
ELMINE ÜTT
HELJU FALKENBERG
HELMI-HELENE ANGER
VILMA KIVILO
IVI VOLTER

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

Bussijaama hoonele otsitakse rentnikku!

Väike-Maarja Vallavalitsus annab rendile Väike-Maarja bussijaama
hoone (Simuna mnt 11, kasulik pind 115,6 m²).
Eelistatavalt antakse rendile hoone tervikuna, võimalikud on aga ka
muud lahendusvariandid.
Rentimissoovist teatada vallavalitsusele 10. juuniks aadressil Pikk 7,
46202 Väike-Maarja.
Info telefonil 505 3558, Kaarel Moisa

02.05  75
03.05  98
04.05  80
05.05  80
06.05  86
08.05  89
08.05  70
09.05  80
09.05  70
10.05  81
10.05  75
11.05  94
12.05  75
13.05  85
15.05  88
15.05  82
16.05  70
17.05  81
18.05  70
20.05  81
20.05  75
23.05  86
23.05  75
24.05  87
24.05  80
25.05  70
26.05  75
27.05  85
27.05  70
28.05  80
29.05  82
29.05  80
30.05  88
30.05  82
31.05  70

Tähelepanu!

Inimestel, kes ei soovi, et tema sünnipäev ja vanus
avaldatakse, anda sellest teada vallalehe
toimetajale telefonidel 329 5758 või 526 3831.

Elmar-Ferdinand Võõras
Georg Karmaz
Siim Kolpakov
Rünno Kõvask
Anu Lindroos
Erna Raudmäe
Jossif Raituk
Karin Krihvel
Artur Karming
Niina Kink
Oskar Paabu

29.03.1919 - 18.04.2009
02.02.1989 - 23.04.2009
28.11.1988 - 23.04.2009
29.09.1987 - 23.04.2009
01.02.1938 - 24.04.2009
01.09.1919 - 27.04.2009
04.11.1934 - 03.05.2009
10.12.1924 - 03.05.2009
10.03.1924 - 09.05.2009
07.07.1949 - 18.05.2009
15.11.1931 - 23.05.2009

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

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

