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Hind 3 krooni

XXI PANDIVERE PÄEVAD ja
Eesti XI esivõistlused NAISE‐
KANDMISES
AJAKAVA
Moto: “Kooliharidus – paikkonna vaimsuse kandja”
Teisipäeval, 27. mail
18.00 – VARANGU KÜLAKONVERENTS Varangu mõisa esisel
Meenutame küla ja mõisa ajalugu, lähemat ja kaugemat minevikku. Räägime tänapäevast ja
arutleme vallajuhtidega arenguvõimaluste üle. Kontsert Kiltsi laulu- ja tantsumemmedelt.
Oodatud on kõik Varangu küla praegused ja endised elanikud!

Teisipäeval, 3. juunil
18.00 - AVANDUSE KÜLAKONVERENTS Lälle pere maadel Allika talus
Meenutame küla ajalugu, lähemat ja kaugemat minevikku. Räägime tänapäevast ja arutleme
vallajuhtidega arenguvõimaluste üle. Kontserdiga esineb Väike-Maarja B-segarahvatantsurühm. Oodatud on Avanduse küla praegused ja endised elanikud!

Laupäeval, 7. juunil
PANDIVERE PÄEVA PIDUSTUSED
11.00 RONGKÄIK alustab liikumist Tamsalu maanteelt mööda Pikka tänavat Jakob Liivi
parki
11.20 XXI Pandivere päevade avamine Jakob Liivi pargis, “Kooliharidus – paikkonna
vaimsuse kandja”
12.00 KONTSERT peoplatsil. Esinevad pasunakoor, Popp-Tipp-Täpp lauluvõistluse paremad
esinejad, rahva-, kõhu- ja line-tantsurühmad
12.00 Paariskorvpallivõistlus spordihoones
13.30 Laste asfaldijoonistuste võistlus Georgi tee J. Liivi pargi ja Aia tänava vahelisel lõigul
13.30 Muusikakooli õpilaste KONTSERT rahvamaja jalutussaalis
13.50 SPORDIVÕISTLUSED: käesurumine ja köievedu peoplatsil lava ees;
duell-laskmine õhupüssist rahvamaja kõrval pargis
14.00 Vallavalitsuse ja -volikogu kohtumine vallarahvaga rahvamaja saalis
14.45 MUUSIKAL rahvamaja saalis gümnaasiumi algklasside õpilaste esituses
14.50 SPORDIVÕISTLUS (kastide otsa ronimine) peoplatsil
15.30 Rahvapilliansamblite Kapell ja Sirili KONTSERT peoplatsil
16.00 Pandivere päeva lõpetamine

EESTI XI ESIVÕISTLUSED NAISEKANDMISES

Foto: Marju Metsman
Hugo Treffneri gümnaasiumi religiooniõpetaja Toomas Jürgenstein naisest ja religioonidest kaasajal.

Naisseltsi 15. aastapäeva konve‐
rents avardas mõtteid
Väike-Maarja Naisselts moodustati 15 aastat
tagasi mõttega hoogustada maaelu naistegevuse kaudu. Seltsi tegevus on aktiviseerinud
naisi ja laiendanud nende silmaringi. Oleme
jõudnud n-ö teismeliseikka. See andis julgust
tähistada aastapäeva konverentsiga „Naine
mitmekultuurilises maailmas”, mis toimus 10.
mail rahvamajas. Idee tuli seltsi asutajaliikmelt Tiina Vaiksalult, kes kutsus ka külalisesinejad.
Seltsi viimase viie aasta tegevusest andis ülevaate Juta Haasma, kelle ettekande tekstiga
saab tutvuda käesoleva ajalehenumbri veergudel.

16.30 NAISEKANDMISVÕISTLUSED rahvamaja taga platsil.

Kavas on võistlused
•
võistkondlikus naisekandmises
•
vabastiilis
•
sprindis
•
maratonis
Võistlejaile väärikad auhinnad!
Vabastiili, maratoni ja võistkonnavõistluse võitjad sõidavad juulikuu algul Soome
Sonkajärvile, naisekandmise MMile.
Info ja registreerimine telefonil 329 5750 ja Väike-Maarja valla koduleheküljel http://www.vmaarja.ee
18.30 Rahvalik võistlus publikule
19.00 Naisekandmisvõistluse AUTASUSTAMINE
TULGE VÕISTLEMA JA PEALT VAATAMA!
21.00 - PEOÕHTU ansambliga PRESIDENT Väike-Maarja rahvamajas
* Laat, batuut, õnne- ja viskemängud, elektrilised autod ja ATVd, näomaalingud, VäikeMaarja teemaline võtmemõistatus, põllumeeste seltsi loterii, Härmalõnga klubi õnneloos, naisseltsi kohvik rahvamaja jalutussaalis, Väike-Maarja täienduskooli õpilaste käsitööde näitus
muuseumis, vanade kooliraamatute näitus rahvamaja peeglisaalis, gümnaasiumi vilistlaskogu
infolaud peoplatsil ja palju, palju muud.
Pandivere päeva juhib Eduard Salmistu, naisekandmisvõistlust Lembitu Kuuse.

TOREDAID ELAMUSI KÕIGILE!

Reet Valing MTÜst Kodanikukoolitus esines
teemal „Naine ja kultuuride mitmekesisus“.
Üks ettekande teesidest oli, et inimene ei pea
rahulduma vaikse olemisega. Igaüks vajab
tegevusrohket elu ja kui saatusest pole seda
antud, siis otsib ta seda ise. Meile sai selgeks,
et põgenike ning immigrantide hulkade saabumine on reaalne oht ka meie riigile,
pole välistatud, et ka vallale. Rootsi
kogemus näitab, et aktiivne sportlik
tegevus aitab maandada põgenike
võimalikku agressiivsust. Seepärast
on Rootsis mitmed spordihooned ehitatud just immigrantidega asustatud
piirkondadesse. Diskussioon antud
probleemide üle oli elav.

tes ansambli Sirili esinemine.
Täname külalisi ja õnnitlejaid, kes kauni
kevadpäeva meiega veetsid! Aitäh kõikidele, kes toetasid lahkete annetustega (ka pangakontole) Väike-Maarja Naisseltsi tegevust. Konverentsi jooksul laekus annetuskasti 800 krooni.
Naisseltsi juubeli ladusa sujumise eest täname
Väike-Maarja vallavalitsust, Väike-Maarja
rahvamaja ning Heli-Liivia Kompi, AS-i
Joosand ja Aivar Liivalaidi, Väike-Maarja
gümnaasiumi ja Raili Sirgmetsa ning Riina
Põldmaad! Aitäh vastutuleliku abi eest Kairo
Pohlakule, Kadri Kalvikule ja Marika
Sesminile! Samuti täname oma tublisid abikaasasid nende nõu ja jõu eest meie ettevõtmiste korraldamisel.
Virve Tuulik
naisseltsi esinaine

Hugo Treffneri Gümnaasiumi religiooniõpetaja Toomas Jürgenstein
kõneles teemal „Naine, religioonid ja
kaasaeg“. Kiirelt muutuv ühiskond ja
religioossed traditsioonid tekitavad
sageli konflikte. Lahenduseks sobib
Foto: Ellu Moisa
pöördumine algallikate poole, nt maausu põhimõte: ela ise ja lase teistel ka Naisseltsi juhatuse liikmed Tiina Vaiksalu, Virve Tuulik,
elada.
Tiiu Lamp, Juta Haasma ettekandeid kuulamas

Naisseltsi vastuvõtuks oli kaetud kaunis suu- Lk 11 on võimalus lugeda Juta Haasma ettekanpistelaud. Arutelu konverentsil tõstatatud tee- net naisseltsi viimase viie aasta tegevusest.
madel kestis edasi. Väike Eva Maris Küngas
Käesoleva lehes 3. ja 4. leheküljelt leiad ka traditsioonilise Pandivere päeva tervitas emasid südamliku lauluga. Meeleolu
tõstis veelgi kaunites Väike-Maarja rahvariievõtmemõistatuse. Ootame rohkeid lahendusi!
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Juhtkiri

Minevikupärand
on meie pärisosa
Istusin kirikuesisel pingil ja mõtlesin. Ajast ja inimestest. Sihtide seadmise väärtusest. Kindlameelsusest. Tõest. Usust. Õnnest. Leebusest. Ühesõnaga meenutasin Eduard Leppikut. Kõndides Eduardi
kirstu järel matuserongis läbi Väike-Maarja alevi,
vaatasin seda paika ja inimesi ning tabasin end mõttelt, et kas ei seisa me, väikemaarjalased, nüüd, pärast Eduard Leppiku surma, teelahkmel. Mees, kes
on andnud kohale, kus elame tausta läbi paikkonna
ajaloo talletamise. Eduard Leppik on kirjutanud
raamatu sisse meie esivanemad, kirjutanud üles
meid ennastki.
Paar õhtut tagasi jäi pilk peatuma ühele Eduardi
kingitud raamatule “Marta”, kuhu ta pühenduseks
oli kirjutanud: “Hea ja tubli algus kannab vanaduses
magusaid vilju.” Kärsitud oleme me, inimesed. Ruttavas maailmas jaksame järjest vähem ja vähem ära
oodata tulevaid aegu. Tahame kõike siin, kohe ja
praegu, teadvustamata ja tajumata, kas kõikideks
tegevusteks, mida ette võtame, on aeg ikka küps.
Mõni töösolev asi ei saagi võib-olla meie eluajal
valmis. Peame olema valmis, et keegi, kes tuleb
pärast meid, jätkab tehtud tööd.
Eduard Leppiku 2005. aastal viimast korda redigeeritud mahukas käsikiri “Väike-Maarja vald” ei saanud tema eluajal valmis. Küll aga soovin siinkohal
ära tuua Eduardi kirjutatud käsikirja eessõna:
“Kirjutasin selle ülevaate teadvustamaks teid,
väikemaarjalased, millise kultuuripärli hoidjad ja
kaitsjad te olete, et uhkus-, aga ka piinlikkustunne esimene selle paikkonna rikka minevikupärandi,
teine teie tegemata jäetud tegude pärast - tiivustaks
teid tublimad olema, et teie lapsed ja lapselapsed
vormiksid teidki kunagi tulevikus taieseks, nagu
võib praegu näha rahvamaja seinal Märt Meose ja
Jakob Liivi, sest te olete siis oma järglaste silmis
selle au ära teeninud ühe lapikese Eestimaa kujundamisega paremaks ja ilusamaks.”
Võiksime endalt nüüd küsida - kas minevikupärand
on täna meie eksistentsi oluline osa või on selle enda
osana hoidmine taandunud teisejärguliseks? Hea
võimalus seda endalt küsida on just enne juuni alguses toimuvat kodukandi, Pandivere päeva ja juuli
keskpaigas toimuvaid rahvakultuuripäevi. Loodan,
et laul, tants ja pillimäng äratavad meis üles osa,
mida võib ühise nimetusena - päris - kokku võtta,
hea osa meis kõigis.
Suurepärase näite inimeste hea osa otsimiseks leidsin enda jaoks möödunud laupäeva õhtul Levala
küla kõlakoja avamisel. Üsna Rakvere maantee
ääres asuv plats koos külakiige, vastavatud laululava, tiigi ja lõkketulega moodustas mingi seletamatu
harmoonia, täiesti oma maailma ja kinnitas minu
jaoks teadmist, et see midagi, mida saab kokku võtta
sõnaga - päris, on olemas, on jääv ja see ei kao. Laulis koor, mängis kapell. Vaatasin lõkke ääres jooksvaid ja suurel külakiigel kiikuvaid lapsi. Oma lapsepõlvest mul selliseid mälestusi ei ole ja võib-olla
just seetõttu on vahel veidi harjumatu käia külaplatsidel ja võõrastel kiikedel kiikumas. Aga südames
hakkas soe, nähes lootust, et tänastele külalastele
sealsamas Levalas jääb eluks ajaks tunne ja mälestus
oma külast. Võib-olla täiskasvanuks saades on külakultuur, millest vanaemad-vanaisad rääkinud, jälle
täies jõus ja hiilguses.

Vallavolikogus. Vallavalitsuses
26. märts 2008 vallavolikogus
* Georg Lurichi allfondi moodustamine Eesti
Rahvuskultuuri fondi alla.
Sven Kesler: Volikogu peaks fondi eesmärgid
oma otsusega kinnitama, sest see ongi allfondi
sisu. Tegemist on poliitilise otsusega, mida ei
saa anda viieliikmelisele komisjonile otsustada.
Otsustati moodustada Georg Lurichi mälestuse
jäädvustamiseks Eesti Rahvuskultuuri Fondi
juures Georg Lurichi nimeline allfond algkapitaliga 100 000 krooni; algatada korjandus Georg
Lurichi mälestussamba püstitamiseks VäikeMaarja keskväljaku piirkonda. Vallavalitsusel
avada eraldi arveldusarve mälestussamba toetussummade kogumiseks. Vallavalitsusele anti
ülesanne valmistada ette järgmiseks vallavolikogu istungiks Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures
Georg Lurichi nimelise allfondi eesmärgid ja
korjanduse tegevuskava
* Võeti vastu 2008 teine lisaeelarve, mis on
seotud 2006. aastal Norra ja EMP finantsmehhanismidele üksikprojektide taotlusvooru eelisvaldkonnas „Kultuuripärand“ esitatud projekti
„Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine“ heakskiitmisega doonorite poolt 28.11.2007.
* Kehtestati külaliikumise toetamise kord.
Määrus annab regulatsiooni valla eelarvest külaliikumise toetamiseks rahaliste vahendite taotlemiseks, nende taotluste menetlemiseks ja toetuste kasutamise üle järelvalve teostamiseks.
Vallas on kokku 33 küla ja 3 alevikku. 2007.
aastal anti välja külavanema tunnistusi kokku
üheksale külavanemale. MTÜsid on vallavalitsuse andmetel moodustatud 10. Praeguse seisuga
on viiel külal arengukavad.
* Vallavalitsuse teenistujate ja struktuuri
muutmine.
3. aprilli MTÜ Roheline PAIK üldkoosolekul
tehti neljale vallavolikogule ettepanek muuta
vallavalitsuse koosseisu ja teenistujate struktuuri
ning moodustada iga nelja omavalitsuse juurde
keskkonnajärelvalve inspektori koht 0,25 koormusega. Väike-Maarja vallavalitsus võttis vastu
otsuse luua ehitus- ja planeerimisosakonnas järelevalveinspektori ametikoht 0,25 koormusega ja
palgamääraga 2750 krooni alates 01.05.2008.
Indrek Kesküla: Mis ülesandeid ta täitma hakkab?

Leie Arula: Ta ei ole ainult keskkonnajärelvalve,
vaid hakkab järelvalvet teostama ka lagunenud
hoonete ja kruntide, hulkuvate koerte ja heakorraeeskirjade täitmise suhtes.
Jaanus Kull: see päev on teada, millal ta meie
vallas käib?
Leie: Igal kolmapäeval.
* Täiendati vallavolikogu 27. juuni 2007 määrust nr 10 ja muudeti Väike-Maarja valla korraldatud olmejäätmeveo piirkondades konteineri
tühjendussagedust tiheasustusega asulates tühjendamiskordade arv 1 x kuus, hajaasustusega aladel
kord kvartalis põhjusel, et Ragn Sells AS ei ole
nõus vahetama inimestel juba väljaostetud suuremaid konteinereid väiksemate vastu.
22. aprilli 2008 vallavalitsuses
* MTÜle NELIKAND eraldati toetust summas
8250 krooni projekti ,,Külast külla, talust tallu
viib postiljoni tee” kaasfinantseeringuks.
* SAle Õpilasmalev anti luba Simuna kooli
spordihoones projektlaagri läbiviimiseks 30.06.21.07.2008. a.
* Abivallavanem Kaarel Moisa jagas infot vallamaja fassaadi värvilahenduste kohta.

6. mai 2008 vallavalitsuses
* Riigihanke „Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine ja renoveerimine projekteerimis—
ehitustöövõtu meetodil” avatud pakkumisel kinnitati edukaks Ervin Ehitus ASi poolt tehtu.
* Simuna rahvamaja naisrühma ja Simuna rahvamaja segarühma toetuseks nende osalemisel 13. –
30. juulini 2008. aastal Istanbuli rahvusvahelisel
muusika- ja tantsufestivalil eraldati reservfondist
18 624 krooni.
* Rahandusosakonna juhataja Helve Pugonen
tutvustas Väike-Maarja Vallavalitsuse 2007.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannet.
* Valla jurist-nõunik Peeter Rahnik tutvustas
OÜ Põlva Peekon seisukohtu üldplaneeringu
kohta.

7. mai 2008 vallavolikogu
* Väike-Maarja lasteaia renoveerimise projektile tagati omafinantseering.
Vabariigi valitsuse poolt on väljatöötatud programm, mis nelja aasta jooksul 2007-2011 annab
võimaluse riigipoolse abiga nelja aasta peale
ettenähtud 700 milj kroonist abistada uute lasteaedade ehitamisel või olemasolevate renoveerimisel. Väike-Maarja vallavalitsus on tellinud on
29. aprilli 2008 vallavalitsuses
* Ebavere tervisespordikeskuse ehitamise finant- taotluse eelarve summas 7 688 617 krooni. Tinseerimiseks nõustuti laenulepingu sõlmimisega gimused näevad ette, et projekti omafinantseeAS SEB-pangaga.
ring peab olema vähemalt 50%.
* Kiltsi mõisakooli restaureerimise omanikujä- * Põlva Peekoni kirjale vastamine
relevalve teostajaks kinnitati FIE Einar Kaldam. 12. mail toimub üldplaneeringu avalik arutelu.
* Kiltsi mõisa pargi dendroloogilise uuringu ja Punkt oli volikogu istungi päevakorras, et tulepõhiprojekti koostamise teostajaks kinnitati OÜ nevalt Põlva Peekoni poolt tehtud ettepanekuMaastikuarhitektuuri Büroo.
test, aga samuti ka üldistest planeerimisõiguse
* Kinnitati Väike-Maarja valla teede, kõnniteede põhimõtetest oli tarvis langetada rida põhimõtteja parkimisplatside ehituseks ja rekonstrueerimi- lisi otsuseid.
seks esitatud pakkumised.
Läbi arutelu pandi vallavolikogus hääletusele
* Otsustati sõlmida OÜ Turvaga leping Väike- punkt, mis toob kaasa Põlva Peekoni tootmisteMaarja valla territooriumil kauplusbussi teenuse gevuse kui ta täidab kõiki keskkonnamõju hinosutamiseks kuni 31.12.2008.a ja eraldada OÜle damises toodud tingimusi. 15 poolthäält, 1 erareservfondist 54 000 krooni Väike-Maarja valla pooletu.
territooriumil osutatava kauplusbussi tegevuse
doteerimiseks.
* Moodustati vallalehe kolleegium koosseisus:
Reet Eesmäe, Olev Liblikmann, Jaak Läänemets,
Ellu Moisa, Krista Ustav.

Küsimus vallavolikogu koalitsioonilepingust
Vallalehe toimetus esitas selguse huvides küsimuse mitu korda päevakorrale tõusnud tänase vallavolikogu koalitsioonilepingust. Nii volikogu esimees Hans Kruusamägi kui vallavanem Olev Liblikmann kinnitasid, et lepingut kui sellist ei olegi olemas, kirja pandi vaid põhipunktid, mis on plaanis valitsemisperioodil ära teha. Vallavanema sõnul on enamus punktidest ellu viidud.

Üleriigiline prügikoristusaktsioon on möödas

Väike-Maarja vallas on 33 küla ja 9 külavanemat.
Mitmed külad on tegevuse aktiviseerimiseks moodustanud mittetulundusühinguid. Soovin südamest
jõudu kõikidele külaaktivistidele heade mõtete elluviimisel. Pidage lugu oma juurtest, oma kultuurist ja
oma rahvast. Hoidkem, väikemaarjalased, kultuuripärli, mis meie kätte on usaldatud.

Foto: Marju Metsman
Marju Metsman
vallalehe toimetaja

3. mail toimunud üleriigiline prügikoristusaktsioon on tänaseks möödas, lipujaamadestki saab viimane kui
prügi koristatud. Väike-Maarja vallavalitsus tänab kõiki, kes koristusaktsioonist osa võtsid.
Mitmed inimesed on juhtinud tähelepanu möödujate silma riivavale prügihunnikule Väike-Maarja keskplatsi
läheduses, endise Pika tänava raamatukaupluse taga. Ülalolev pilt on tehtud 21. mail 2008. aastal.

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus
Pikk 7, 46 202 Väike-Maarja
http://www.v-maarja.ee

Toimetaja:
Marju Metsman
tel 329 5758, 526 3831
marju@v-maarja.ee
Kaastööd saata hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.
Toimetus võib tekste lühendada.

Trükitud:
AS Trükikoda TRÜKIS
Pargi 27F, 41 537 Jõhvi
Ilmub kord kuus
Tiraaž 1200 eksemplari
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Muudatustest Pandivere Vesi OÜs
Pandivere Vesi OÜ on ühisveevärki ja –
kanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks VäikeMaarja vallas. Asutus paigaldab vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning seadmeid ja hoiab neid käigus. 2006. aastast on ettevõtte 100% osakute
omanikuks Väike-Maarja vald. Pandivere Vesi
OÜ tegutseb iseseisva ettevõttena 1.02.1993. Eestvedajaks on olnud Rein Saarepere oma meeskonnaga. 2007. aasta detsembrist juhib ettevõtet allakirjutanu. Püüan ettevõtet igati arendada, võttes
arvesse eelmise juhataja nõu ja kogemusi. Hea on
tööd teha staažika ja kogenud kuueliikmelise
meeskonnaga. Suureks abiks on ka kolmeliikmeline juhatus, kes mõistab olukorda ja vajadusi.

vee-ettevõttel vaja suhteliselt tundlikku tehnoloogiat ja seadmestikku. Investeerimise tulemusena
kasvab oluliselt veevarustuse ja kanalisatsiooni
põhivara, mille ekspluatatsioonis hoidmine eeldab
Teistega valdadega võrreldes madalamad hinsenise töökorralduse reorganiseerimist ja üleminenad
kut avariide likvideerimiselt korrapärasele plaaniVee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on reguleelisele hooldusele ja ennetavale remondile, reoveeritud vastavalt Väike-Maarja vallavolikogu 18.
töötlusprotsessi ja seaduste teadlikumale kontrollijaanuari 2005. aasta määrusele nr 1 „Veevarustuse
le, juhtimisele ja hooldusele.
ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine”
(vt
http://www.v-maarja.ee/?
part=html&id=20). Selle järgi moodustub ühisvee- Koostöö klientidega
värgi ja – kanalisatsiooniteenuste hind, mille keh- Meie ettevõttel on palju teha, esimeseks suuretestab Väike-Maarja vallavalitsus meie esitatud maks sammuks peame koostööd klientidega. Sookirjaliku taotluse alusel. Väike-Maarja Vallavalit- vime eelkõige kortermajade elanike positiivset
suse 22.05.07. määrusega nr. 5 kinnitati alljärgne- suhtumist lepingute vormistamisse. Vastavalt
Teenindatav piirkond
vad teenuse hinnad 1m³ eest kroonides: eratarbija- Riigikogus vastu võetud ÜVK seaduse
Pandivere Vee piirkonnaks on Väike-Maarja ja
tele veevarustus 9.50, reovee ärajuhtimine 15.00.
Simuna alevik ning Triigi, Ebavere, Aburi ja Lii- Juriidilisest isikust tarbijatele veevarustus 11.00, §8 lõige 5 sõlmitakse üks kirjalik leping
vaküla küla, kus on hallata kokku 15 puurkaevu reovee ärajuhtimine 19.00 (koos käibemaksuga). kaasomanike enamuse otsuse alusel
ning 4 reoveepuhastit, lisaks nendega seotud ühis- Need hinnad on kehtivad alates 01.09.2007. Võr- nende volitatud esindajaga vastavalt
veevärgi ja –kanalisatsioonitorustik. Meie teenin- reldes teiste valdade hindadega on meie omad asjaõigusseaduse §72. Lepingu sõlmimata jätmine loetakse §15 aluselühisdada on 91% Väike-Maarja aleviku elanikest. See ühed madalamad.
veevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise
teeb ligikaudu 1900 inimest.
Võimalus kogumiskaevude tühjendamiseks
nõuete rikkumiseks. Sel juhul ei saa vee
Lisaks tühjendab Pandivere Vesi OÜ kogumiskaeVee ülemäärane rauasisaldus sage probleem
vusid. Reovee 1 m³ väljavedamine maksab 15 -ja kanalisatsiooniteenust osutada.
Ühisvee ja –kanalisatsiooni areng algas 20. sajan- krooni, millele lisandub tunnitasu 450 krooni.
di 60ndatel aastatel. Tänu sellele on vaja trasse Kahjuks on Väike-Maarja alevikus küllalt palju Korterelamute aktiivsemad ja kohusetundlikumad
pidevalt hooldada ja rekonstrueerida, mis aga kogumiskaeve, mis tuleks likvideerida ja juhtida inimesed on saanud uue korra kohta teated.
omakorda nõuab kulutusi. Põhieesmärk on varus- reovesi ühiskanalisatsiooni trassi. See oleks mugaTahan koputada ka võlgnike südametunnistusele.
tada elanikkonda kvaliteetse joogiveega, kuigi vam ja aitaks vähendada reostust tundlikul põhja- Nii mõnedki on vee eest tasumist pidanud eimilvee alal.
sagedaseks probleemiks on ülemäärane rauasisallekski ja on püüdnud kuritarvitada meie usaldust.
dus (eriti Simuna alevikus), mis halvendab ka Avariide likvideerimiselt plaanilisele hoolduse- Loodame edaspidi klientidega head koostööd.
Oleme valmis probleeme positiivselt lahendama.
tarbitava vee omadusi (värvus, hägusus). Selles le
valdkonnas teeme pidevalt korrapärast kvaliteedi- Et hoida uusi tehnovõrke ja seadmeid töökorras on Selle artikli eesmärk on teadvustada muudatustest
OÜs Pandivere Vesi ja jagada üldist infot. Järgmikontrolli. Veeproove analüüsitakse akrediteeritud
Rakvere Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis.

ses lehes kirjutame viimastel aastatel tehtud investeeringutest ja edasistest ettevõtmistest.
Gennadi Filippov

Vee-ettevõtte organisatsiooni arendamisel
rakenduvad alljärgnevad põhimõtted:
• Põhitegevuseks on veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamine.
• Peab haldama ja tagama kvaliteetse veeja kanalisatsiooniteenuse kogu ÜVK alal.
•
Töötav iseseisva äriettevõttena, kelle
üle teostab järelvalvet Väike-Maarja vallavalitsus.

Vee ja kanalisatsiooniga seotud küsimuste lahendamiseks saab infot
PANDIVERE VESI OÜ telefonidel:
Direktor 5238101 24 tundi
Operaator Väike-Maarjas
tel 5142610 24 tundi
Operaator Simunas
55592547 24 tundi
Raamatupidamine 3261536
Tööpäeviti 8.00-17.00,
lõuna 12.00-13.00
pandiverevesi@hot.ee

Keskkonnaametnike õppereis Pärnumaale
veel Türi jäätmejaama ja Väätsa prügilat.
vineer, puitesemed, mustad prügikotid.
* Sorteeritud pakendjäätmed tuleks panna läbipaistvasse kilekotti
Reis oli väga informatiivne ja huvitav. Saime palju uusi ideid ja
või spetsiaalsesse sorteeritud prügi jaoks mõeldud kotti!
* Paberi- ja papikonteinerisse tuleb panna raamatud ilma kaanteta innustust ümbritsevat keskkonna paremaks ja ilusamaks
muutmiseks. Inimestele tahaks siinkohal südamele panna, et pange
(kaaned käivad olmepügi hulka).
* Kõikvõimalikud kiled (nt. leivakotid) on soovitav koguda ühte jäätmed selleks ette nähtud kohtadesse, mitte metsa alla ja
SORTEERIGE puhas pakend/papp olmeprügist eraldi.
Esimese päeva esimesel poolel külastati AS Ragn Sellsi Seljametsa kilekotti
sorteerimisjaama ning AS Paikre sorteerimisjaama. Vaadati prügi * Klaaspurkidel ja -pudelitel tuleks korgid maha keerata ja panna
Igasuguste keskkonnajärelvalve küsimustes (räämas majapidamised,
sorteerimist ja uuriti liigiti taaskasutuse erinevaid võimalusi. samuti pakendikonteinerisse.
vanad lagunenud majad, ebaseaduslikud prügimäed jms) võite
Mõlemas jaamas oli probleemiks, et liiga palju olmejäätmeid on
sorteeritud jäätmete konteinerites (pakend, paber/papp). AS Paikre Teine pool päevast möödus Halinga vallamajas, kus tutvuti Are, pöörduda järelvalvespetsialisti Liina Lepp poole.
sorteerimisjaamas tekkis mõte, et võiks koguda valget kilet ja Halinga ja Sauga valla ühise jäätmeveo piirkonnaga ja Kaunist ja prügivaba kevadet!
puhast pappi ning viia seda Paikre, kus jaam oli nõus seda raha eest jäätmevaldajate registri pidamisega. Neis kolmes vallas hakkas
vastu võtma. Kõige väärtuslikum materjal, millest annab midagi uut korraldatud jäätmevedu kehtima 2007. aasta septembrist, kuid
Liina Lepp
järelvalvespetsialist
teha, ongi valge kile. Mõned materjalid on aga nii väärtusetud, et siiamaani on palju rahulolematuid kodanikke, kes sellega kuidagi
Kontakt: liina.lepp@pandivere.eu või tel 53 408 850
sorteerimisjaamad peavad nende äratoimetamise eest peale maksma. leppida ei taha, kuigi sealsed prügiveohinnad on pea poole
soodsamad kui Pandivere piirkonnas.
Mõningad mõtteterad abiks sorteerimisel
* Sorteeritud pakendijäätmete hulka ei kuulu kohvipakid, mis Teise päeva hommikul tutvuti Kesk-Eesti jäätmehoolduskeskuse
sisaldavad fooliumit, plastmassesemed (suured), laste mänguasjad, tööga. Keskus tegeleb 6 maakonnas ja 27 omavalitsuses. Külastati
13.-14. märtsni toimus Pandivere piirkonna keskkonnaametnike
õppereis
Pärnumaale,
kus
tutvuti
sealsete
jäätmemajandusprobleemide ja -oludega. Eesmärk oli saada teada,
kuidas neil on läinud pärast korraldatud jäätmeveoga liitumist ja
kuidas on asjad korraldatud jäätme-ja sorteerimisjaamades.

XXI Pandivere päeva VÕTMEMÕISTATUS
MOTO: “Kooliharidus - paikkonna vaimsuse kandja”
Lahendatud võtmemõistatused tagastage Pandivere päeval kella 15ks. Head nuputamist!
1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 13 - 14 15 16 17 18 19 20 21 - 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32
45 46 47 48 - 49 50 51 52 53

-

33 34 35 36 37 38 - 39 40 41 42 43 44
- 54 55 56 57 58 59 - 60 61 62 63 64 65 66

67 - 68 69 70 71 72
Simuna kihelkonnakooli asutaja (1836) ja õpetaja - Väike-Maarja valla 2003. a Aasta Tegija, tunnustatud koolijuht Kiltsi koolis õppinud poetess - 1996. a Väike-Maarjas tegevust alustanud kool - Väike-Maarja Keskkooli vilistlane,
kirikutegelane - Väike-Maarja Keskkooli vilistlane, Rakvere Spordikooli direktor (eesnimega) - Väike-Maarja parnassi kahe tuntuma isiku ühine eesnimi - Jakob Tamme kuulsaima õpilase kodanikunimi - Väike-Maarja Keskkooli
vilistlase, algklasside õpetaja huvitav eesnimi - Tuntud laulja Inese perekonnanimi - Muusikakooli direktori eesnimi
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Muusikakooli lõpu‐ Väike‐Maarja gümnaa‐
aktused ja sisseas‐ sium premeeris laia sil‐
maringiga õpilasi
tumiskatsed
Väike-Maarja muusikakooli lõpuaktus-kontsert
kolmapäeval 28. mail kell 18.00. Esinevad noorema ja vanema astme lõpetajaid.
Väike-Maarja muusikakooli sisseastumiskatsed
toimuvad 1. juunil (pühapäeval) kell 11.00-13.00
muusikakoolis Pikk 2.
Konsultatsioonid toimuvad 29. ja 30. mail kell
16.00-18.00.
Õpitavad erialad on: klaver, viiul, akordion ja
puhkpillid (flööt, klarnet, saksofon, trompet, tromboon, tuuba).
Väike-Maarja muusikakooli Simuna filiaali
lõpuaktus toimub 29. mail (neljapäeval) kell
17.00.
Sisseastumiskatsed Simuna muusikakooli toimuvad 30. mail (reedel) kell 17.00. Õpitavad erialad
on: klaver, viiul, akordion.
Naabervaldade lastel palun kaasa võtta oma vallavalitsuse garantiikiri.
Ootame kõiki - väikeseid ja suuremaid muusikahuvilisi!
Info: 326 1177, 503 1910
Vallo Taar
muusikakooli direktor

Väike‐Maarja valla Infoleht

Õpilaste tulemused aineolümpiaadidel
KILTSI PÕHIKOOL

Bioloogia
Vassili Niroda, 9.klass, 1.koht (õp Mall Võhandu)
Keemia
11. korda selgusid Väike-Maarja Gümnaasiumis Matis Leemets, 9.klass, 1.koht (õp Mall Võhandu);
teadmiste konkursi läbi parimad õppurid. 1997. Sander Baiduža, 8.klass, 2.koht (õp Mall Võhandu)
aastast toimuva konkursi eesmärk on olnud erinevate õppeainete integreerimine, laiema silmaringi- SIMUNA PÕHIKOOL
ga õpilaste väljaselgitamine ning vaimsuse väärtus- Ajalugu
tamine. Konkurss nõuab osalejatelt päevakajaliste Priit Raimla, 9.klass, 2.-3. koht (õp Maie Ojasaar)
teemade ning kultuuri- ja spordisündmustega kursisolekut. Teadmiste konkursi tööd koosnevad VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUM
erinevate õppeainete küsimustikest.
Keemia
4.-5. koht (õp Mall
Auhindu jagati kolme vanusegrupi (4.-5. klassid, 6. Elo Võhandu 9.klass,
-7. klassid, 8.-9. klassid) parimatele klassidele: 4.a, Võhandu); Kaisa Lindret 9.klass, 8. koht (õp Liivi
7.b ja 9.b. Neile kuulub tšekk 2000 krooniga klas- Kuusma)
Matemaatika
siekskursiooniks
Rait Läänemets 4.klass, 1. koht (õp Tiiu Valk);
Gümnaasiumis toimus auhindamine juba diferent- Teele Viliberg 4.klass, 8. koht (õp Tiiu Valk);
seeritumalt. Parimaks humanitaarainete tundjaks Henri Manninen 9.klass, 3. koht (õp Maimu
osutus Indrek Süvaorg, reaalainete parimaks lahen- Kalvet); Elo Võhandu 9.klass 6. koht (õp Maimu
dajaks Gustav Muusikus, loodusainete vallas Herki Kalvet); Maret Moisa 9.klass 10. koht (õp Maimu
Lutter ja loovainete osas Külli Urb. „Kuuma grupi” Kalvet)
Muusika
arvestuses, st õpilased, kes lahendasid kõik ained, Taavi Orro 7.klass, 1. koht (õp Ly Ipsberg); Tuuli
jagati välja esimesed kolm kohta, keda premeeriti Viliberg 9.klass, 1. koht (õp Ly Ipsberg); Keili
ka rahaliste auhindadega. Parimaks tunnistati Lauri Kivisik 9.klass, 2. koht (õp Ly Ipsberg)
Sindonen, teiseks tuli Kairi Maasik ja kolmanda Bioloogia
Marek Tealane 9.klass, 10. koht (õp Aivo Sildnik)
koha vääriliseks sai Maarja Valdmets.
Marju Metsman Informaatika
Maret Moisa 9.klass, 2. koht (õp Arvo Vallaots);
Heiko Süvaorg 9.klass, 9. koht (õp Arvo Vallaots)

Vihula valla Comeniuse projekti
külalised tutvusid ka Väike‐Maarjaga
15.-18. maini 2008 viibis Lääne-Virumaal esinduslik
seltskond Euroopa haridustegelasi. Kohal olid külalised Saksamaalt (Grundschule Scheessel, direktor Uwe
Wahlers), Hollandist (Bekkerschool Veendamm, direktor Margriet Noordenmeer), Prantsusmaalt (Ecole
du Rosenmeer, direktor Herve Hangouet), Eestimaalt
(Võsu Põhikool, direktor Irene Reidla).
Tegemist oli Comeniuse projektiga, mis hõlmas ka
Eestit.
Kuigi põhirõhk oli suunatud Vihula vallale, kes oli
kutsujaks, leidsid külalised aega ka Väike-Maarja
jaoks. Volikogu esimees Hans Kruusamägi tutvustas
valda ja vastas küsimustele. Seejärel siirdusid külalised tutvuma kirikuga, kus pastor Ahto Mäe rääkis
ajaloost, kultuurist, muusikast ja kunstist. Edasi läks
jalutuskäik Väike-Maarja õppekeskusesse ja gümnaasiumi. Raili Sirgmets tutvustas mõlemat kooli ja leiti
aega ka üle ukse spordisaaliga tutvuda. Külaskäigu
töine osa toimus Väike- Maarja rahvamajas, kus tassi
kohvi kõrval hiliste tundideni arutati projektiga seotud
küsimusi.
Tahan tänada Hans Kruusamäge, kes oma tööde kõr-

valt leidis aega sõbralikuks vestlusteks külalistega.
Soovin tänada Heli-Liivia Kompi, kes oli rahvamaja
väikese saali külaliste tarvis kenasti ette valmistanud.
Lõpuks tänan Aivar Liivalaidi, kes organiseeris meile
niivõrd maitsva õhtusöögi, et kõik külalised ainult
kiitsid!
Comenius on Euroopa Liidu programm, mis ei lähe
meile (loe: eestlastele) mitte midagi maksma. Selle
eest tasub EL ja osavõtjaile on kogu informatsioon
avalik. Eesmärgiks on panna eri valdkondade noori
inimesi elu üle mõtlema. Käesoleva projekti nimi on
“Igal asjal on oma aeg” (“Alles hat seiner Zeit”) ja
selle eestvedaja on Saksamaa. Eesti-poolne koordinaator on endine Võsu põhikooli õpetaja Ville-Markus
Kell.
Ka Kiltsi põhikoolil ning Väike-Maarja õppekeskusel
on oma Comeniuse projektid. Nüüd on see euroopalik
kooliprogramm ka teist või kolmandat otsapidi jõudnud Väike-Maarjasse.
Ville-Markus Kell
Väike-Maarja valla rahvamaja direktor

sAjalugu
Taavi Orro 7.klass, 4. koht (õp Kadri Polski); Karet Eesmäe 7.klass, 6.-7. koht (õp Kadri Polski);
Kätlin Kaare 7.klass, 6.-7. koht (õp Kadri Polski);
Grete Marjapuu 9.klass, 1. koht (õp Aime Püvi);
Elo Võhandu 9.klass, 4. koht (õp Aime Püvi);
Helina Pärnamägi 9.klass, 10. koht (õp Aime
Püvi); Madis Metelitsa 11.klass, 8. koht (õp Aime
Püvi); Liisi Liivalaid 11.klass, 9. koht (õp Aime
Püvi); Kairi Maasik 12.klass, 9. koht (õp Aime
Püvi); Kati Kruut 12.klass, 7.-8. koht (õp Aime
Püvi)
Geograafia
Taavi Orro 7.klass, 1. koht (õp Reet Luha); Kätlin
Kaare 7.klass, 6. koht (õp Reet Luha)
Inglise keel
Indrek Süvaorg 12.klass, 3.-4. koht (õp Maire Veit)
Rohelise maakonna õpilasviktoriin
Egert Vinorgadov, Mailen Remmelg, Gerda
Palmits 6.klass, 5.-6. koht
Kirjandivõistlus
Maret Moisa 9.klass (õp Jaana Puksa)
Maakondlik liiklusviktoriin
Mari-Ann Mägi, Andreas Märtin Metsallik, Rait
Läänemets, Markus Tiigimäe, 2. koht (õp Egne
Liivalaid); Kersti Vettik, Andreas Preisfreund,
Laura Laanemägi, Erki Tank, 7.-9. koht (õp Egne
Liivalaid)
3. klasside õpioskused
Raido Aimse, Markus Tiigimäe, 6.-8. koht (õp
Kaja Sarapu)
Pranglimine
Taavi Orro 7.klass, 6. koht (õp Heli Reinart)

Väike-Maarja Õppekeskus ootab
2008/2009. õppeaastal
noormehi ja neide õppima erialadele :
PÕHIHARIDUSE BAASIL

•
•

MÜÜJA- õppeaeg 3 aastat
ARVUTID JA ARVUTIVÕRGUD – ka füüsilise puudega õpilastele, õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud
•
PUHASTUSTEENINDUS- õppeaeg 3 aastat
•
KOKK – õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud
•
AUTOTEHNIK - õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud
Lihtsustatud õppekava alusel saab õppida puhastusteeninduse ja
koka erialal.
Koolil on korralikud õppeklassid, õpilaskodu, võimla ja söökla.
Dokumentide vastuvõtt alates 1. juunist 2008. a.
Kooli aadress: Pikk tn 1a Väike-Maarja 46202 Lääne-Virumaa
Telefon:
326 1892
E-post:
vmok@v-maarja.ee
Kodulehekülg: www.v-maarja.ee/vmok

43 9 45 46 17 8 - 27 34 22 33 4 19 56 6 - 59 5 61 10 18 54 15 32 26 7 - 42 11 47 21 65 20 12 13 66 50 68 - 38 57 40 44 70 35 41 55 1 14 58 3 60 - 29 2 30 62 23 51 31 52 71 - 39 28 48 72 53 16 69 36 37 - 63 64 25 67

Muusik, kelle 110. sünniaastapäeva sel aastal tähistasime – Väike-Maarjas köstriks, kihelkonnakooli õpetajaks olnud
kirjandusloolane ja õpikute autor – endine Kiltsi kooli direktor, Kiltsi kooliaia ja pargi üks olulisi kujundajaid – Väike-Maarja segakoori nimi – Simuna kooli õpetaja, tunnistatud 2006. a maakonna Aasta Õpetajaks – kodu-uurija,
Väike-Maarja Keskkooli vilistlase eesnimi – kohalik elanik, kes on püüdlikult jäädvustanud Väike-Maarja elu-olu filmilindile (eesnimega) – üks 1820ndail aastail Väike-Maarja kihelkonnas avatud koolidest – kirjamehe eesnimi, kellele 70 aastat tagasi püstitati Väike-Maarjasse ausammas – Väike-Maarja piirkonnast pärit spordimänedžeri eesnimi –
tütarlapse nimi
Koostaja: Irene Kaldma

Väike‐Maarja valla Infoleht
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Olümpiaadid, orkester ‐ mitmekülgne koolipoiss Taavi Orro
tunud! Kõik algas sellest, et olen käinud juba päris
mitmel korral Põltsamaa puhkpilli suvekoolis, seal
olen tutvunud paljude ENPO mängijatega, kes
mindki katsetele kutsusid. (ENPO – Eesti Noorte
Puhkpilliorkester) Niisiis, läksin Viimsi kooli
katsetele, alguses pidin koos sõbraga minema, aga
ta pidi kuskile mujale sõitma. Kui ma orkestrisse
sisse sain, tuli välja et sõidame kevadel Itaaliasse
Riva Del Gardasse konkursile. See orkester oli
seal varem käinud, kogemused olid juba olemas.
Me pidime mängima seal kaks lugu (nii umbes 20
minutit kokku).

Foto: Marju Metsman
Taavi, sinu tulemused maakonna aineolümpiaadide on kenad - muusikas ja geograafias 1.
koht, ajaloos 4. koht, pranglimises 6. koht. Kuidas sa tulemustega ise rahul oled?
Ise olen väga rahul! Kui eelmisel aastal juba väga
hästi läks, uskusin, et see oli mu tipp, aga nüüd
arvan, et eelmise aasta tulemused ei olnud üldse
nii head kui sellel aastal. Isiklikult olen kõige
rohkem rahul muusikaolümpiaadi võitmisega, sest
muusika on ju mu lemmikhobi.
Muidugi olen ka väga rahul geograafia esimese
kohaga, mille saavutamist poleks ise osanud kunagi oodata.

selt siiski muusikakool ning nädalavahetustel käin
Tallinnas eriala tunnis. Enamuse ajast võtavad
muidugi ka kodused toimetused ja õppimine. Kuid
hetkel on kevad ning pole enam palju õppida.
Kunagi käisin ka Erki Õuna juures tantsimas. Kui
muusikakooliga aina rohkem seotuks sain, otsustasin tantsimise lõpetada. Võib-olla oli asi ka treeneris.

POPP-TIPP-TÄPILE edasi sain, olid nad rõõmsad.
Milliseks hindad poiste lauluoskust VMGs?
Miks sinu arvates on meil Väike-Maarjas vähe
noormehi, kes laulda julgevad?
Võib-olla lihtsalt sellepärast, et poistel on muud
huvid. Meie klassis on nii neljandik poistest pillimehed.

Palju on räägitud VMG mainest. Milline on see
täna sinu kui õpilase silme läbi?
Tegelikult pole sellel koolil väga vigagi, aga ühekReis ise oli juba väga põnev, sest ma polnud siiski sanda lõpus siiski lahkun.
kunagi enne lennukiga sõitnud. Ning nagu pärast
välja tuli, ei olnud see reis ainult konkursi pärast, Mida saaksid õpilased sinu arvates omalt poolt
see oli ka puhkus!
kooli ja seal valitseva keskkonna heaks ära
teha?
Suurema osa ajast veetsime linnades kolades, Võibolla peaks rohkem hoolima, mitte prügi maha
Milanos ja Veronas. Milanos vaatasime uhket viskama jne. Ja tagajärgedele võiks enne mõelda,
katedraali ning Veronas nägime seda rõdu, kus kui midagi teha.
Julia oli. (“Romeos ja Julias”) Natuke päikest
isegi sai võetud, veel tahaks ära mainida La Scala Milliseks hindad õpilaste aktiivsust Väikekülastust. See on üks maailmakuulsaid ooperiteat- Maarja gümnaasiumis ja millest see sõltub?
Üldiselt Väike-Maarja gümnaasiumi õpilaste akreid, mille asutajaks on G.Verdi.
tiivsus on üsna madal, kui arvestada seda, et mõŽürii oli rahvusvaheline. Žürii liige Bert nedes koolides on hästi funktsioneeriv kooliraadio
Appermont oli ühe meie esitatud teose helilooja, ei ning õpilasomavalitsus. Ma isegi ei tea, mis sellest
tea, kas see oli meile kasulik või kahjulik. Konkur- raadiost saanud on, isiklikult võib-olla salvestaksi ülesehitus oli üldiselt väga range, oli täpne ajali- sin seal saateid, kui pakutaks. Mulle see raadio
miit, mida ületades kaotatakse kohe punkte. Lava- tegemine istub.
le astumine ning sealt lahkumine oli ka väga range, eksimusi ei tohtinud olla. Konkursil mängisi- Õpilasomavalitsuse mingist kokkukutsumisest oli
me kahte suhteliselt rasket lugu. Ise jäime esinemi- siin alles juttu. Elo Võhandu suhtles aktiivsematesega rahule, aga hiljem tulemust teada saades tuli ga ning kutsus kõiki kokku, täpsemalt selle kohta
välja, et olime oma kategoorias viimased - kuuest ei tea, sest olin haige, kui mingisugune kokkusaaorkestrist kuuendad. Konkursil osales umbes 25 mine toimus.
orkestrit Itaalia mitmest piirkonnast, veel oli orkestreid Poolast ja Slovakkiast. Arvatavasti võis On sul eeskujusid, kui, siis kes need on?
asi olla ka lihtsalt poliitikas, et ikka Itaalia orkester Kindlasti on mul eeskujusid, esiteks muidugi minu
võidaks. Oluline on ka see, et meie olime noorte- vanemad!
orkester, aga võistlesime täiskasvanutega. Muide, Aga kui hakata rääkima, sellistest, kelle jälgedes
järgmisel päeval pärast konkurssi oli Estonia kont- minna, siis võib-olla Raivo Narits näiteks? Või
serdisaalis Eestisisene konkurss, kus ka osalesime. siis hoopis Toomas Vavilov, kes on hetkel minu
Saavutasime A-kategoorias teise koha, Georg Otsa arvates Eesti parim klarnetist.
nim muusikakooli orkestri järel. Vahe oli ainult
umbes 0,6 punkti.
On sul suvel plaanid juba tehtud?
Suvi tuleb väga tihe nagu alati, eriti juulikuu, sinReis oli üldse väga tore, Riva Del Garda (Itaalia na kavatsen mahutada orkestri Saaremaa-reisi
mõistes küla) oli väga ilus, nimelt see küla oli ning kolm puhkpillilaagrit. Juunis ja augustis tuleb
Põhja-Itaalia suurima järve (Garda järve) kaldal, arvatavasti rahulikum elu, aga siiski on loomesellepärast oli see juba väga ilus. Reisi eest tahan laagrid tulekul.
tänada Väike-Maarja vallavalitsust, kes mind lah- Muidugi tahaks ükskord suvel päevitada kah!
kelt toetas.

Algkooliajal käisin näiteringis. Lavastasime kaks
väga naljakat ja huvitavat näidendit, mis mulle
isiklikult väga meeldisid. Kahju, et gümnaasiumi- Tegid tänavusel Maarjaviisi lauluvõistlusel Väike-Maarja Gümnaasiumi 7. klassi õpilast
oma lauljadebüüdi. Kuidas su sõbrad on rea- Taavi Orrot intervjueeris Marju Metsman
osas oma Tädi Liidit pole.
geerinud?
Õppeainetes silmapaistmise kõrval tegeled sa
Ausalt üteldes, enamus nendest vist eriti ei teagi,
ju veel paljude huvialadega. Mis on need tegeKäsid orkestriga reisil, räägi veidi pikemalt,
et ma seal käisin. Aga need, kes teadsid, alguses
vused, mida nädalast nädalasse pärast tunde
mis sõit see õigupoolest oli ja kuidas sinna satnad naersid, kuna ma pole kunagi elus kuskil niivõi nädalavahetusel teed?
tusid?
moodi laulnud. Aga kui nad teada said, et ma
Tegelikult neid huvialasid pole üldse palju, põhiliSee reis oli kindlalt parim asi, mis minuga on juh-

Väike‐Maarja gümnaasiumi konverentsiks koostati hulk vi‐
listlasuurimusi
Suumani, Eda-Ines Etti, Jaak Vettiku ja Arved
Ojamaa elust. Mitmete ettekannete puhul peab ära
märkima asjaolu, et töödes kasutatud allikate hulgas oli ka uuritavate kaasaegsetelt korjatud mälestusi, nt oli abiturient Gerda Noorlind Aleksander
Suumanist kirjutades ühendust võtnud keeleteadlase ja Suumani endise klassiõe Maie Kaldaga.
Arved Ojamaast tehtud ettekandele andsid värvi
klassiõe Ellen Treiali mälestused.
Vilistlasuurimus oli teemaks valitud seoses sügisel
saabuva Väike-Maarja gümnaasiumi 135. aastaFotod: Marju Metsman päevaga. Uurimustööd andsid suurepärase võimaluse õpilaste ja vilistlaste vahelise tihedama seose
Martha Abneri ja Mari-Liis Kaskema ettekanloomiseks, mis minu arvates on loomulik ja norne Raivo Naritsast
maalne viis ehitada koolipõlvede vahelist seost.
Väike-Maarja gümnaasiumi taasnimetamise päeval, 5. mail peeti juba traditsiooniks kujunenud
õpilaskonverentsi. Tänavune konverents andis
õpilastele võimaluse koostada vilistlasuurimusi.
Konverentsi esimeses pooles tutvustasid oma uurimusi 3.-5. klasside õppurid, teises pooles kuulsime
ettekandeid gümnaasiumiosa noortelt. Ettekandeid
illustreerisid PowerPointi slaidid.
Nooremad õpilased olid uurinud vilistlaste Pille
Murriku, Asael Truupõllu, Eda-Ines Etti, Raivo
Naritsa ja Egne Liivalaidi tegevust. Gümnasistid
Signe Sabas, Gerda Noorlind, Mari-Liis Vilgelm,
Renno Guitor ja Kaili Kalvik andsid oma ettekannetes ülevaate Uno Viigandi, Aleksander Renno Guitori ettekanne oli Jaak Vettikust

Avatud uste päev
Väike‐Maarja
õppekeskuses

Nagu eelmistelgi aastatel, koostas selgi korral
gümnaasiumi sekretär Merike Tammus kogumiku
õpilaskonverentsi ettekannetest, mis kingiti tänutäheks vilistlasuurimuste koostajatele, ettekandjatele, juhendajatele ning ka konverentsil osalenud
ristsõnameister Uno Viigandile ehk Onu Unole ja
Aseal Truupõllule. Gümnaasiumi vilistlaskogu
avaldab koostatud uurimusi ka aastapäevaks ilmuvas vilistlasajakirjas.

17. aprillil ootasime põhikooli lõpuklasside
õpilasi tutvuma Väike-Maarja õppekeskusega.
Sellel päeval külastas õppekeskust 101 noort.
Õpilased tutvustasid külalistele koolimaja ja
õpetatavaid erialasid. Saalis vaatasime õppekeskuse noorte videot oma koolist. Pärast koolimajaga tutvumist oli huvilistel võimalus osaleda
traktorite vigursõidu võistlusel.

Hea meel on tõdeda, et vilistlasuurimus konverentsi teemana võeti koolipere poolt positiivset
vastu.
Õpilased koos juhendajatega tegid
vilistlasuurimuste koostamise näol tublit tööd
paikkonna loo talletamisel. Tänusõnadega esines
ka konverentsi kuulama tulnud vallavanem Olev
Liblikmann.

Helina Lükk
huvijuht

Suur tänu tööde koostajatele ja nende juhendajatele, kelleks olid Ly Ipsberg, Karin Kiik, Elvi
Kiisküla, Reelika Maripuu, Kaja Sarapuu, Tuuli
Saksa, Tiiu Valk.
Marju Metsman
konverentsi initsiaator ja abikäsi

Igas õies on
naeratus peidus,
igas õies üks
õnnesoov leidub!

Kallis VIIRE KAEVU!
Soovime Sulle palju õnne juubeli puhul!
Lasteaia pere
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Väike‐Maarjas tähistati ühislaulmise 135. sünnipäeva
mi t me d
19.
sajandil
Karl
August
Hermanni, Aleksander
Kunileiu
loodud
koorilaulud, samuti
mitmed Gustav
Ernesaksa tuntud isamaalised
viisid. Võimsalt
kõlas
Raivo
Naritsa klaverisaatega
koos
Peep Sarapiku
“Ta lendab mesipuu poole”.
Kava lõpuosas
kõlasid tänaste
tunnustatud
muusikute laulud: Tõnis Mägi
“Palve”, Urmas
Lattikase “Väike
ma a” ,
Pire t
Väike-Maarja segakoor Helin ja Muusikaseltsi kammerkoor allakirjutanu dirigeerimisel ühislaulu esitamas
PormeisterVäike-Maarja seltsimajas sulandus 25. aprilli õhtul kinnitas temagi vajadust ühe koorimuusika kont- Ripsi “Mu süda usub õnne”. Kontserdi lõpetas
ühendkooriks 70 lauljat, kuulajaid oli kenakesti. serdi järele ja otsustasime ühiselt - teeme ära!
Kadri Hundi “Üksteist peab hoidma”.
Väike-Maarja segakoor Helin, Väike-Maarja Muusikaseltsi kammerkoor, Rakke naiskoor ja Järva- Kui mõttest Väike-Maarja rahvamaja juhataja Pärast sünnipäevatordi maitsmist jätkus õhtu jalaJaani segakoor pühendasid Väike-Maarja ühislaul- Ville-Markus Kellale kõnelesin, lubas ta sobiva keerutamisega tantsuansambli Meie Kaks saatel
mise 135. sünnipäevakontserdi Eesti Vabariigi 90. kuupäeva peale mõelda ja rahvamaja poolt pakuti pea keskööni. Isiklikult pean tunnistama, et see oli
juubeliaastal isamaale, kodule, üksteise hoidmise- kahte varianti koorilaulu aastapäeva tähistamiseks: mu elu esimene pidu, kus tänu soliidsele härraleja
le.
laulda 26. aprilli “Kutse tantsule” õhtul vaheosana suurepärasele tantsupartnerile Rakvere meeskooVäike-Maarja ühislaulmise juubeli tähistamist
plaanisid segakoori dirigent Valve Libene ja eelmine rahvamaja kunstiline juht Terje Sikk juba
sügisel. Et Terje lahkus, jäid plaanid katki. Kui
kevadise kontserdi mõtet talvel Valvele rääkisin,

või emadepäeval Kiltsi rahvamajas. Et sündmused
sobivad ei olnud, otsisime koos Ville-Markusega
mitmeid kuupäevi koorikontserdi korraldamiseks.
Arutelude tulemusena see siiski õnnestus.
Kontsert algas Veljo Tormise lauljate otsimise
looga Järva-Jaani segakoori esituses. Järgnesid

tervikuks siduda hoolitsedes eesti luule ja laulude
esitamise eest ajal, mil koorid laval vahetusid!
Täname segakoori koorivanemat Leili Allikalti ja
teisi kooriliikmeid, kes katsid pidulaua! Täname
ansamblit Meie Kaks väga hea tantsumuusika eest.
Täname südamest Ville-Markus Kella, kes pani
üles võimenduse. Samas peab tunnistama ka kurbust, et ükski meie valla nö professionaalne kultuuritegija või -töötaja ei leidnud aega või ei soovinud ennast ühe paikkonna olulise kultuuri osaga
- koorilauluga - suhestada, tulla kontserdile ja
öelda mõni toetav sõna. Võib-olla on see aja
märk?
Täname Teid, kes lauljaid õnnitlustega meeles
pidasite: Roela rahvamaja ja Reet Alaveret, VäikeMaarja naisseltsi, eakate klubi Härmalõnga, JärvaJaani segakoori, Rakvere meeskoori, Rakke naiskoori ja rahvamaja, Mare ja Vallo Taari, VäikeMaarja Pasunakoori ja endisi koorilauljaid.
Isiklikult soovin tänada inimesi, kes mind kui
algajat koorijuhti on toetanud ja andnud tagasiside
näol kinnituse, et olen õigel teel. Mis toob inimesed kokku lauluharjutuseks? Eks ikka positiivne
energia, mis igast tulijast õhkub. Ja kui needsamad
kokkutulnud positiivselt laetud inimesed otsustavad midagi koos ette võtta, näiteks laulda, siis
mõelge ise, mida head juhtuda võib.
Marju Metsman
Muusikaseltsi kammerkoori dirigent

rist ei lahkunud ma hetkekski tantsupõrandalt.
Koorilauljate tänu kuulub kõigile, kes enda kohalolekuga üritust rikastasid. Tänan häid sõpru Kristel Lehtmet ja Günter Kitse, kes püüdsid kava

Kogupere emadepäev
Kiltsi koolis
4. mail toimus Kiltsi koolis emadepäeva
tähistamine. Päev oli korraldatud kogupereüritusena. Kutsutud olid nii emadisad, kui vanaemad-vanaisad. Pidulik
päev algas kontserdiga – laulud, luuletused, tantsud, „Nukitsamees“ näiteringi
esituses, tänukirjad ja lilled emadele.
Õues toimusid spordivõistlused. Õpilaste käsitöölaadalt sai osta emadepäevaks
sobivaid kingitusi. Toimus ka õnneloos,
kus iga loos võitis. Kohvikus oli palju
õpilaste poolt küpsetatud maitsvaid
kooke. Päeva lõpus vaadati ühiselt filmi
„Leiutaja küla Lotte“.
Rahvast oli kokku tulnud palju. Üritus
oli tore ja meeldis kõigile.
Tair Stalberg Noored puhkpillimängijad härrased Alt, Suursaar ja Lemvald.
Kiltsi kooli 4. klassi õpilane

Ema

Foto: Merje Leemets
Kogupere emadepäevalt ei puudunud ka seebimullid

Emadepäeva koogiküpsetamisest
Emadepäev oli tulekul ja emale tarvis teha kingitus. Otsisin internetist
materjali. Lõpuks otsustasin kinkida lilli ja valmistada ise kook. Emadepäev jõudis kätte, aga mul polnud veel midagi valmis. Ärkasin hommikul vara üles ja hakkasin küpsetama. Eelmisel päeval käisin poes ja
ostsin koogi tegemiseks vajalikke ained. Hakkasin siis asjaga kiirelt
peale. Koogi valmistamine võttis tükk aega. Enamus aega kulus retsepti lugemisele ja taigna valmistamisele, sest ma polnud varem kooki
teinud.
Kui lõpuks valmis sain, ärkas ka ema üles. Soovisin talle ilusat pidupäeva ja ulatasin lilled. Siis kutsusin ta kööki, näitasin kooki ja ütlesin,
et see on temale. Istusime lauda ja hakkasime sööma.
Ema oli väga õnnelik, et ma ise talle koogi tegin. See oli üks ilus emadepäeva hommik.
Martin Vildersen
Kiltsi kooli 8. klassi õpilane

Sõna ise väike-väike,
kolm on temas tähemärke,
aga ema pole väike,
teeb ta meil ju suuri käike.
Ema käib ja askeldab,
mööda maja tuuseldab.
Vahest käib ta suures linnas,
õnneks ta ei eksi sinna.
Ema köögis müttab,mässab,
praeahi juba kärssab.
Ainult käed veel jäänud pesta,
praed siis taldrikule tõsta.
Üles ajab, kooli peksab,
puhtaks peseb mustad teksad.
Triigib särgid, viigib püksid,
otsib pükstel kirjud traksid.
Olgu halli peas tal juba,
ikka armas mulle tema.
Ema – see on väike sõna,
Kuid mis teeks, kui poleks teda.

Puhkpillimängijad kutsuvad peole

Pasunad on inimkonna ajaloos mänginud väga
tähtsat rolli. Nende helidega mindi sõtta, võeti
vastu kalleid külalisi, pasunad kuulutasid võite
ja suuri tähtpäevi ...

et pealtkuulajad saaksid end tunda vabalt ja
suviselt. Õhtu atmosfääriga sobivad suurepäraselt piknikukorvid, ka puhvet on avatud. Halva
ilma korral toimetame rahvamajas.

Sel suvel koguneb ka Väike-Maarjasse natuke
rohkem säravaid pille ja mürtsuvaid trumme,
kui oleme harjunud nägema ja kuulma.

Peo rosin
Igal suuremal üritusel peab ilmtingimata olema
oma rosin. Seekord on selleks Väike-Maarja
näitemänguselts, kes esitab Fr.Welneri pooletunnise lustimängu „Kelle kübar see on?”.

Kolme sõbra kontsert
14. juunil toimub Väike-Maarja rahvamaja
kõrval platsil puhkpillide pidu. Kokku saavad
kolm sõpra – Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteri, orkester Saku ja Väike-Maarja Pasunakoor. Neid kollektiive seob muusika ja sõprus. Saku orkestriga oleme suhelnud ja ühiseid
kontserte andnud juba viis aastat. Eelmisel
lisandus vennaskonda ka Soome Hyvinkää
puhkpilliorkester. Nii sündiski mõte jõud ühendada ja koos midagi korda saata.

Puhkpillide peol mängitakse ühiselt ja eraldi.
Matis Leemets Esinemine on planeeritud vabaõhukontserdina,
Kiltsi kooli 9. klassi õpilane

Pidu algab kell 17.00. Oodatud on kõik rõõmsad inimesed, olenemata erakondlikust kuuluvusest.
Naudime toredat suveõhtut!
dirigent Vallo Taar

Väike‐Maarja valla Infoleht
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Ülemaailmne tantsupäev täitis saali energiaga

Kultuurikalender
MAI

1982. aastal alguse saanud
ülemaailmse tantsupäeva
tähistamise kontserdid Väike-Maarja valla koolides
toimusid sel aastal päev
varem, mil Kiltsi põhikooli,
Simuna kooli, Väike-Maarja
gümnaasiumi
algklassidemaja, Väike-Maarja
gümnaasiumi, õppekeskuse
ja Päästekooli õpilastelõpetajatel-töötajatel oli võimalus nautida väga erinevaid tantsu stiile. Tantsukontsertide kavasid koostas
algklasside õpetaja ja tubli
tantsujuht Egne Liivalaid.

Kõhutantsijate sulnis etteaste
Nõidade loitsuga Simuna rahvamaja taga alanud valla tantsupäev kutsus lisaks esinejatele
kokku rohkelt pealtvaatajaid nii, et rahvas saali
ära mahtuda ei tahtnud. Kui publiku jaoks toodud lisatoolid kohale olid asetatud ja Mart Pruul
kaamera üles sättinud, võis kontsert Egne
Liivalaidi juhtimisel ja Väike-Maarja Bsegarahvatantsurühma korraldusel alata. Pealtvaatajate kirev seltskond – sülelastest pensionärideni väljendus ülekantult ka volbriõhtu tantsulises kontekstis, sest üritusel oli inimesi, kes
tantsimist harrastanud tublisti rohkem kui pool
sajandit.

Silvi Sirelpuu: “Tantsinud olen
lasteaiast peale. Balletti ka. “
Külli Urbas: “Mulle meeldib hea
seltskond. Olen harjunud tantsima
3. klassist alates. See on mu eluviis.
Inimene peab midagi tegema.”

Kava vaheajal oli soovijail
võimalus võtta õnneloosi.
Pärast tantsijate kontserti
jätkus õhtu meeleoluka
tantsumuusika saatel.

Küsimusele, miks tantsida vastati nõnda:
Heino Raidla: “Ammune
unistus. Nägin telekas kui
Kaie Seger tutvustas line-

Väike‐Maarjas on tulekul rahvakultuuri päevad

Eestlasele meeldib mõtelda endast kui laulu-ja
tantsurahvast. Ka meie siin Väike-Maarjas soovime laulu ja tantsu kaudu seda arvamust kinnitada.
18. ja 19. juulil toimuvad Eesti Vabariigi 90.
aastapäevale pühendatud Väike-Maarja valla
rahvakultuuri päevad.
Esimene päev, 18. juuli on pühendatud lõõtsa-

mängule. Esinema on lubanud tulla lõõtsamehed ja –naised Raplast, Näpilt, Vändrast, Rägaverest, Suure-Jaanist, Vaekülast ja Mikitamäelt.
Tegutsevad õpitoad, kus saab proovida pillimeisterdamist ning käsitööd, õppida regilaulu
ja tantsu. Külla tuleb kogenud akordioniõpetaja.
Väike-Maarja valla külades on väljasõiduesinemised. Pidulik tuleloitsu viib läbi Urmas
Sisask.
Päeva lõpetab simman Simuna kapelli ja VäikeMaarja kapelli Sirili saatel.
Teine päev, 19. juuli on tantsijate ja lauljate
päralt. Külalisi tuleb Saare– ja Setumaalt ning
Karksi-Nuiast. Tantsijaid toetab segakoor He-

JUUNI
7. juuni XXI Pandivere päev ja Eesti XI esivõistlused naisekandmises
14. juuni kell 17.00 Puhkpillide pidu Väike-Maarja
rahvamaja kõrval platsil, halva ilma korral rahvamajas.
22. juuni Simuna jaaniõhtu
23. juuni kell 21.00 Väike-Maarja jaanituli
Müürikul. Toimuvad spordivõistlused, kontserdi
annavad Kiltsi rahvamaja isetegevuslased, tantsuks
ansambel Taas.
JUULI
11. juuli kell 18.00 Lääne-Virumaa õpilasmaleva
kokkutulek Väike-Maarja noortekeskuses
18.-19. juuli rahvakultuuripäevad Väike-Maarjas
AUGUST
15. august kell 00.00 öödisko Väike-Maarja rahvamajas
20. august kell 12.00 taasiseseisvuspäeva tähistamine Väike-Maarja rahvamajas

tantsu Siis Väike-Maarjas veel ei
olnud. Kuna mul rahvatantsuga
mingit seost ei ole ja kantrimuusika
köidab...”

Aivar Liivalaid: “Hing ihkab. Olen
seda aastaid teinud ega taha rooste
Kontserdile hoogsa alguse andnud Väike- jääda. Olen õppinud tantsujuhtimist
Maarja naisrühma järel astus tantsupõrandale ja juhtinud Väike-Maarja rahvamaja
Simuna segarühm oma polkadega. Simuna nais- tantsuringi. See on minu nauding,
rühma väärikas Saare tants ja sellele järgnenud väljund, võimalus maailmaga
Väike-Maarja ja Simuna naiste koduteemalised suhestuda. See on minu elu. Alguetteasted tõid publikuni sellesama kodusooju- ses ei olnud Väike-Maarjas nabatantsu, peotantsu ja tõime need sissest kantud meeleolu.
se. Nüüd on kõik olemas.”
Üksteise järel tantsupõrandal vaheldunud rühMarju Metsman
mad pakkusid nauditavaid etteasteid. Kiltsi
Fotod: Silvi Sirelpuu
kontserdinautija
eakate tantsurühm, sulnid ja malbed, aga ka
söekad ja väekad Simuna Simuna segarühm valla tantsupäeval esinemas. Tantsupäeva kontsert tipnes Irina Tarassova sooloesinemisega.
ja Väike-Maarja kõhutantsijad, klubi Härmalõng
tantsumemmed mustlastantsuga, Väike-Maarja
line-tantsijad, Simuna
Tüdrukud, Simuna linetantsijad, õhtut korraldanud Väike-Maarja Bsegarahvatantsurühm ja
loomulikult Irina Tarassova oma tõelise karakteriga andsid meeleolukale
õhtule erilise ja kordumatu
värvi.

Annan kingiks oma varandusest varajase uduse
siilu ja voogava tuule nõlvaku. Selle mu varjatud karge paiga, kus iga hommik veel unelevas
viisis läbi piimja õhu kannab tasast mõtlikku
laulu... (A.Tuhkru)

29. mai kell 15.00 Sahtlipõhja laulud III. Liili Heinla
ja Heiti Erala loevad oma luulet Äntus Härma talus. Osavõtust palume teatada tel 325 5034. Väljasõit Väike-Maarja raamatukogu juurest kell 14.30.

lin. Kaarma valla ansambel aitab tantsuõhtul
jalga keerutada.
Vahest on sümboolne, et neil päevil töötab
Väike-Maarjas ka tantsujuhtide suvekool. Rahvatantsujuhid üle Eesti on meiega, et luua ja
nautida laulu- ja tantsukultuuri kõrghetki, sest
samas toimub ka legendaarse Maie Orava 50.
tööjuubeli pidulik tantsukontsert.
Hea vallakodanik, tule ja saa Sinagi osa!
Heli-Liivia Komp
Väike-Maarja rahvamaja kunstiline juht

• Ürituste kuupäevad ja kellaajad võivad muutuda.
• Info ürituste kohta telefonidel:
325 3050 Kiltsi rahvamaja
323 7217 Simuna rahvamaja
327 0910 Väike-Maarja gümnaasium
325 5038 Väike-Maarja noortekeskus
325 5035 Väike-Maarja raamatukogu
326 1837 Väike-Maarja rahvamaja

Mõisakoolides käib ettevalmistumine mõisamänguks täie
hooga. Soovime külastuspäevadel pakkuda huvitavaid
kohtumisi ajaloo ja tänapäevaga, kinkida meeldejäävaid
elamusi. Sel aastal on osalevate mõisate arv 36, Virumaal
osalevad mängus Illuka, Maidla, Vasta, Lasila, Kiltsi
Muuga mõisakoolid.
Külastusmängust osavõtjad saavad esimesest külastatavast mõisast külastajaraamatu, igal täistunnil toimub giidiga jalutuskäik. Lisaks korraldatakse mõisakoolide eripära rõhutamiseks kontserte, töötubasid ja muud huvitavat.
Avatud on näitused. Külastajate soovil jätkub möödunud
aastal algatatud mõisakookide maitsmine ja retseptivihiku
koostamine. Tuleb ka foto- ja videokonkurss. Selle aasta
uudis on mõisate koostatud ristsõnad. Osale loosimises!
Külastajaraamatu viimasel lehel on kastikesed mängus
osalevate mõisate nimedega. Sinna löövad külastuspäeval
vastuvõtjad templi. Vähemalt 10 mõisat külastanute vahel
loositakse kutsed sügisel Tõstamaa mõisas toimuvale
kokkuvõtete tegemise ja näitemänguõhtule. Peredele loositakse 10 kolmele inimesele mõeldud kutset ja üksikkülastajatele 15 kutset. Mõisahuviliste ettepanekul jätame
loosivõitjatele võimaluse kutsuda Tõstamaa peoõhtule ka
kaaslane. Kutse seltsilisele maksab 150 krooni.
2007. aasta külastusmängus osales pea 20 000 inimest,
Kiltsit külastas samal aastal 1655 inimest.
Mõisamängu külastuspäevad:
14. ja 28. juuni, 10., 19. ja 20. juuli, 2. august.
Mõisad avatud 10.00 kuni 18.40.
Külastustasud:
pered 40 kr
täiskasvanud 20 kr
õpilased, pensionärid 15 kr
Külastusmängu kodulehekülg: www.unustatudmoisad.ee
Lisaks veel:
Kiltsi loss on külalistele avatud ka teistel päevadel kui
eelpool nimetatud.
E-T 9.00 – 13.00 (üldjuhul giidita)
K-R 9.00 – 19.00 (giid kella 13.00st)
L-P 11.00 – 19.00 (giid)
Piletid:
Pered (2 täiskasvanut, kooliealised lapsed) – 15 krooni
Täiskasvanud 10.- krooni
Õpilased, pensionärid – 5 krooni
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Rammumehed võtsid taas mõõtu Georgi Kange X jõukatsumisel
Seekordne rammumehe võistlus oli järjekorras kümnes. Osavõtjaid jätkus nii meeste, naiste ja laste hulgast.
Põhivõistlusest võttis osa 12 meest, noortest oli esimene Janari
Taar, veteranidest võitles visalt lõpuni Hans Kruusamägi.
Meestest võitis Janar Rückenberg ja naistest Siret Vinkel.
Tulevikus võiks naistele veel ühe ala juurde mõelda ja meeste
arvestuses kehtestada kaks kaalukategooriat, sest mõnel alal
oli kergetel meestel natuke raskusi, aga nad võistlesid kõik
tublilt. Samuti pakuks pealtvaatajatele proovida rammumehe
üksikalasid, kui keegi tunneb ennast näiteks konkreetselt tugevana traktori tõmbamisel või mõnel muul alal. Nii et harjutage
ja ärge häbenege edaspidi osa võtta.
Võistlus kulmineerus õhtuse peoga, kus eriti naised nautisid
Marek Kalmuse esinemist. Lisaks lõõgastuti karaoket lauldes.
Suur-suur tänu ka kõikidele sponsoritele, kes aitasid kaasa
ürituse teoks saamisele.
Ants A. Einsalu

Karli Lutter alasit tõstmas
Vapper võistleja Väike-Maarja vallavolikogu esimees Hans Kruusamägi kivi tõstmas
Marek Kalmus, Euroopa
meister fitnessis õhtusel
peol Georgi söögitoas.

Fotode autor on Silvi Aasumets.
Võitjad Siret Vinkel ja Janar Rückenberg

6. SIMUNA – LAEKVERE RAHVAJOOKS
2. SIMUNA – LAEKVERE KÄIMISRETK
8. JUUNIL
START SIMUNA KOOLIMAJA EEST KELL 12.00
LÕPP LAEKVERE KOOLI STAADIONIL
DISTANTS 10 km
OSALEJATE VAHEL LOOSITAKSE VÄLJA JALGRATAS „TREK“ RADEMARIST.

FOTO: Lembit Kalter
Noor maadleja Aigar Kriel on vastase seljatanud.

JOOKSJATE VANUSEKLASSID:
M1
M2
M3
M4

–
–
–
–

KUNI 16
17-29
30-44
ALATES 45

N1 - KUNI 18
N2 - 19-34
N3 - ALATES 35

Stardimaks:
M1 ja N1 – 15 krooni teised 30 krooni
Registreerimine lõpeb 20 minutit enne starti kohapeal. Info:
www.laekvere.ee/sport/ või 511 3577.
BUSS STARDIPAIKA VÄLJUB LAEKVEREST kell 11.00.
PÄRAST JOOKSU SÕIDAB BUSS LAEKVEREST SIMUNASSE.

Maadlusuudised
Väike-Maarja noormaadlejad osalesid nädalavahetusel 20. aprillil Suure-Jaanis toimunud Nublust
Nabini seeriavõistlusel vabamaadluses ja saavutati järgmised kohad: Rauno Kuusemets 2. koht, Aigar
Kriel 3. koht, Jevgeni Hamidžanov 3. koht, Anatoli Larionov 3. koht, Mark Liivalaid 5. koht, Remo
Murumaa 6. koht, Danil Hamidžanov 8. koht
Väike-Maarja valla noormaadlejad osalesid 3. mail Türil vabamaadlusturniiril ja saavutasid järgmised
kohad: Remo Murumaa 2. koht, Jevgeni Hamidžanov 3. koht, Rauno Kuusemets 3. koht, Anatoli
Larionov 5. koht, Mark Liivalaid 8. koht, Holger Toots 8 koht.
Lembit Kalter
maadlustreener

Väike‐Maarja gümnaasiumi noored
osalesid heategevuslikul jooksul
8. mail toimus 12 Eesti linnas suur heategevuslik teatejooks, mis tänavu toetab õnnetuse läbi liikumisvõime kaotanud lastele ainulaadse ratastooli-mängupargi rajamist. Teatejooks toimus lisaks eelmisel
aastal jooksu korraldanud Tallinnale, Tartule, Pärnule, Paidele ja Toilale tänavu ka Narvas, Rakveres,
Otepääl, Haapsalus, Kärdlas, Kuressaares ja Raplas. Jooksu idee pärineb Norrast, kus see on saavutanud sellise populaarsuse, et jooksul osaleb üle riigi korraga ligikaudu 100 000 noort. Eestis võttis sellel
aastal jooksust osa 5526 last 178 koolist.
Väike-Maarja Gümnaasiumist osales teatejooksus 3 võistkonda. Kaks võistkonda oli välja pannud 5a
klass ja ühe 4b. Kuigi võistlus ei käinud võidu peale, andsid nii suuremad kui väiksemad osalejad endast maksimumi. Kingiks saadud meenetest olulisem oli teadmine, et saime abivajajaid aidata. Kõik
sel aastal osalenud õpilased on valmis stardijoonele asuma ka aasta pärast.
Geidi Kruusmann
Tuuli Saksa

Väike‐Maarja valla Infoleht
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Vallavolikogu kaks olulist otsust
Georg Lurichi mälestuse jäädvustamiseks
Georg Lurichi mälestussamba püstitamiseks Väike-Maarja
keskväljaku
piirkonda.
Vallavalitsus
avas eraldi arveldusarve, et
koguda Lurichi mälestussamba toetussummasid.

Vallavolikogu otsustas moodustada Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Georg Lurichi allfondi algkapitaliga 100 000 krooni. Allfond aitab stipendiumide kaudu väärtustada Lurichi põhimõtteid, tervislikke eluhoiakuid ja spordi arengut ning jääb
püsivalt toetama noorsportlaste, eeskätt väikemaarjalaste ettevõtmisi. Lähiajal moodustatakse
fondi halduskogu, kes korraldab stipendiumide
väljamaksmist ja muretseb fondi põhikapitali suurendamise eest.

Lurichi keha ja vaim
22. aprillil 1876. aastal
Väike-Maarjas
sündinud
Georg Lurich oli üks oma
aja vägevamaid jõumehi ja
maadlejaid ning üks tuntumaid spordi- ja karskusliikumise edendajaid. Legendid Lurichi jõust, võitudest
maailma tugevamate meeste üle ning tema keha ilust
ja vaimu teravusest liikusid
suust suhu. Ta oli haritud ja
intelligentne inimene, valdas kümmet keelt, võimles
oivaliselt, oli hea akrobaat,
jooksja, hüppaja, jalgrattur,
uisutaja ning paistis silma
malemängus. Lurichi vaimne isiksus avanes tema
kõnedes
ja
kirjutistes.
Kõhkluseta võib väita, et
Georg Lurich on üks silmapaistvamaid ja omapärasemaid isiksusi mitte ainult
Eesti, vaid ka maailma kultuuriajaloos.

ühiskonna mitmeid protsesse.
Käsil on juba kolmas sajand, mis tema nimega
seotud. Kas aga Lurichit mäletatakse ka 100 ja
enama aasta pärast, sõltub paljuski meist, tänastest
väikemaarjalastest. Meie kohustus on seista hea
selle eest, et Lurichi nimi, saavutused ja tõekspidamised ei vajuks unustuse hõlma, vaid kestaksid sajandist sajandisse. Et Lurichit teataks täna,
homme ja ülehomme. Georg Lurich kui karskuse ja jõu sümbol väärib monumenti! Ausamba
püstitamine on meie võimuses.
Lurichi tõekspidamised olid olulised tema eluajal
ja on seda ka praegu. Tänapäeval vahest rohkemgi
kui siis. Lurichi karsked eluviisid ja tohutu tahtejõud kuluks paljudele meist marjaks ära. Tähelepanu ja järgimist väärib tema elukreedo: "Kui ka
mitte alati terves kehas terve vaim ei ela, siis ometi peaks terve vaim terves kehas asuma." On ju
üldtuntud tõde, et karske, terve ja elujõuline rahvas saab elukorraldusega hästi hakkama. Kui pööraksime tema elutõdedele rohkem tähelepanu, võib
-olla oleks siis olemata nii mõnedki pahateod.
Georg Lurichi mälestussamba toetuseks on
avatud Väike-Maarja Vallavalitsuse arveldusarve number on 10502017649007 SEB-pangas.
Esimesed annetused laekusid sinna X Georgi Kange rammuvõistluse ajal ja Väike-Maarja segarahvatantsurühma algatusel 30. aprillil Simuna rahvamajas toimunud peoõhtul osalenutelt kogutud
summadest. Esimesed annetused laekusid anonüümselt. Kavas on aga talletada kõik annetajad
nimeliselt ja säilitada nimed Väike-Maarja muuseumis. Palume X Georgi Kange rammuvõistlusel
ja Simuna peoõhtul annetanutel võtta ühendust
Väike-Maarja valla kantseleiga telefonil 329 5750.
Palun andke endast märku. Soovime kindlasti ka
Teie nime kirja panna.

Rahvuslik legend
Väike-Maarjast oma teekonda laia maailma alustanud Georg Lurichist sai Eesti rahvuslik legend,
kes ei unustanud oma kodukohta kunagi. Ikka
leidis ta kaugete välisreiside ja suurte vägitegude
vahel aega Väike-Maarjasse tulla. Teda teatakse ja
meenutatakse siiamaani. Meenutatakse sellepärast,
et ta oli väga oluline inimene, oli isiksus, kes suu- Töörühm moodustatud
Teiseks oluliseks otsuseks on algatada korjandus tis oma tegevuse, suhtumise ja eeskujuga mõjutada Toetussummade kogumiseks ja mälestussamba

rajamise asjaajamisega tegelemiseks on moodustatud eraldi töörühm, milles võib kaasa lüüa igaüks, kes tunneb, et saab ja tahab samba püstitamisele kaasa aidata. Annetuste kogumise kõrval on
töörühma üks lähemaid ülesandeid korraldada
mälestussamba kavandi ja täpse asukoha konkurss.
Mälestussamba rajamine on päris pikk ja keeruline
protsess. Esialgu on seatud eesmärgiks püstitada
see Georg Lurichi 135. sünniaastapäevaks, s.t
kolme aasta pärast. Kas ja kuidas ettevõtmine
õnnestub, sõltub meist kõigist. Püüame üheskoos
põlistada omakandi suurmehe mälestust!
Ilve Tobreluts
*

*

*

* Georg Lurichi mälestuse jäädvustamisele mõeldi
tõsisemalt pärast Lurichi 125. sünniaastapäeva
konverentsi, mil moodustati töörühm, kes tegeleks
küsimusega põhjalikumalt. Tookord ei saanud
ettevõtmisest siiski asja.
* Uuesti tõusis küsimus päevakorrale Lurichi 130.
sünniaastapäeva pidustuste käigus, millest võttis
osa väga esinduslik seltskond: president Arnold
Rüütel, Riigikogu spiiker Toomas Varek, EOKi
president Mart Siimann, kultuuriminister Raivo
Palmaru ja Berliini Lurichi-nimelise spordiklubi
esindajad.
* Georg Lurichi mälestussamba püstitamine ja
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Georg Lurichi allfondi
moodustamine on kirjas ka Väike-Maarja valla
arengukavas.

VÄIKE‐MAARJA VAL‐ Lurichi Kevadjooks 2008 tule‐ XVIII Pandivere rattaralli tu‐
mused
lemused
LA RSK TEATAB:
Harjuta terviseks punktiseis
15.05.2008
1. Inge Siirak (VM lasteaed 97 osaluskorda/9 boonuspunkti)
2. Õie Altermann (AS Plokk 89/8)
3. Aino Saaremäel (Kiltsi põhikool 82/8)
4. Viivi Kahr (Päästekool 56/5)
5. Aivar Krikmann (Ebavere Suurtalu 44/4)
6. Aimar Türbsal (UUSMAA 35/3)
7. Toomas Vinkel (VM 35/3)
8. Elo Võhandu (VMG 32/3)
9. Konrad Schmidt (Triigi 31/3)
10. Geidi Kruusmann (VMG 30/3)
11. Bruno Münter (FIE 28/2)
12. Annika Liivamaa (Õppekeskus 27/2)
13. Luule Horeb (VM 25/2)
14. Heete Ausmeel (VM 24/2)
15. Urve Kalda (VM 23/2)
16. Merje Suits (VM 22/2)
17. Taimar Kopti (VM 21/2)
18. Mait Villo (Evisu Ehitus 21/2)
19. Kaarel Moisa (vallavalitsus 20/2)
20. Krista Tealane (Päästekool 20/2)
21. Aare Kuusemets (OÜ Killustiku Talu 18/1)
22. Maris Kõrgmäe (vallavalitsus 18/1)
23. Anne-Ly Nilbe (Päästekool 18/1)
24. Irina Raadik (Päästekool 18/1)
25. Ilmar Mere (LJK 17/1)
26. Kai Haus (Päästekool 16/1)
27. Heinrich Kalda (lasteaed 16/1)
28. Mairi Mägi (VM 16/1)
29. Ellen Tilk (VM 15/1)
30. Tiina Eesalu (Clean Up 13/1)

VÕISTKONDADE ÜLDARVESTUS

(sulgudes jooksule kulunud aeg):

1. Rakke
8:55
2. VMG 8. a kl
9:29
3. VMG 9. b kl
9:37
4. Norra
9:41
5. VM 10. kl
9:43
6. Õppekeskus
9:48
7. VMG 11. kl
10:21
8. VMG 7. b kl
10:32
9. VMG 6. a kl
10:50
10. Tamsalu
10:54
11. Kiltsi 8.- 9. kl
11:01
12. VMG 5. b kl
11:10
13. VMG 5. a kl
11:21
14. Simuna 6.-7. kl
11:30
15. VM tantsijad
11:41
16. Kiltsi 6.-7. kl
11:44
17. Kiltsi 4.- 5. kl
12:02
18. VMG 4. a kl
12:08
19. VM vallavalitsus 12:11
20. VMG 6. b kl
12:16
21. VMG 4. b kl
13:02
22. VMG 3. b kl
13:12
23. VMG 2. b kl
13:40
24. Simuna 2.-3. kl
14:02
25. VMG 2. a kl
14:09
26. VMG 1. b kl
14:18
27. VMG 1. a kl
14:52
28. VMG 3. a kl
15:56
29. Kiltsi 2.-3. kl
16:15
30. Simuna 4.-5. kl katkestas

Spordikalender
JUUNI
6. juunil kell 17.00 Väike-Maarja Rahvamaja taga valla MV rannavõrkpallis
7. juunil Pandivere päev ja Eesti esivõistlused naisekandmises
7. juunil Maakonna valdade suvemängud
8. juunil Simuna-Laekvere jooks
JUULI
5. - 6. juulini Eesti valdade suvemängud Kosel
26. juuli Väike-Maarja VIII triatlon Ebavere Kange (Äntu paisjärv – Ebavere)
SEPTEMBER
1. septembril rulluisuvõistlus “Suveots 3”
Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”

Kuni 6-aastased poisid 1 km: 3. Mart-Sander Peetso 56:44
4. Hans Reissaar
1:02:06
5. Gert Raidla
1:04:12
6. Joel Pihlak
1:30:01
3. Margo-Martin Mets 3:20
4. Voldemar Pops
3:48
5. Kevin Tomberg
3:49
11-14-aastatsed tüdrukud 20
6. Marius Kaarjärv
3:57
km:
1. Relika Toome
56:40
2:09:03
Kuni 6-aastased tüdrukud 1 2. Anet Veia
km:
1. Liisi Sillamaa
3:06
15-18-aastased poisid 20 km:
1. Hillar Reissaar
44:58
2. Kaisa Kangur
3:21
2. Henry Kaevu
51:27
3. Maris Nõmmiste 3:54
3. Gustav Muusikus 56:43
4. Keneli Pohlak
4:01
4. Gert Kõosaar
1:28:20
5. Eneli Kroll
4:13
6. Katariina Pops
4:27
Mehed 48 km:
1. Kalle Kriit 1:13:57,01
7-8-aastased poisid 2 km:
2. Raivo Schumann 1:13:57.04
1. Ken Tomberg
5:03
3. Ivar Vaab 1:13:57,08
2. Karel Kallasmaa
5:14
4. Siim Jalakas 1:13:58,00
3. Janar Kirss
5:18
5. Raido Saar 1:13:58,00
4. Maiko Pohlak
5:21
6. Siim Holtsmann 1:13:59
5. Meimo Murumaa 5:26
6.Germo Neem
5:27
Naised 20 km:
7-8-aastased tüdrukud 2 km: 1. Geidi Kruusmann 45:12
2. Maris Kaarjärv
53:30
1. Häly Raidla
5:28
56:46
2. Berta Viikberg
6:16,00 3. Sandra Kullas
58:07
3. Dely Kroll
6:16,08 4. Elo Võhandu
4. Kirke Tobreluts
6:17
5. Maris Praats
7:03
Naised 48 km:
1. Selin Valk
1:28:21
2. Greete Steinburg 1:29:50
9-10-aastased poisid 2 km:
1. Kristjan Eke Käärdi 4:31
3. Anna-Liisa Kull
1:40:12
2. Peeter-Erik Rummo 4:41
3. Rauno Ojasalu
5:02
Meesveteranid 48 km:
4. Argo Püks
5:09
1. Meelis Veliberg
1:18:23
2. Ilmar Mesi
1:19:53
3. Mati Viidemann
1:20:05
9-10-aastased tüdrukud 2
4. Aksel Jalakas
1:20:06
km:
5. Tiit Sinisalu
1:20:11
1. Maris Õispuu
4:45
6. Tõnis Murakas
1:20:27
2. Laura Laanemägi 4:59
3. Kristel Kahr
5:03
4. Kätlin Kroll
5:04
Naisveteranid 48 km:
5. Kaisa Broberg
5:27
1. Lea Kivioja
1:20:10
6. Liisa Siirak
5:29
2. Rita Toome
1:20.49
3. Ave Konso
1:58:31
2:09:03
11-14-aastased poisid 20 km: 4. Õie Malmberg
1. Marek Sikk
44:58
2. Mikk Altermann
44:59

VANUSEGRUPPIDE AR- 1. Herman Nikolajev 3:07
VESTUSES:
2. Egert Pihlak
3:10
1. klassid:
1.VMG 1. b kl
2. VMG 1. a kl

14:18
14:52

2.-3. klassid:
1. VMG 3. b kl
2. VMG 2. b kl
3. Simuna 2.-3. kl
4. VMG 2. a kl
5. VMG 3. a kl
6. Kiltsi 2.-3. kl

13:12
13:40
14:02
14:09
15:56
16:15

4.-5. klassid:
1. VMG 5. b kl
2. VMG 5. a kl
3. Kiltsi 4.- 5. kl
4. VMG 4. a kl
5. VMG 4. b kl

11:10
11:21
12:02
12:08
13:02

6.-7. klassid:
1. VMG 7. b kl
2. VMG 6. a kl
3. Simuna 6.-7. kl
4. Kiltsi 6.-7. kl
5. VMG 6. b kl

10:32
10:50
11:30
11:44
12:16

8.-9. klassid:
1. VMG 8. a kl
2. VMG 9. b kl
3. Kiltsi 8.- 9. kl

9:29
9:37
11:01

10.-12. klassid:
1. Rakke
2. Norra
3. VM 10. kl
4. Õppekeskus
5. VMG 11. kl

8:55
9:41
9:43
9:48
10:21

Täiskasvanud:
1. Tamsalu
2. VM tantsijad

10:54
11:41
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Põllumajandusmuuseum ootab maanaiste mälestusi
Selleks, et tunnustada Eesti maanaisi ja nende
tööd, kuulutab Eesti Põllumajandusmuuseum
mais 2008 välja konkursi „Maanaine ajas ja
ruumis“.
Konkursi raames ootame maal elavate või elanud
naiste meenutusi igapäevaelu toimetuste, kombestiku, töö ja pereelu kohta. Olulised on maanaise
isiklikud kogemused ja hinnangud. Olmekirjeldused peaksid olema võimalikult detailsed ja täpsed.
Mälestusi võiks täiendada fotode, dokumentide,
esemete või muu lisamaterjaliga. Soovi korral
tagastab muuseum lisad pärast kopeerimist. Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis ja kasutatakse 6. märtsil 2009 avatava näituse “Maanaine ajas ja ruumis” koostamisel. Alates
2008. aasta novembrist hakkame välja kuulutama
kuu maanaist. Kogutud materjali põhjal valitakse
2009. aasta emadepäeval aasta maanaine.
Mälestused, annetatavad või kasutamiseks antavad
esemed, fotod jm materjali palume saata või tuua
Eesti Põllumajandusmuuseumisse aadressil Pargi
4, Ülenurme 61714, Tartu maakond kuni 2009.
aasta veebruarini. Juurde palume kindlasti märkida oma nime, sünniaasta ja kontaktandmed.
Informatsioon näituse ja konkursi kohta tel 739
3819 või e-posti aadressil kerle.arula@epm.ee.
Üldine info tel 738 3813 või e-posti aadressil
mare.viiralt@epm.ee.
Alates 1. augustist 2008 on võimalik valida kuu
maanaist Eesti Põllumajandusmuuseumi kodulehel
www.epm.ee.
Meenutuste kirjapanekul olgu teile abiks alljärgnev

küsimustik.

Maanaise eluolu
Küsimustik
Nimi
Sünniaasta ja -koht
Haridus
Mis kooli lõpetanud?
Kas on põllumajandusharidus? Milline?
Abielu ja lapsed
Kas on abielus? Mis aastast?
Kui palju lapsi, vanus?
Valikuvõimalused
Kas oli võimalik valida, kuhu minna õppima, elama või tööle? Kas maale või linna?
Mis elukutse valida?
Milles need võimalused seisnesid?
Milline on olnud ilusaim/raskeim aeg elus? Miks?
Kui vanalt või milliste sündmustega seoses loeti
naine täisealiseks, vanaks, vanatüdrukuks?
Kas olete rahul oma eluga, mida kahetsete?
Kuidas on poliitilised võimuvahetused mõjutanud
maanaise elu? Kuidas on seeläbi muutunud igapäevased tööd ja tegemised? Milline ajaperiood on
olnud kõige raskem/kergem?
Majapidamine
Millised uued seadmed jm tarvikud muutsid naise
elu maal ja kuidas (elekter, pesupulber, kodumasinad jne – võiks konkreetselt nimetada, mis firma ja
mis aastal saadi)? Milliseid vahendeid tehti ise
(seep)? Kuidas?

Määri külal on
oma logo

Kui palju kulus aega tööle ja puhkusele ühe päeva
lõikes?
Kuidas oli erinevate tööde tegemine jaotunud peremehe, perenaise ja laste vahel?
Kuidas tööjaotus muutus teie elu vältel?
Kuidas üksteist abistati?
Kelle käes oli peres rahakott? Kas naisel oli oma
raha ja kust see tuli?
Kas töö kõrvalt jäi aega iseenda jaoks? Kui, siis
millega tegeleti, mis olid huvialad?
Millist käsitööd tehti?
Riietus, kosmeetika
Mida kanti argipäeval, mida pidupäeval?
Milliste sündmuste puhul paremini riietuti?
Millised reeglid kehtisid riietusele linna, külla,
pulma, matustele jne minnes?
Milliseid kosmeetikatarbeid kasutati? „Kodused
iluretseptid“

PAIK korraldas protestitulede aktsiooni
Jüriöö 665. aastapäeval süüdati 90 protestituld, millega juhiti tähelepanu elukvaliteedi
langusele maapiirkondades.
Lisaks Pandivere piirkonnale süüdati lõkked
Ida-Virumaal 6 kohas, Jõgevamaal 2 kohas,
Võrumaal 4 kohas ja Lääne-Virumaal 6 kohas.

28. jaanuaril 2008. aastal valisime Määri külale
oma logo. Plaan sai alguse soovist tellida meeneid, mida saaks külalistele kinkida. Nii tuligi
mõte kuulutada välja Määri küla logo konkurss.
Saabus 19 tööd. Võitjaks osutus Liivi Kuusma
(idee) ja Meelis Metsalliku (teostus) kavand.
Logol on Määri igipõline visiitkaart - kaseallee,
mille järgi küla teatakse. Logo saab kasutada
riietel, pastakatel, puidust meenetel
(põletamistehnika), tikanditel, vilditud esemetel
jne. See on kasutatav nii mustvalge kui värvilisena. Aitäh konkursist osavõtjatele!
Siim Kesler
MTÜ Määri Küla juhatuse esimees

Töö ja puhkus

Kiltsi õpilaste reisikiri Ungarist
6. mail algas meie seitsmeliikmelise seltskonna
Ungari-reis. Eesmärgiks oli osaleda Comenius 1
programmi projekti „Jo-joo-jo – sarnasused ja
erinevused soome, ungari ja eesti keeles ning
kultuuris“ viimasel projektikoosolekul. Eesti,
Soome ja Ungari asuvad ju samas soome-ugri
keelerühmas. Keeled on meil küll suguluses, aga
väga erinevad. Kui soomlased ja eestlased veel
kuidagi saavad üksteisest aru, siis ungarlastest
küll mitte. Projekti üheks eesmärgiks oligi koostada eesti – ungari – soome - inglise sõnaraamat
ning leida võimalikult palju ühise tüvega sõnu,
mis on kasutuses ka tänapäeval. Ühise töö tulemusena valmib CD sõnastiku ja mitme meie
koole puudutava mänguga. Lisatud on ka pildid
kõikidelt projektikoosolekutelt Kuusankoskis,
Kiltsis ja Oroshazas.
Lennukisõit oli omamoodi kogemus, sest varem
polnud peale õpetajate keegi lennanud ning kõik
oli uus ja huvitav. Muidugi filmidest oleme lendamist näinud, aga kogemine on hoopis teine
asi. Alguses sõitis lennuk stardirajale, mis ei
olnud muidugi midagi erilist. Kui õhuhiiglane
hakkas õhku tõusma, oli kohe tunda, kuidas selg
istmesse vajus ja pead oli raske seljatoest eemal
hoida. Lennuki õhku tõustes surus rõhk peale ja
pööretes kiskus gravitatsioon külge alla. Üks
häiriv asjaolu oli see, et kõrvad läksid lukku, mis
oli tingitud õhurõhkude muutumisest. Kui
turbulents lennukit raputas, oli tunne, nagu sõidaks bussiga mööda munakivisillutist.
Esimesel päeval nägime Budapesti ja selle omapäraseid arvukaid võimsad ja vanu hooneid.
Käisime jalutamas parlamendihoone juures, kus
eelmisel aasta toimusid ulatuslikud meeleavaldused. Läbi Budapesti voolas ka Doonau jõgi,
millele oli imeilus vaade, kuigi Straussi-aegsest
helesinisest Doonaust polnud palju alles jäänud.
Budapest paistis silma ka paljude kultuurimälestiste ja tiheda liiklusega.
Koos soome grupiga sõitsime 182 km kaugusele
Oroshaza linna. Seal peatusime juba tuttavate
õpilaste juures, keda võõrustasime novembris
Kiltsis. Esmamulje linnast oli hea. See nägi välja
väga roheline, kuna puid ja põõsaid oli palju
ning kõik oli täies lehtes – sirelid õitsesid juba.
Eesti linnades on rohelust kahjuks vähe, kuna
suur osa puud on tänavate laiendamise nimel
maha raiutud.
Järgmisel päeval viibisime tundides. Meie jaoks
ootamatu oli korrapidaja raporteerimine tunni
alguses õpilaste kohaloleku kohta. Nende lemmik paistis olevat muusikatund, huvitav oli kuulata ungarikeelset laulu. Külastasime ka teisi
tunde – mitmes klassis oli puutetahvel, palju
kasutati PowerPoint’i esitlusi. Eriti huvitav oli

Äntu küla ‐ 550

füüsika, sest selles tehti katseid ja katsetes juba Äntu, küla Rakvere rajoonis, Väike-Maarja
küanõukogus, Väike-Maarjast lõunas; 73 elanikku
keeleprobleeme ei esine.
(1976). Järaniku allikail on Väike-Maarja kolhoosi
Ühel päeval sõitsime naabruses asuvasse kalakasvandus; lähikonnas paiknevad Äntu järved
Gyulasse. See linn oli veelgi ilusam. Peaväljak ning Punamäe linnamägi (arvatav Agelinde linnus,
oli kaunistatud purskkaevudega ja tänavad olid mainitud Henriku Liivimaa kroonikas 1226;
punasest kivist. Külastasime Gyula linnust, mis primum castrum Wironie Agelinde), mille vall ja
on ainus tellistest ehitatud linnus Ungaris. Enne kraav pärinevad I ja II a-tuh vahetusest. Engdesi
ehitisse sisenemist vahetasime tänapäevased vasalliperekonna kohta on teateid aastast 1277,
rõivatükid keskaegsete vastu. Riietumine tekita- Äntu mõisa kohta aastast 1458 (Engedas). Äntu
se elevust, sest lisaks aadlike ja sõjameeste riie- küla algne nimi on Rastla (1458 Rassell).
tusele oli valikus ka mitu narrikostüümi. Linnu- Selliseid andmeid annab Äntu mõisa ja küla kohta
ses eksponeeriti mõõku ja muid relvi ning kesk- ENE 8. köide, lk 541.
aegset mööblit. Mitmesse ruumi olid välja panPraegu on Äntu külas 60 elanikku ja Rastlas 30
dud ka piinamisinstrumendid koos piltidega,
elanikku. Ajalooliselt on nad mõlemad olnud üks
millelt võis saada aimu, kuidas neid tarvitati.
suur Äntu küla.
Pärastlõunal ujusime kohalikus veekeskuses,
mille vesi oli vannivee temperatuuriga ja lõhnas
väga iseäralikult. Selgus, et selles olid mitmesuguseid mineraale.
Reedel toimus koolis lindude ja puude päev,
show’l esinesid teenistuskoerad. Hiljem toimus
ka koertenäitus. Klassidesse oli paigutatud eriliste ungari tikandite, tuvide ja lemmiklindude
näitused. Olid erinevat tõugu kanad, kuked ja
mee degusteerimine. Samal ajal toimus mitmes
klassiruumis võistlusi, näit linnumajade ehitamine, joonistamine jm. Tegevust jätkus kogu hommikupoolikuks.
Uudistajaid üllatas kohaliku spordihalli võimalusterohkus. Ühe katuse alla oli mahutatud palju
erinevaid tegevusi, et kõigil oleks lõbus. Sai
mängida tennist, lauatennist, bowling’ut,
squash’i, piljardit ja mitmeid lauamänge.

30. juunil 2007. aastal toimus esimene Äntu küla
kokkutulek. Peeti ka koosolek, kus üksmeelselt
valiti külavanemaks Vello Õunapuu, sekretäriks
Külli Kolberg. Kui Lääne-Virumaal oli luuletav
maavanem, siis meil laulev külavanem. Vello Õunapuu eestvedamisel toimus eelmise aasta novembris üldkoosolek, kus otsustati moodustada
MTÜ Äntu Külaselts. Töötati välja põhikiri. Valiti
ka viieliikmeline juhatus koosseisus Diana Seepter,
Heiti Erala, Raivo Lambur, Jaanus Kangro, Rein
Täheste. Samuti valiti revisjonikomisjon koosseisus Lauri Prits, Villem Lutsar, Ene Laev. Seoses
Äntu küla 550. aastapäevaga on otsustatud, et küla
kokkutulek toimub 23. juunil 2008. aastal Haljami
talu õuel, kus eelmiselgi aastal. Oodatud on Äntu

ja Rastla külade inimesed, kes tunnevad, et midagi
seob neid selle kohaga. Kui eelmisel aastal oli
osalejaid kahesaja ringis, siis tänavu ootame veelgi
aktiivsemat osavõttu. On ju väga tore kohata vanu
tuttavaid, keda pole võib-olla aastaid näinud.
Kavas on teatrietendus ja kontsert. Õhtujuht on
olemas, külavanem laulab, toimuvad võistlused,
saab tantsida. Toitlustamine on organiseeritud.
Täpsemat informatsiooni saab alates 10. juunist
telefonidel 5563 1001 (Raivo Lambur), 5345 9611
(Rein Täheste), 525 4758 (Heiti Erala), 501 3147
(Vello Õunapuu).
Külaseltsil on oma pangaarve. Liikmeks astuda
soovijad võivad liikmemaksu 100 krooni tasuda
MTÜ Äntu Külaseltsi pangaarvele
10220083784016 SEB pangas.
Väga oodatud on ideed, mõtted ja kindlasti konkreetsed pakkumised külakeskuse või lihtsalt külaplatsi asukoha suhtes.
Oleks tore, kui igast kokkutulekule tulevast perest
paneks keegi lühidalt kirja oma pere loo ja tooks
selle kaasa või saadaks aadressile Äntu küla, Külli
Kolberg või Ene Laev. Samuti võiks kaasa võtta
või saata vanu fotosid küla sündmustest, inimestest, Äntu koolist jne. Soovime kokku panna oma
küla ajalugu.
Kõigile tugevat tervist ja ilusat kevadest soovides

Pudivere külavanem as‐ Äntu ja Rastla küla
tub tagasi
kokkutulek

24. septembril 2005. aastal pärast ühist Palamuse laadasõitu, võttis Pudivere küla rahvas nõuks organiseeruda
seltsinguna, kus aktiivsemaks pooleks on naised kangakudumise ning vahendustegevusega (tasuta rõivad AS
Humanalt, odavad pagaritooted Hagarilt).
Et meeste ambitsioonid olid suuremad, siis valmis enamuse külameeste osavõtul küla keskväljak korraliku püstkoja
ning kiigega. Moodustati ka MTÜ Pudivere Küla Selts,
mille esimeheks on Jaanus Raidlo.
Kahe aasta jooksul on küla osalenud mitmetes ühisprojektides.
Seljataga on vastutusrikkam ja võib-olla ka mõneti ebamugavam osa külaelu aktiveerimisel. Inimeste soovid
ning sihid on saanud selgemaks.
Annan teada, et astun külavanema kohalt tagasi, sest on
aeg teatepulk anda nooremale põlvkonnale.
Et väikese küla väikegi mure jõuab külavanemani, pole
meie mail enam ammu uudis. Lõpuks tuleb ikkagi valida,
Erika Varik, kas jõuad või ei jõua kõiki nõu ja jõuga abistada.
Peeter Baiduža Tänan positiivse ja toetava suhtumise eest Väike-Maarja
Matis Leemets vallavalitsust ning külarahvast koostöövalmiduse eest!
Soovin väikesele Pudivere külale edu edaspidiseks!
Ellu Talvis

10. mail oli aeg koduteele asuda. Nelja Ungaris
veedetud päevaga oli huvitav tutvuda samaealiste eluga ja oluline oli enda inglise keele oskust
proovile panna. Jätsime sõpradega südamlikult
hüvasti ja ausalt öeldes oli kahju lahkuda. Ungarlased on väga lahked, heatujulised ning jutukad. Enne lennukile minekut jõudsime käia veel
Budapesti loomaaias, mis erines palju Tallinnas
nähtust. Loomade elutingimused olid avaramad
ja loomad olid paigutatud elukohtade järgi lähestikku. Eriti uhke oli troopikamaja, mille peale
kulus suurem osa meie vabast ajast.
Meile meeldis see reis väga. Loodame, et meie
suhtlemine ungari sõpradega ei katke pika vahemaa tõttu ja kes teab, vahest kohtume nendega
kunagi uuesti.

MTÜ Äntu Külaselts

23. juunil kell 14.00
Haljami talu õuel.
• Teatrietendus
• Õhtujuht
• Mängud ja tants
• Külakoosolek
• Toitlustamine kohapeal
Osavõtutasu 50 krooni
Ootame ideid ja mõtteid küla‐
keskuse rajamiseks!
Info: 5563 1001 (Raivo Lambur),
5345 9611 (Rein Täheste),
525 4758 (Heiti Erala),
501 3147 (Vello Õunapuu)

Väike‐Maarja valla Infoleht

SELTSID. KÜLAD

Väike‐Maarja Põllumeeste Seltsi veerg
Seltsi lähiaja ettevõtmised:
× Osavõtt 7. juuni Pandivere päevast. Rongkäigu
algus kell 11. Laadaplatsil müüme talutoodangut,
maanaiste käsitööd.
× 22. juunil kell 19 seltsi jaanituli Äntus Eralate
Härma talus.
× 4. juunil kell 19 seltsi suvematk. Kokkusaamine
Nõmme bussipeatuses.

Väike‐Maarja Taaskasu‐
tuskeskus on avatud igal
reedel ja laupäeval 10 ‐ 15
Tamsalu mnt 1 II korrusel.
Info: 526 0283

Palju õnne!
10.06 Annika Michelson
11.06 Anti Burk
16.06 Rein Orupõld
18.06 Vilmar Pere
27.06 Liivi Uueni
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Balti raudtee esimene
ohver oli Kiltsi mees
Tomas Erikson

Väike‐Maarja Naisseltsi viimase viie aasta tegevusest
Juta Haasma peetud
ettekanne naisseltsi 15.
aastapäeva konverentsil,
10. mail Väike-Maarja
rahvamajas.
24. mail 2003. aastal seltsi 10. aastapäeval peetud
ettekandes andis asutajaliige Tiina Vaiksalu ülevaate Eesti naisliikumise ajaloost ja meie kohaliku seltsi tagamaadest
ning tegemistest. Meeldetuletuseks: VäikeMaarja Maanaiste Selts alustas 1930. aastal.
Seltsi tegevus katkes Eesti iseseisvuse lõpuga.
Praeguse Väike-Maarja Naisseltsi asutamiskoosolek toimus 26. mail 1993. aastal. Otsustati küll jätkata Väike-Maarja Maanaiste Seltsi
otsese järglasena, kuid seltsi nime muutmisega
Väike-Maarja Naisseltsiks.

dest. Haridus- ja kultuurijuht Olga Mets, kauaaegne naisseltsi liige, käsitles teemat
„Haridusmaastik Väike-Maarjas 2006”, soovides meie aktiivset kaasalöömist alateemadel
„Haridusmaastiku tugevused, nõrkused, ohud”,
et võimalusel teha seltsi liikmete arvamustestettepanekutest kokkuvõtvaid üldistusi. Tugevuseks jäi lootus, et sügavate ajalooliste kultuurija kirjandustraditsioonidega Väike-Maarjas
säiliks ka praeguses koolikorralduses ning õpilaskonnas hariduse sisu ja et see leiaks enam
väärtustamist, et haridussüsteem oleks jätkusuutlik.
2. novembril 2006. aastal laulis Vello Jürna
Väike-Maarja kirikus hingedepäeva kontsertpalvusel. Õhtul leidis ta aega olla meie külaliseks Georgi söögitoa katusekambris koos teda
orelil saatnud organisti Tiit Kiigega.

Meie naisseltsi liikmete hulgas on erinevate ja
mitmekülgsete huvialadega isiksusi. Kõik nad
osalevad ettevõtmiste tegevusplaanide koostamisel, mis tagab mitmetahulise sisuka tegevuse. Sirvides päevikust viimase viie aasta üritusi,
oleme jäänud oma põhitegevuses enesetäiendamise ja silmaringi laiendamise võimaluse juurde.

Meie mõningatest reisidest, teatri- ja muuseumikülastustest. 2003. aasta augustis toimus
Lahemaa reis. Silme ette tulevad Virumaa kaunid mõisad: Palmse, Sagadi, Vihula. Meenuvad
Ilumäe kabel, Viinistu küla Jaan Manitski
kunstimuuseumiga, Võsu, Käsmu kaptenite- ja
Altja kaluriküla, Esku surnuaed. Oli väga tihe
ja muljeterohke päev varahommikust hilisõhtuni. Novembris osalesime Pärnu kontserdimajas
Traditsioonilisteks üritusteks on kujunenud rahvusvahelisel naiste konverents „Tasakaal”.
kohvikute korraldamine jõulukuul, kevadpühadel, Pandivere päevadel. Samuti hooldekodu 2004. aastal reisisime Kundasse. Külastasime
külastamine ja kingituste jagamine jõulude ajal, tsemenditehase muuseumi. Käisime Lammasaga ka isamaa sünnipäeva tähistamine. Ühis- mäel. Viisime lilli kauaaegse pedagoogi ja dirikondlik ja seltskondlik tegevus – see on tunda gendi Arno Kasemaa kalmule. Ringkäiku jurõõmu inimestest meie kõrval. Huvitavad on hendas kauaaegne eesti keele õpetaja ja muuolnud meie reisid, teatrite ja kontsertide külas- seumitöötaja Tiiu Raju. Aprillis vaatasime
Ugala teatris „Niskamäe naisi”. Mais sõitsime
tused.
ekskursioonile Paldiskisse peatusega Türisalu
Väike-Maarja Naisseltsi traditsiooniliseks pangal ja Keila-Joal. Kunagise Paldiski elanikooskäimiseks on saanud igakuine esimene kuna oli meile giidiks Tiiu Lamp, kes tutvustas
neljapäev kell 19.00. See on oma olemuselt järgmisi linna ja ümbruse vaatamisväärsusi:
klubiline ettevõtmine, kuhu kaasame külalisi Väike- ja Suur- Pakri saared, Kurkse väin ja
erinevatelt elu- ja huvialadelt. Nendel õhtutel jutustas seal juhtunud tragöödiast. Ilusa pikniku
teeme ka plaane. Et viia läbi erinevaid ettevõt- pidasime Leetse rannas.
misi, valime vajalikud tugirühmad ja peakorraldajad. Kus me kokku saame? Enamasti kogu- 2005. aasta novembris külastas naisseltsi esinneme Georgi söögitoa katusekambris. Meil dus Laagri kooli, tervitamaks endist liiget
pole tänini kindlat paika, aga see ei ole meie Marje Eelmaad tema uuel ametikohal Laagri
eksistentsi seganud. Tahame tänada lahkeid kooli direktorina. Kaasaegne ja õpilassõbralik
peavarjuandjaid – Väike-Maarja muuseumi, kool on projekteeritud ja ehitatud Tallinna läGeorgi söögituba, Väike-Maarja raamatukogu. histele Laagrisse spordikompleksi juurdeehitiAitäh!
sena.
Nüüd meie külalistest viimasel viiel aastal.
Väike-Maarja Naisselts ei püüa täiendada mitte
ainult oma vaimseid huvialasid, vaid teadmisi,
kuidas kaunim välja näha. Nii on meile jaganud
erialateadmisi massöörid Kaja Kruup, Lia
Kivaste ja Erna Pärnamägi, tutvustades lihtsamaid võtteid massaažikunsti valdkonnast. Kauneid päevitusriideid ja imelist daamipesu käis
tutvustamas Leili Lehtme firmast Ladies Wear.
Indias kogetud muljeid on jaganud Hanna Maran. 2004. aasta augustis oli külaliseks Liis
Lusmägi Elmari Raadiost.
2005. aasta märtsis saime kaasa elada Tiit Piiskoppeli slaidide ja põhjalike selgituste kaudu
sellele, mida ta Indoneesia katastroofialadel
nägi ja läbi elas. Tiit Piiskoppel Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekoolist osales
tsunamikahjustuste piirkonnas tegutsenud Eesti
15-liikmelises päästemeeskonnas.

hea huumori- ja naljasoonega naisi, annavad
tunnistust toredad kevadsuvised hooaja lõpetamise õhtud, volbriööd. 26. aprilliks 2006 saime
kauni aia omanikult Riina Lukmanilt nõidade
peo kutse:
Kullakallis nõiaella! Otsi keldrist luud Sa välja!
...
Tule, kaaslane, kiire lennuga!
Kaasa võta nikki- näkki,
usse, konni ja muud söödavärki.
Tõsisema poole pealt: seltsi esindajad võtavad
kuulajatena osa Väike-Maarja laste lauluvõistlusest ja valivad oma lemmiku ning annavad
üle kingituse. See on kujunemas traditsiooniks.
Naisselts on esindatud F. J. Wiedemanni keelepäeval.
Et säiliks sirge rüht ja reibas samm, võtame osa
ka sportlikest üritustest. Vastlapäevade liulaskmistel ei ole võitjaid ega kaotajaid, vaid lõbu
laialt. Osaleme Georg Lurichi päevade raames
toimuvatel üritustel. Ebavere terviserajaga oleme tutvunud Ellu Moisa juhendamisel. Kevadsuvised piknikud korraldame Tiiu Marani lahkel kutsel tema koduõuel.
2007. aasta sügistalvine hooaeg algas jälle
Georgi söögitoa katusekambris. Meenutasime
suve, pidasime uusi plaane.
Igakuine neljapäevane seltsiõhtu oli 1. novembril, põhiteemaks Väike-Maarjas kasvanud
ja haridusteed alustanud tuntud ja tunnustatud
ooperilaulja Vello Jürna ootamatu lahkumine
manalateele. Lugupidamise ja tänu märgiks
otsustas naisselts Maime Pardi eestvõtmisel
korraldada mälestuskontserdi, mis leidis aset 1.
detsembril õppekeskuse saalis.
Detsembris toimusid meie traditsioonilised
tegemised: hooldekodu jõulukuu pidu, jõulukohvik muuseumis, naisseltsi jõulupidu Georgi
söögitoa katusekambris. Kaasa tuli võtta kingitus, mis algaks p- tähega, näiteks präänik, pitsid jne.

Ongi käes aasta 2008 ja viis aastat naisseltsis
on läinud lennul. See oli väike tagasivaade. Kui
nüüd minult küsida, miks olen üks naisseltsi
liikmetest, siis just sellepärast, et suhelda erinevate elu- ja huvialadega inimestega. Soovin
osaleda ja anda ka oma panuse, et toredad ette2006. aasta oli ettevõtmisterohke. Märtsis sõit- võtmised saaksid teoks.
sime Tartusse Johann Straussi „Nahkhiire”
etendusele- ilus õhtu kaunite valssidega. Ope- 15. aastapäeval soovin praegustele ja uutele
reti süžee on aegumatu. Aprillis olime pealin- (lootuses, et me read täienevad) Väike-Maarja
nas, et külastada kunstimuuseumi uut peahoo- Naisseltsi liikmetele tervist, edu ja õnne kõikinet KUMU ja teletorni. Mais käisime reisil des ettevõtmistes!
Peipsi maile Ellu Moisa eestvedamisel.
Eriline tänu kuulub seltsi juhatusele: esinaine
2007. aasta 6. ja 7. juuli – kaks sisutihedat, pr Virve Tuulik ja liikmed prouad Tiiu Lamp,
meeldejäävat reisipäeva Hiiumaal.
Tiiu Helle Moisa (raha- ja paberimajanduse täpne
Metsar, naljasoonega vahva hiiu naine, tegi korraldaja), Tiina Vaiksalu, Toini Õunpuu.
reisi tempokaks, huvitavaks ja lõbusaks. Tema
seletused, jutustused panid kuulama ja naljad Tänan tähelepanu eest!
naerma. Sügavalt läks hinge, kui seisime meretuultele avatud Tahkuna randa püstitatud Estonial hukkunud laste mälestusmärgi juures. Kell
kõrges tornis heliseb siis, kui tuule kiirus saavutab hukkumisaegse tormituule kiiruse. Saime
teada sedagi, et kaugetel aegadel hulpis Hiiumaa saar meres seni, kuni hiid Leiger lõi vaia
saare keskel merepõhja ja saar jäi lõpuks paigale. Vaia kohta Tubalas (ca 6 km Kärdlast) ja
Hiiumaa keskpunkti tähistab post.

Oleme tundnud huvi ka Väike-Maarja valla
spetsialistide tööde-tegemiste vastu. Teabe- ja
spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts andis
ülevaate oma osakonna tegevusest ja tööplaani- Muudest naisseltsi ettevõtmistest. Et meil on

Väike-Maarja kirikaias seisval ristil on kiri:
Siin hingab rahho sees Kiltsi mõisast Tomas
Erikson (1779-1875).
Balti raudtee 65. aastapäeva puhul kirjutab
1935. aasta 15. märtsi ajaleht Kaja:
“Kui ehitati esimene raudtee...
Mõisnikud olid vastu. Suur lööming Rakvere
laadaplatsil. Üks esimestest reisijatest suri
rongis hirmu pärast.”
Raudtee veerev koosseis taheti tellida esialgu
Berliinist, kuid see kavatsus luhtus. Saamata
jäid seega ka Eesti kubermangu vappi kandvad vagunid. Rongidele pandi ametisse umbkeelsed muulased, kuid rahva keeleoskamatuse tõttu tuli ametisse panna ka tõlk rongidesse.
“/.../Esimeseks vedurijuhiks oli Peter Sagan,
konduktoriks Kasatshkin ja tõlgiks Anton
Redlich. Oli ka koomilisi vahejuhtumeid.
Jaamad olid ristitud mõisate saksakeelsete
nimede järgi. Nii oli praeguse Püssi jaama
nimeks Isenhof. Nimede kokkukõlavuse tagajärjel sai kannatada narvakas Isakos. Jõudes
oma Tallinna teekonnal Püssini, kuulis ta
konduktorit ütlevat: “Isakos – astuge välja!”
Mees kuulis nii, et teda kästi astuda välja ja
astuski, kuigi oli öeldud Isenhof. Imestunult
vaatas ta rongile järgi, ise mõteldes, miks just
teda rongilt eemaldati. Hiljem taibates õiget
olukorda, jäi tal üle ainult vihastuda.
Kohalikud elanikud vaatasid rongi kui
imelooma, kes ähib ja puhib ja rutuga edasi rühib. Ent kardeti imetlemise kõrval.
Kiltsis elutsev Toomas Erkson suri isegi
vagunisse hirmu tagajärjel, olles esmakordselt sattunud rongile. Tema matusekulud võtnud riik oma kanda, kuna ta oli
esimene ohver. Ja leskegi toetanud hiljem
veidi.
Kartuseks oli oma osa alust, sest õnnetusi
juhtus sageli, kuna oldi harjumata selle uue
sõiduabinõuga. Olukord oli sedavõrd tõsine
õnnetuste alal, et kuberner hoiatas oma ringkirjas inimesi.”
1970. aasta 4. juuli Õhtulehes kirjutab T.
Erilaid artikli „Tõtt ja nalja raudtee algaegadest”:
/.../Uue raudtee (Tallinn-Leningradi, toim)
esimesed vedurijuhid pidid vajalikud katsed
sooritama Tallinna jaamas. Rahvasuu räägib,
et paberid antud kätte kõigile tahtjaile, peaasi,
et nad rongi ilma nõksuta paigalt suutsid võtta. Tegelikult see asi muidugi nii lihtsalt ei
käinud ning algul oli enamik vedurijuhte
väljapoolt sisse rännanud.
Eks rahvajutu tekkimisele andis tõuke õnnetuste rohkus uuel liinil. Eestimaa kuberner
avaldas terve rea ringkirju, milles elanikke
raudtee eest hoiatati.
Eriti kardeti raudteed maakülades. Rakvere
leht Virumaa Teataja teab ühes oma numbris
öelda, et Kiltsi mees Toomas Erikson olevat
koguni hirmu tõttu vagunisse surnud. See
olevat olnud üldse esimene surmajuhtum
vastavatud raudteel ning raudteevalitsus
kandnud matusekulud ja toetanud leske hiljemgi.
Ka esimene tsiviiltelegramm saadeti välja
Rakvere raudteetelegraafil. Kuberneri koer
läks kaduma ja telegrammiga tehti see asjaolu
kõigile teatavaks. Kas koer kätte saadi, pole
teada.
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Väike‐Maarja valla Infoleht

Müügil Väike‐Maarja
gümnaasiumi
135. aastapäeva piletid.

Aegade teedel meist keegi ei tea,
kuidas peab seadma sammu.
Teeline kunagi ette ei tea,
kuniks veel minekuks rammu...

In memoriam

EDUARD LEPPIK
11.10.1924 – 19.05.2008
Väsimatu kodu-uurija ja kirjamehe Eduard Leppiku ramm sai otsa 19. mail. 83. eluaastal katkes äärmiselt rikas ja mitmekülgne elutee, mille kestel kogutud rohket pärandit kantakse tänutundes edasi
põlvest põlve.
Alates 1952. aastast oli Eduard Leppiku elutee seotud Väike-Maarjaga. Töötades keskkoolis eesti
keele õpetajana, asus ta õpilastega usinasti talletama meie rikka kultuuripärandiga paikkonna lugu,
suutes aastakümnete jooksul suurema osa sellest kirja panna. Tema laialdasel kodu-uurimuslikul
tegevusel rajaneb praegune Väike-Maarja muuseum. Imetlusväärse visaduse ja järjekindlusega kogus
ta kohanimesid ja muud sõnavaraainest, loendas kultusekive, tähendas üles Kalevipoja hobuse jäljeridu ja palju-palju muud. Märkimisväärselt mahukas ja huvipakkuv on tema uurimustele tuginev kirjanduslik pagas. Oma mitmekülgse ja huvitava eluloo on ta kirja pannud „Minu raamatus”.
Eduard Leppik oli Väike-Maarja valla aukodanik, Emakeele Seltsi teeneline murdekoguja ja seltsi
auliige, Eesti Rahva Muuseumi teeneline korrespondent ja aukorrespondent, endisaegne meistersportlane matkamises. Suure töö eest eesti keele uurimisel ja täiustamisel määrati talle 1997. aastal F.
J. Wiedemanni keeleauhind. Talle on omistatud Valgetähe V klassi orden, Eesti Vabadusvõitlejate
medal, Eesti Rahvuskultuuri Fondi tänukiri murdesõnavara kogumise eest, Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi auraha “Töö ja hoolsuse eest seltsi ajaloo kirjutamisel”.
Kui me iga päev ja iga tund keskendame oma tähelepanu sellele, mida me armastame ja hindame,
siis me saame olla osalised rikkama tuleviku sünnis (Carol Pearson).
Eduard Leppik suutis olla see osaline. Tema keskendumine, tähelepanu, mitmekülgsus, järjekindlus
ning harukordne töökus ja usinus jäädvustasid pikkade aastakümnetega nähtava ja tuntava jälge Eesti
kultuurilukku, Eduard Leppiku jälje.

11. oktoobril 2008 toimuva kooli sünnipäeva pääsmed on müügil
Väike-Maarja gümnaasiumi kantseleis,
kaupluses Maarjalill ja
Väike-Maarja muuseumis.
10. oktoobrini on pileti hinnaks 100
krooni, aastapäeva päeval 135 krooni.
Pileti võib osta ka ülekandega
Väike-Maarja Gümnaasiumi Vilistlaskogu arveldusarvele 10502017067003
(SEB), märkides selgitusse nime ja
lõpetamise aasta.
Info kooli kantseleist: 327 0910
Vaata VMG vilistlaste Internetilehekülge: www.vilistlased.ee/vm

Aprillis-mais sündinud
Andres Ingeroinen 25.04.2008
Andris Tammi
28.04.2008
Oliver Põdra
09.05.2008
Tervist ja rõõmsat meelt!

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi!

HELMI LAUKSE
01.06 – 82
HELLE-ESTER PUKK
05.06 – 70
AINO-VILHELMINE PÄRN 07.06 – 93
HEINO SALUSTE
10.06 – 81
EVI HIIEMÄE
14.06 – 75
ALIE SIKOV
14.06 – 81
ERNA FREIENTHAL
14.06 – 85
EVI VÖÖRMAN
15.06 – 81
HELGO TERAV
15.06 – 85
ELLEN ESKEL
15.06 – 89
Väike-Maarja güm- HELMI KRUUSIMAA
15.06 – 94
naasium
VIKTOR JANIS
17.06 – 70
registreerib
EINO VUNGO
18.06 – 75
1. septembril 2008. a
HELMI TOOMSALU
20.06 – 85
1. klassi astuvaid õpilasi
HEINO LAMBING
21.06 – 70
HELGI LIPPASAAR
22.06 – 80
kooli kantseleis
25. aprillist 12. juunini 2008. a.
ERICH RANDMETS
23.06 – 88
Kaasa võtta lapse sünnitunnistus,
VLADIMIR VETRIN
24.06 – 80
õpilaspileti pilt,
SELMA LIIV
24.06 – 92
tervisekaart perearstilt. ELVI KURM
25.06 – 75
ILME VAHT
26.06 – 81
INFOPÄEV 1. klassi astuvatele lasteAINO SALUVEER
26.06 – 82
le ja nende vanematele toimub teisiELFRIEDE TEDREKULL 29.06 – 85
päeval, 6. mail kell 18.00 algkoolima30.06 – 82
jas. Samas on võimalik laps kooli re- VILMA EHASTU
VERNER
LILLEVÄLI
30.06 – 82
gistreerida.

*
*
*
“Minu raamatu” viimasel leheküljel avaldab Eduard Leppik üheksa tähelepanekut oma pikalt teelt.
Need on inimeseks olemise põhitõed:

LUUTIHEDUSE
MÕÕTMINE jääb ära!

1. Liiguta ennast pidevalt nii kehaliselt kui vaimselt, sest liikumine tähendab tervist ja pikaealisust,
mis on saavutusterohke elu nurgakivi.
2. Armasta ligimest, Eestit ja musta kodumulda, see on meie igikestvuse alus.
3. Ära mine ükskõikselt mööda, vaid aita hädalist ja pane käsi külge, kus leiad midagi viltu olevat.
4. Eelista andmist saamisele, see viib elu edasi. Andmine on nagu külvamine: kes rohkem seemet
mulda viskab, pärib priskema lõikuse.
5. Hoidu kiusatusest ja säilita kõiges mõõdukust, ka õpetamisel ja kasvatamisel.
6. Ole salliv ja leplik ning naerata, nii leiad hingerahu.
7. Pole mõtet ägestuda, kõike saab lahendada ka rahulikult ja rõõmsalt.
8. Elu on liialt lühike, et puhata “tühjalt”, otsi kosutust tegevuste vaheldumisest.
9. Mis teed, tee ikka rahva heaks. Kes nii ei talita, on tühi kruus januse peos.

28. maiks väljakuulutatud
luutiheduse uuring jääb
ära, aparaat on katki!

REISIJATE VEDU
15- ja 50-kohaliste bussidega
Kontakt: 323 5392,
534 54499

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus
Hinna Vungo
29.08.1928 - 26.04.2008
Mari Lell
18.09.1954 - 29.04.2008
Luule Purga
30.08.1929 - 30.04.2008
Ard De-Bakker
28.09.1980 - 01.05.2008
Jette Kriiva
04.12.1918 - 05.05.2008
Mare Küngas
18.10.1939 - 05.05.2008
Ruth Plaks
11.01.1959 - 09.05.2008
Juhan Lainemaa 18.01.1976 - 15.05.2008
Halja-Renate Virks 18.11.1934 - 16.05.2008

Jumalateenistused
ARSTIDE PUHKUSED 2008. a

Väike-Maarja kirikus

PEREARSTID
Dr T. Vilimaa (asendab M. Lepiksoo) 02.06–14.06, 07.07–18.07, 04.08-13.08
Dr M. Lepiksoo (asendab T. Vilimaa) 16.06–01.07, 21.07–01.08, 18.08–28.08

Armulauaga jumalateenistused ehk missad toimuvad igal pühapäeval algusega kell 12.00

Asendusarstilt saab abi ainult erakorraliste haigestumiste puhul. Asendusarst ei väljasta
korduvretsepte, tõendeid, õiendeid.
RETSEPTID, TÕENDID, ÕIENDID, SAATEKIRJAD jne TULEB VÕTTA
OMA PEREARSTILT.

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

Dr T. Liivalaid

Avispea kirikus

NAISTEARST
Dr L. Mitt
HAMBAARSTID
Dr R. Laanemägi
Dr K. Sepping

19.06 – 25.06, 04.08 – 27.08 Arsti asendavad õed.

19.05 – 01.06
28.07 – 17.08

A&K CARITAS
Dr P. Lepiksoo
Dr K. Haugas
Dr E. G. Kobrin

igal pühapäeval kell 10.30
16.06 – 15.07
14.07 – 10.08
14.07 – 10.08

Koguduse vaimulik on Eerek Preisfreund.
Telefon 323 5450. Koguduse blogi Internetis: avispea.blogspot.com

07.07 – 03.08
07.07 – 21.08

Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogu koosolek toimub laupäeval, 14. juunil kell 12. Kooli
aastapäev läheneb! Info: 526 3831

Simuna koguduses
EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.
Telefon 323 7296.
Koguduse Interneti-ajakiri St.Simonis: http://simuna.wordpress.com
Koguduse vaimulik on Tauno Toompuu. Telefon 529 0651, e-post: tauno.toompuu@eelk.ee
25. mail kell 14.00 2. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus, teenib õp Tauno Toompuu
1. juunil kell 14.00 3. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus, teenib õp Tapio Vähäkangas
8. juunil kell 14.00 4. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus, teenib õp Tauno Toompuu
13.-15. juuni Käru kristlik lastelaager Käru külas. Kõik lapsed on oodatud.
Registreerimine tauno.toompuu@eelk.ee või 529 0651. Osavõtt 50 krooni.
15. juunil kell 14.00 perejumalateenistus, teenib õp Tauno Toompuu, Raija Hirvensalo
22. juunil kell 14.00 6. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus, teenib jutlustaja Ahti Udam
Esmaspäeval, 23. juunil kell 11.00 surnuaiapüha Simuna kalmistul, teenib õp Tauno Toompuu
29. juunil kell 14.00 apostlite Peetruse ja Pauluse päeva jumalateenistus, teenib õp Tauno Toompuu
Simuna kirik on alates juuni kuust avatud kolmapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti kell 12.00-15.00.
Kuldleeripüha toimub pühapäeval, 3. augustil kell 14.00. Oodatud kõik 1958. aasta leerilapsed.

