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Kodu tuleohutuks!
Päästeasutused
panevad üha enam rõhku
ennetustööle.
Eelmisel aastal valminud
päästeala ennetustöö
strateegia näeb selleks
aastaks ette ulatusliku
aastaringse tegevusprogrammi, mille keskmes
on projekt “Kodu tuleohutuks!”.
Päästeasutuste analüüsist selgub, et tulekahjud, mille tagajärjel
saavad vigastada või
hukkuvad inimesed,
leiavad aset valdavalt
kodudes, seega on kodude
tuleohutus kujunenud
peamiseks valupunktiks.
Projekti „Kodu tuleohutuks!“ algatamisel sai
otsustavaks kurb statistiline tõdemus, et igal
aastal hukkub Eestis
tuleõnnetuste tõttu keskmisel 140 inimest. Läinud
aastal oli see arv 164.
Peamised tulekahjude
tekkepõhjused on hooletus lahtise tule kasutamisel, hooletu suitsetamine, küttekollete
nõuetele mittevastav
kasutamine või paigaldus,
aga ka rikkis elektriseadmed.
Tulesurmade põhjuste
taga peituvad mitmetahulised probleemid, mille
lahendamiseks ei piisa
ainult päästeasutuste
tegevusest. Kodude tuleohutumaks muutmisel
ning inimeste elu ja vara
kaitsmisel on päästeasutused alustanud aktiivset koostööd maavalitsuste, kohalike omavalitsuste, meedia, vaba-

tahtlike organisatsioonide
ja ettevõtjatega. Täname
kõiki koostööpartnereid,
kes peavad oluliseks tõsta
elanike turvalisust.
Leidmaks võimalusi
toetada ja nõustada inimesi
tuleohutust puudutavates
probleemides, on uut laadi
lähenemine probleemidele
päästeala töötajate tehtavad kodukülastused, mille
eesmärk on nõustada
inimesi nende kodus ning
individuaalsetest vajadustest lähtuvalt. Kodukülastuste käigus kedagi ei
trahvita, vaid fikseeritakse olukord ja
arutatakse lahendusi kodu
võimalikult tuleohutumaks
muutmisel.
Igaühel on võimalik
kutsuda oma koju päästetöötaja, helistades päästeala infotelefonile 1524 või
andes oma soovist teada
kohalike omavalitsuste
kaudu korraldatud suveüritustel, millel on väljas
päästeteenistuse infotelk.
Kodukülastused kestavad
maikuu lõpust septembrikuu lõpuni. Novembris
aga loositakse külastatud
kodude seast välja auhinnasaajad.
Samuti on päästekeskuste tuleohutusjärelevalve bürood hakanud lisaks uurimistoimingutele oluliselt enam
tähelepanu pöörama ka
tuleohutusealaste selgituste ja teabematerjalide
jagamisele.
Märtsi lõpus toimub
ulatuslik meediakampaania, et tutvustada
suitsuandurit ning sügisel

on tähelepanu keskpunktis küttekollete
tuleohutusega seonduv.
Selle aasta algusest
toetab ennetustööd ka
päästeala infotelefon, mille
kaudu on võimalik saada
teavet korstnapühkijate ja
tuleohutuse-järelevalve
inspektorite kontaktandmete kohta, samuti
ennetusalaste sündmuste,
ennetustöö korraldajate ja
kohalike päästekomandode jms. kohta.
Kõiki projektis kavandatavaid tegevusi läbiv
sõnum on see, et kahjutuli
saab alguse pisiasjadest
ning õnnetusi võib juhtuda
igaühega. Turvalisuse
tagab inimeste valmisolek.
Ettevalmistus aga tähendab nii teadmisi, oskusi kui
ka vahendeid.
Tagasisidet projekti
tulemuslikkusest antakse
koostööpartneritele ja
meedia kaudu ka avalikkusele.
Meeldiv on tõdeda, et
algatatud projekti suhtes
on positiivselt reageerinud enamik Ida- ja LääneVirumaa kohalikke omavalitsusi ning kolmandik
neist toetab projekti ka
omapoolse materiaalse
panusega.
Täpsemat teavet „Kodu
tuleohutuks!“ projekti
läbiviimise kohta saab IdaEesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhatajalt Marika Uussalult,tel
5342 8860, e-post:
marikauussalu@rescue.ee
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Varugem
aega iseendi
jaoks
ja nautigem
kevade tulekut!
Neljapäeval,
29. märtsil kell 11.00
tutvustab firma Invaru
Väike-Maarja hooldekodu saalis
puuetega inimestele vajalikke
hooldusvahendeid.
Ootame kõiki huvilisi.
Täpsem info telefonil 326 1345.
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VALLAVOLIKOGUS
27. veebruaril 2007. a
1. Rahvakohtukandidaatide
valimine
Ette kandis volikogu esimees
Hans Kruusamägi. Toimus
salajane hääletamine.
OTSUSTATI valida rahvakohtunikukandidaatideks: HeliLiivia Komp, Maie Ojasaar ja
Reet Maadla.
2. Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2007-2014
Ette kandis vallavanem Olev
Liblikmann.
OTSUSTATI võtta vastu
Väike-Maarja valla arengukava
aastateks 2007-2014 ning
tunnistada kehtetuks VäikeMaarja Vallavolikogu 15.12.2004.
a määrus nr 12 “Väike-Maarja
valla arengukava vastuvõtmine”.
3. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI:

1) määrata Kaarli katastriüksuse
jagamise tulemusena moodustatavatele katastriüksustele
sihtotstarbed järgmiselt:
· moodustatava Kaarli
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata elamumaa,
· moodustatava Faasani
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata maatulundusmaa;
2) määrata Maretaru-Uuetoa
katastriüksuse
jagamise
tulemusena moodustatavatele
katastriüksustele sihtotstarbed
järgmiselt:
· moodustatava MaretaruUuetoa katastriüksuse sihtotstarbeks määrata elamumaa,
· moodustatava Maretaru
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata maatulundusmaa,
· moodustatava Maretarupõllu
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata maatulundusmaa,
· moodustatava Maretarutee
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata transpordimaa;
3) määrata Pärna katastri-

üksuse jagamise tulemusena
moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbed järgmiselt:
· moodustatava Pärna
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata maatulundusmaa,
· moodustatava Loomu
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata elamumaa.
4. Avanduse Vallavolikogu
24.03.2004. a otsuse nr 33 ja
Väike-Maarja Vallavolikogu
24.04.2002. a otsuse nr 13
osaline kehtetuks tunnistamine
ja Avanduse Vallavolikogu
24.03.2004. a otsuse nr 24
kehtetuks tunnistamine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI
1) tunnistada kehtetuks
Avanduse
Vallavolikogu
24.03.2004. a. otsuse nr 33 “Vaba
metsamaa erastajate nimekirja
kinnitamine” punkt 1.4;
2) tunnistada kehtetuks
Avanduse
Vallavolikogu

24.03.2004. a. otsuse nr 24 “Vaba
metsamaa erastajate nimekirja
kinnitamine”;
3) tunnistada kehtetuks VäikeMaarja Vallavolikogu 24.04.2002.
a. otsuse nr 13 “Vaba
põllumajandusmaa erastamine”
punktis 2 vabale põllumajandusmaale P-202 erastaja kinnitamist
puudutav osa.
5. Väike-Maarja valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused
Ette kandis vallavanem Olev
Liblikmann.
OTSUSTATI kehtestada VäikeMaarja valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused, kuupalga
alammäärad ja kuupalga määrad.

Info
· Haridusfoorum. Tutvustas
Olga Mets. 19. veebruaril 2007
algusega kell 18.00 toimub VäikeMaarja rahvamajas haridusfoorum.

andmine
OTSUSTATI anda kirjalik
nõusolek Tarmo Ojastele elamu
rekonstrueerimiseks
ja
tehnosüsteemide muutmiseks
aadressil Maasika maaüksus
Orguse küla Väike-Maarja vald.

21. veebruaril 2007. a

Info
·Tutvumine Saksa vabatahtliku Alexandra Schmittereriga.
· Toimus haridusfoorum. Infot
jagas Olga Mets.
· Valmis lumelinn. Infot jagas
Olga Mets.
·Algatus õpilaste aktiivsusvõistluseks. Infot jagas Olga
Mets. 25.02.2007 toimub kell
12.00 kuni 16.00 Ebaveres üritus
“Eesti Terviseradadel ümber
maailma”. Kell 16.00 algab
lumedisko. Aktiivsus-võistlus
algab 25.02 ja kestab kuni 15.05,
mille jooksul õpilased panevad
ise kirja oma läbitud kilomeetrid
ning kevadel toimub parimate
autasustamine.
· OÜ Põlva Peekon projek-

Info
· Vallavanem Olev Liblikmann
tutvustas volikogu liikmetele
plaani paigaldada Simunasse
sularahaautomaat.

VALLAVALITSUSES
13. veebruaril 2007. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Äntu külas asuva 6,95 ha
suuruse LAKSI katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega
HEILI LAKSile;
· Pudivere külas asuva 1749 m2
suuruse MÕISNIKU katastrIüksuse ostueesõigusega erastamisega
VLADIMIR
GORDINile;
· Vorsti külas asuva 10,41 ha
suuruse MÄDANDI katastriüksuse tagastamisega LUULE
EELMÄEle;
· Käru külas asuvast vabast
metsamaast 9,36 ha suuruse
JOHANNESE katastriüksuse
moodustamisega.
2. Puude mahavõtmine
OTSUSTATI nõustuda 15
hariliku papli mahavõtmisega
Väike-Maarja alevikus Ehitajate
teel ning 17 lehtpuu
mahavõtmisega Väike-Maarja
vanal kalmistul.

3. Kõnni- ja jalgrattatee
haljastus
OTSUSTATI
nõustuda
Ebavere
külas
asuva
kergliiklustee äärde (Flexa
tehasest
kuni
Ebevere
terviseradade parkimisplatsini)
kahele poole okaspuude
ebatsuugade pikkusega 1,6-1,8
m istutamisega. Kokku 84 puud
kogumaksumusega 67 116
krooni.
4. Veoteenuse lepingu
muutmine OÜ-ga M.K.ReisX
OTSUSTATI muuta VäikeMaarja valla ja M.K. ReisX OÜ
vahel sõlmitud veoteenuse
lepingu punkte 2.1 ja 2.2
vastavalt lisas toodule.
5. Põhi- ja väikevahendite
mahakandmine
OTSUSTATI kinnitada valla
väikevahendite ja põhivara
mahakandmisaktid kokku
summas 26 310.05 krooni
vastavalt lisadele (aktid nr 3, 4 ja
5).

1. Pakkumiste tulemuste
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada
edukaks pakkumiseks FIE
Hannes Kõvaski pakkumine
Väike-Maarja valla asutuste
küttepuude tarneks 2007. aastal
hinnaga 350 krooni/rm,
kogusummas 224 000 krooni.
2. Soojuse piirhinna kinnitamine Triigi külas
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja valla poolt hallatavas
soojusvarustuse teeninduspiirkonnas Triigi külas müüdava
soojuse hinnaks 583 krooni (ilma
käibemaksuta) ühe megavatttunni eest alates 01.09.2007.
3. Kirjaliku nõusoleku
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teerimistingimuste taotlus.
Tutvustas Kaarel Moisa. OÜ
Põlva Peekon on esitanud
taotluse projekteerimistingimuste väljastamiseks Liivaküla
sigalale.

6. märtsil 2007. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Uuemõisa külas asuvast
vabast metsamaast 24,02 ha
suuruse JAANI katastriüksuse
moodustamisega.
· Määri külas asuvate 8,07 ha
ja 25 062 m2 suuruste AVISE
katastriüksuste ostueesõigusega erastamisega MART
KIISKÜLAle;
· Kiltsi alevikus PIKK tn 1B
asuva 20 307 m 2 suuruse
katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega VLADIMIR
PAVLIHHINile;
· Rastla külas asuva
M A R E TA R U - U U E T O A
kinnistu jagamisega järgmiselt:
MARETARU-UUETOA – 7003
m2, MARETARU – 5,33 ha,
MARETARUPÕLLU – 11,29 ha
ja MARETARUTEE – 570 m2;
· Vorsti ja Raigu külas asuva
PÄRNA kinnistu jagamisega
järgmiselt: PÄRNA – 16,31 ha ja
6,99 ha, LOOMU – 19 691 m2 ning
LOOMUPÕLLU – 1,90 ha;
· Triigi külas asuva KAARLI
kinnistu jagamisega järgmiselt:
KAARLI - 7324 m2 ja FAASANI
– 3,92 ha.
2. Peipsi alamvesikonna
veemajanduskava kooskõlastamine
OTSUSTATI kooskõlastada
Peipsi alamvesikonna veemajanduskava.
3. Lääne-Viru maakondliku
jäätmekeskuse logo valimine
OTSUSTATI valida logo nr 1
(joonis lisatud protokollile).
4. AS Hansapank sularahaautomaadi paigaldamine
Simuna rahvamajja
OTSUSTATI nõustuda AS
Hansapank sularahaautomaadi
paigaldamisega Simuna rahvamajja ja AS-ga Hansapank
koostöölepingu sõlmimisega.
5.Raha eraldamine reservfondist
OTSUSTATI
· eraldada reservfondist 187
762 krooni Simuna rahvamaja

küttesüsteemi rekonstrueerimise
kulude katteks
· eraldada reservfondist 19 095
krooni Simuna noortekeskuse
ruumide remondi katteks
· eraldada reservfondist 67 820
krooni
AS
Hansapank
sularahaautomaadi paigaldamise
kulude katteks Simuna
rahvamajja
6. Väike-Maarja Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise kord 2007./2008.
õppeaastaks
OTSUSTATI kehtestada
õpilaste Väike-Maarja Gümnaasiumisse 10. klassi vastuvõtmise kord 2007./2008.
õppeaastaks.
7. Pakkumise tulemuste
kinnitamine
OTSUSTATI
·kinnitada edukaks pakkumiseks OÜ Verx Rakvere
pakkumine Simuna rahvamaja
küttesüsteemi rekonstrueerimiseks summas 487 762 krooni
·kinnitada edukaks pakkumiseks OÜ Emekan pakkumine
Simuna kooli katlamaja ehituseks
summas 330 650.15 krooni
·kinnitada edukaks pakkumiseks Revalnet Eesti OÜ
pakkumine Simuna rahvamaja
eeskotta uste paigaldamiseks
summas 38 000 krooni.
8.Kirjaliku nõusoleku andmine
OTSUSTATI
· anda kirjalik nõusolek Peep
Olvile elamu rekonstrueerimiseks
ja tehnosüsteemide muutmiseks
aadressil Uus 7 Väike-Maarja
alevik;
· anda kirjalik nõusolek Jaanus
Sindonenile elamu rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide
muutmiseks aadressil Liivaküla
küla Väike-Maarja vald.
9. Projekteerimistingimuste
väljastamine
OTSUSTATI määrata projekteerimistingimused Gaas Soojusprojekt OÜ-le gaasitrassi
rajamiseks aadressil VäikeMaarja vald.
10. Inventari mahakandmine
OTSUSTATI
· kinnitada Väike-Maarja
Muuseumi väikevahendite
mahakandmisakt summas 4131
krooni vastavalt lisale;
· kinnitada Väike-Maarja Valla
Raamatukogu põhivahendite
mahakandmisaktid summas
9099.10 krooni vastavalt lisadele.
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11. Soojuse eest tasumine
OTSUSTATI tasuda valla
omandis
oleva
korteri,
asukohaga Ehitajate tee 7 korter
19, 2007. aasta jaanuarikuu
soojusenergia eest 2530 krooni
Ehitajate tee 7 majavalitseja
pangakontole.
Info
· Väike-Maarja valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalik
arutelu toimub Väike-Maarja
valla raamatukogu konverentsisaalis 08.03.2007 kell 16.00.
Informeeris maanõunik Diana
Seepter.

13. märtsil 2007. a
1. Bussiliini dotatsiooni
määramine
OTSUSTATI määrata AS-le
Go Bus Rakvere bussiliini nr 39
dotatsioon
2007.
aasta
veebruarikuu eest summas 6298
krooni.
2. Soojuse eest tasumine
OTSUSTATI tasuda valla
omandis
oleva
korteri,
asukohaga Ehitajate tee 7 korter
nr 19, 2007. aasta veebruarikuu
(50%) soojusenergia eest 1208
krooni Ehitajate tee 7
majavalitseja pangakontole.
3. OÜ Karuvälja jäätmeloa
taotluse kooskõlastamine
OTSUSTATI nõustuda OÜ-le
Karuvälja jäätmeloa andmisega
korralduses toodud tingimustel.
4. Kirjaliku nõusoleku
andmine

OTSUSTATI anda kirjalik
nõusolek Marko Põdrale elamu
rekonstrueerimiseks
ja
tehnosüsteemide muutmiseks
aadressil Energia 5 Väike-Maarja
alevik.
5. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada VäikeMaarja Vallavalitsusele ehitusluba Ebavere puhkekeskuse
olmehoone
ehitamiseks
aadressil Ebavere küla.
Info
· Ebavere puhkekompleksi
olmehoone hinnapakkumised.
Tutvustas Raul Kütt.
· Väike-Maarja Gümnaasiumi
pikapäevakooli projektitaotlus.
Tutvustas Olga Mets. Projekti
eesmärk
on
pakkuda
algkoolimajas õpilastele peale
tunde tegevust, mis sisaldab nii
õppetööd, huvitegevust kui
ujumisõpet. Projekt algab peale
kevadist koolivaheaega ja lõpeb
detsembris 2007. Siis tehakse
kokkuvõte ja arutatakse edasisi
tegevusi.
· Väike-Maarja Gümnaasiumi
sõprussuhted. Infot jagas Olga
Mets. Gümnaasiumi sõprussuhted on arenenud jõudsalt
Soome Hausjärvi ja Sonkajärvi
koolidega ning Saaremaa
Kaarma vallaga.
· Väike-Maarja muuseumis
avati kunstinäitus. Tutvustas
Ilve Tobreluts. Tegemist on
seitsme kohaliku kunstniku
töödega ja näitus on avatud kuni
23. märtsini 2007.

TEADE
Maareformi seaduse alusel on maa erastajatel, kelle laps
on sündinud pärast 07. juunit 1996. a, õigus taotleda maa
erastamisel (maa ostueesõigusega, piiratud enampakkumisel, vaba põllumajandus- või metsamaa erastamisel)
maa väljaostuvõla kustutamist või müügihinna vähendamist
iga lapse eest, kes on sündinud pärast 07. juunit 1996. a, 25
000 krooni ulatuses.
Maa väljaostuvõla kustutamise või müügihinna
vähendamise õigust saab kasutada üks lapsevanematest.
Selleks tuleb vastav taotlus esitada maavanemale. Taotlust
saab vormistada ka valla maanõuniku juures. Kaasa võtta lapse
(laste) sünnitunnistus(ed). Üldjuhul on nn lapsesoodustusega
arvestatud juba enne maa ostu-müügi tehingu toimumist, aga
võib-olla on nimetatud võimalus jäänud kellelgi maa erastajatest
märkamata, siis on veel võimalik maa erastamisel enammakstud
summat tagasi taotleda.
Täiendav informatsioon valla maanõunikult
telefonil 329 5755.
Diana SEEPTER,
maanõunik

Väike-Maarja valla Infoleht
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Tänusõnad mõttekaaslastele
Tänan kõiki mõttekaaslasi, kes valimas käisid ja eriti neid, kes
mind toetasid ja usaldasid.
Teie hääl aitab Eestit paremaks muuta!
Lugupidamisega
Teie Sven KESLER

Eestimaa Rahvaliit tänab oma valijaid.
Tänan ka isiklikult 337 naabervalla inimest, kes mind
usaldas ja oma toetuse minule andis. See toetus oli väga
suur. Te olete fantastilised.

Peatsete kohtumiseni!
Andrus BLOK,
Rakke vallavanem,
ERLi Lääne-Viru MKO esimees

Tänan oma valijaid
usalduse ning toetuse eest!
Lugupidamisega
Jaak LÄÄNEMETS

Tänan!
Valimised on selleks korraks möödas ja uus riigikogu
moodustatud. Kahjuks küll Rahvaliit, kelle nimekirjas
kandideerisin, ei saanud maakonnast ühtegi mandaati. Siiski
tahan tänada kõiki, kes andsid oma hääle minule. See ei olnudki
nii väike arv algaja kohta. Tänan südamest!
Vaadakem päikese poole ja tundkem sellest rõõmu. Kevad
on tõepoolest ärganud! Raputage maha kõik talvine raskus,
laulge lindudega võidu ning hõisake kogu hingest: TERE,
KEVAD!!!
Ilusat kevadet!
Mare TAAR

Mare Taar ja Vello Tafenau Simuna naisteklubi ruumi
avamisel Avanduse mõisas.
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Eesti huvides on üksmeelne ja tugev Euroopa Liit
Eesti sõnastas oma eesmärgid
Euroopa Liidus Saksamaa
eesistumise ajal.
Alates 1. jaanuarist lasub ühel
Euroopa Liidu liikmesriigil,
Saksamaal, ühenduse ees eriline
vastutus. Nimelt sai Saksamaast
Euroopa Liidu eesistujamaa, kelle
ülesandeks on juhtida ja suunata
ühenduse tööd. Eesistujamaa
vahetub iga kuue kuu tagant.
Eesti kord see roll üle võtta
saabub praeguste kavade
kohaselt alles 2018. aastal.
Eesistujatel on alati oma
eesmärgid ja sihid, milleni nad
tahavad jõuda, ning teemad, mida
nad peavad kõige olulisemaks.
Eesistuja eesmärkidest lähtuvalt
sõnastavad oma prioriteete ka
Euroopa Liidu liikmesmaad. Nii
määratles ka Eesti valitsus hiljuti
oma eesmärgid ja põhimõtted,
millest
Euroopa
Liidu
otsustusprotsessis lähtuda.
Samas tehti kokkuvõtteid eelmisel
eesistumisperioodil saavutatust.
Soome eesistumine 2006. aasta
teisel poolel kulges Eesti jaoks
edukalt – saavutasime pea kõik
eesmärgid. Näiteks otsustati
tähtaeg, mil Eesti liitub Schengeni
ruumiga, see tähendab, et alates
käesoleva aasta lõpust Euroopa
Liidu piiridel enam Eesti kodaniku
käest passi ei küsita. Tõsi, esialgu
kehtib see vaid maa- ja merepiiri
kohta, lennujaamades kaob
passikontroll 2008. aasta märtsis.
Eesti seisukohalt oli ka väga
positiivne, et oktoobris toimunud
mitteametlikul Euroopa valitsusjuhtide kohtumisel Venemaa
presidendi Vladimir Putiniga

tõestas Euroopa Liit, et on valmis
rääkima Venemaaga nii öelda ühel
häälel, st esitama seisukohti
ühenduse nimel tervikuna.
Soome eesistumisperioodi
olulisema saavutusena võib
nimetada Euroopa Liidu edasise
laienemise kokkuleppeid.
Detsembris kinnitas Euroopa
Ülemkogu jätkuvat huvi Euroopa
Liidu edasise laienemise vastu,
seadmata täiendavaid kriteeriume
riikidele, kes tulevikus sooviksid
liiduga ühineda.
Euroopa Liidu laienemine on
Eesti peamiseks eesmärgiks ka
Saksamaa eesistumise ajal, mis
kestab jaanuarist juuli lõpuni.
Miks see on meile nii oluline?
Lühidalt, liidu laienemisel
suureneb meie heaolu ja
turvalisus. Et ühineda Euroopa
Liiduga, tuleb täita paljusid
rangeid tingimusi ja viia läbi
suured ümberkorraldused nii
majanduses kui poliitikas.
Euroopa Liidu liikmestaatust ei
saa
riik,
kus
pole
korralikult toimivat turumajandust ja demokraatiat või
kus ei austata inimõigusi. Mida
suurem on selline turvaline ala
meie ümber, seda parem.
Samal ajal on Eesti ja Euroopa
Liidu huvides, et see üha suurema
arvu liikmesriikidega piirkond
oleks tugev ja toimiv. Selle nimel
koostatigi paar aastat tagasi
kõikide liikmesriikide (ja ka
tollaste kandidaatriikide) poolt
Euroopa Liidu uus alusleping –
Euroopa põhiseaduse leping.
Leping pidi jõustuma juhul, kui
selle ratifitseerivad kõik Euroopa

Liidu maad. Ehkki enamik
liikmesriike on seda teinud (Eesti
nende
hulgas),
ütlesid
Prantsusmaa ja Holland
rahvahääletustel lepingule “ei”.
Ometi tuntakse institutsionaalsete ümberkorralduste vastu
suurt vajadust ning Saksamaa on
võtnud põhiseaduslepingu
päästmise oma südameasjaks. Ka
on Eesti üks eesmärke sel
poolaastal, et Saksamaa
eesistumise lõpuks oleks selge,
kuidas lepinguga edasi minna.
Samas tuleb meil seista hea selle
eest, et kui lepingu praegust
versiooni muutma hakatakse ja
praeguse eesistuja arvates on
muudatused möödapääsmatud,
tehtaks seda minimaalselt.
Lõppude lõpuks oli Euroopa
põhiseaduse leping üks suur
kompromiss, mis kätkeb habrast
huvide tasakaalu.
Euroopa Liidu laienemine ja
põhiseaduse leping ei ole
muidugi ainsad eesmärgid, mida
Eesti Saksamaa eesistumise ajaks
on püstitanud. Kokku on valitsus
formuleerinud 11 olulist teemat.
Saksamaa eesistumise perioodi
mahub ka üks pidulik sündmus.
25. märtsil möödub 50 aastat
Rooma lepingust, millega loodi
Euroopa Majandusühendus.
Kuigi juba 9. mail 1950. aastal
esitas Prantsusmaa tollane
välisminister Robert Schuman
Euroopa ühendamise idee, mille
järgi tähistatakse Euroopa päeva,
peetakse 25. märtsi 1957 Euroopa
Liidu alguskuupäevaks.
Arvestades, kui edukaks
projektiks Euroopa Liit

aastakümnete jooksul on
kujunenud, on eurooplastel
küllalt põhjust seda juubelit
tähistada. Üritusi on kavandatud
kogu 2007. aastaks, rõhuga
märtsikuul ja tavapärasel Euroopa
päeva tähistamisel 9. mail.
Toimuvad
konverentsid,
festivalid, näitused, kontserdid
jne. Eestil on muude
tegevuste hulgas plaanis metsaistutustalgud, jätkates nii
Euroopa Liiduga ühinemisel
miljoni puu istutamise algatust.
Rooma lepingute 50. aastapäev
annab ka võimaluse analüüsida,
mida Euroopa Liit tema
liikmesriikidele, aga eelkõige
kodanikele on andnud. Kasu,
mida Eesti elanik on tänu Euroopa
Liidule saanud, peaks olema
kõigile üsna ilmne, olgu nendeks
tõenditeks ühenduse rahadega
remonditud maanteed või üldine
elatustaseme tõus.
Ehkki meie riik kuulub Euroopa
Liitu varsti juba kolm aastat, on
see paljudele Eesti kodanikele
ikka pisut kauge ja võõras asi.
Laiema avalikkuse teavitustöö
Euroopa Liidust ning Eesti
huvidest ja osalusest ühenduse
otsustusprotsessis on endiselt
valitsuse prioriteediks.

Villu KÄND,
Riigikantselei ELi
teabetalituse juhataja

HIV-test – kellele ja miks?
HIV
ehk
inimese
immuunpuudulikkuse viirus
põhjustab AIDSi ning kahjustab
inimese organismi võimet end
haiguste eest kaitsta. Eestis on
HI-viirust diagnoositud 5840
inimesel.
Selle
aasta
veebruarikuu seisuga on LääneVirumaal kokku 62 HIVpositiivset inimest. Kuna
alkoholi ja ka uimastite
tarvitamine ning riskikäitumine
üldse on noorte seas levinud,
siis on ilmselt HIV-i nakatumine
ka suurem, kui seda näitab

statistika. HIV-nakkus ei ohusta
enam
eelkõige
teatud
sotsiaalsesse gruppi kuuluvaid
inimesi,
nagu
süstivad
narkomaanid, vaid on hakanud
üha rohkem levima sugulisel teel
ning riskigrupiks on muutunud
noored inimesed, kes elavad
aktiivset suguelu. Kuigi just
noored on need, kes elavad
aktiivsemat seksuaalelu ega ole
alati altid kasutama kondoomi
ning ei kindlusta seega oma
turvalisust, ei küsi HIV siiski
inimese vanust ega sugu,

rahvust,
haridust
ega
seksuaalset orientatsiooni. HIviirust on vaja testida selleks, et
teisi inimesi mitte nakatada, ja
mida varem avastatakse HI-viirus
inimese veres, seda aegsamalt
saab ravi alustada ning seda
efektiivsemad ja paremad on
ravitulemused. AIDS-i staadiumi
on nii võimalik kaugemale lükata.
Õigeaegne ravi tagab täisväärtusliku elu aastateks!
HIV-i ja süüfilise testimine on
tasuta ja anonüümne. VäikeMaarjas saab testida aadressil

Ravi 1 igal reedel kell 08.00-11.00.
Teistes Lääne-Virumaa linnades toimub HIV-i ja süüfilise
testimine Tamsalus (Tehnika 1A,
E 08.00-11.00), Kundas (Ehitajate
8, T 10.00-12.00), Tapal (Valve 30,
E 16.00-18.00) ja Rakveres
(Tuleviku 8, E 10.00-14.00).
Maarja KOBIN,
Tapa AIDSi Ennetus- ja
Narkonõustamiskeskus
Info: 5552 9389
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VMPSi veerg
MIS OLI
· 25. veebruaril toimus Ebavere
mäel järjekordne valla vastlapäev. Vähese reklaami tõttu oli
osalejaid vähe, ka pealtvaatajaid
oli napilt. Aega läks, aga saime
oma võistkonna kokku ning
VÕITSIME!! Võidukad olid Jaak
Läänemets pojaga, Mairi
Beilmann õega ja Jaanus
Ruthiga. Vastlakukleid jätkus
auhinnaks ja niisama söögiks.
Kuuma teed samuti. Põllumehed
võtsid osa ja jätkasid
traditsioone.
· 07.03.2007. a oli Rakveres
Nurga külalistemajas infopäev
mahetootmisest huvitatutele.
· 10.03 kohtusid vana ja uus
juhatus. Valisime uue juhataja.
Uut aastat alustame Jaak
Läänemetsa eestvedamisel.
ÕNNITLEME!!!!
· 12.03.2007. a oli Rakveres
erametsaomanike infopäev.
MIS TULEB
· 14.04 toimub Väike-Maarja
raamatukogus kell 11.00 VMPSi
üldkoosolek. Ootame rohket
osalust!
· 20.–22. aprillil 2007 on Tartus
maamess. Valdkondadeks on
põllumajandus, mets ja puit,
aiandus, toit.
Vt www.tartunaitused.ee/
maamess.
AASTA SIIS OLI ‘97
· 14.03 peeti LVTLi aruandlusvalimiskoosolek. Pärast aruande
kuulamist tunnistati juhatuse
töö 1996. aastal rahuldavaks.
Juhatuse esimehe ja tegevdirektori ametikohad ühendati ja
selle töö peale valiti A.
Niinemägi. Juhatusse valiti meie
vallast J. Läänemets ja T. Kalvet,
lisaks kuulusid juhatusse veel
kaks agarat naist K. Miller ja A.
Tafenau.
· 21.03 valiti ETKLi
üldkoosolekul juhatuse esimeheks taas A. Villems, kes
avaldas kartust, et Põllumajandus-Kaubanduskojas ei

esindata tootjate huve,
töötlejad-kauplejad on jälle
võimust võtmas.
· 27.03 LVTLi õppepäeval
esinesid M. Ameerikas, kes
kõneles taimekasvatuse ökonoomikast, taimekaitse vajalikkusest, võimalustest ja
tasuvusest. Lääne-Virumaa
taimevaatlusjaama spetsialistid
tutvustasid eri viljaliikide
haiguste analüüsi tulemusi meie
maakonnas. A. Niinemägi juhtis
tähelepanu selle, et mullaproove
on vaja võtta, et saada teada
põldude väetistarve. A. Viil
tutvustas kolme teraviljakasvatuse tehnoloogiat: tavaline künnijärgne, kobestusjärgne ja otsekülviga. V. Hussar
rõhutas masinate ökonoomse
kasutamise võimalusi.
· 31.03 toimus Tartus III
maarahva kongress. Meie vallast
osales A. Annimäe, kes leidis, et
kongress oli sisukamaks
muutunud.
· 01.04 ETKLi korraldatud ELi
infoseminaril Sakus käisid M.
Lepik ja A. Annimäe. Taanlaste
arvamuse liitumisest ELiga
ütlesid välja suurtaluniknõustaja F. Frederiksen koos
naabrimehega. Nende meelest
tahaks süda olla impeeriumist
väljas, aga rahakott nõuab
osalemist. Eesti talunikele on
ELis osalemine kindlasti kasulik.

KEVADISI TEGEMISI
Kui sul on veel seemned
kastidesse külvamata, võid
olenevalt kevadest teha seda ka
aprilli algul. Munakarbist ja koorest saad väikestele
taimedele imelised istutuspotid:.
Lõika munakarbil kaas maha,
torka tühjadesse munakoorepoolikute põhjadesse väikesed
augukesed. Pane koored karpi,
täida istutusmullaga ja külva
seemned. Kui taimeke on
istutamiseks valmis, istuta
taimeke aeda, enne purusta koor.

Nii jääb ära pikeerimine ja
taimejuured on terved.
Öökülmade kaitseks lõika
suurtel kaheliitristel plastikpudelitel põhjad alt. Pane pudel
ümber taime, surudes selle 5 cm
sügavusele mulda. Jäta kork lahti,
et temperatuur ei läheks päeval
liiga kõrgeks. Kui taimed ei vaja
enam kasvumaja, saad pudeleid
kasutada kasvuhoones tomati- ja
kurgitaimede joogipudelina.
Suru korgita pudelid poolest
saadik mulda ja täida veega. Nii
ei tule palaval ajal kasvuhoonet
liiga sageli kasta ja taim saab vett
ka kuumal keskpäeval.
Öökülmaohu korral võid
peenrataimi katta ka paari kihi
ajalehepaberiga, mille äärtele
pane raskuseks kivid.
Istuta okaspuud maha niipea,
kui maa on sulanud. Kahjurite
tõrjeks pritsi puid –põõsaid.
Istuta lehtpuid ja põõsaid, ära
unusta tagasi lõigata. Külva
tavapäraseid seemneid ja katseta
kindlasti midagi uut!
01. aprill on veidi mõistatuslik
tähtpäev. Üldiselt on ju 1. aprill
ka vana kalendri järgi olnud karja
väljalaskmiseks varavõitu ja
seda tehti ikkagi jüripäeval või
selle paiku. Vahel tuli voonakesi
süles üle hangede kanda, aga
välja pidid nad saama. Sel päeval
sooritati rituaalne väljalaskmine.
Tegelik väljalask, mille järel kari
tõesti õue jäi, järgnes vastavalt
ilmastikule.
LIHAVÕTETEL on palju
nimesid: ülestõusmispühad,
kevadpühad, kiigepühad ja
munapühad. Igal nimel on oma
põhjus. Lihavõtted on mälestusmärgiks ammukadunud katolikuajast, mil lõppes paast ja võis jälle
süüa. Üles-tõusmispühad on
kiriklik nimi, kevadpühad ei vaja
erilist selgitamist, kiigepühad
märgi-vad kiikumise kommet,
munapühad pühade tähtsamat
toidupoolist. Ei ole täpselt teada,
kui vana on meie traditsioonis
munade värvimise komme, aga
igatahes on see vähemalt
möödunud sajandist peale olnud
väga populaarne ja on
tänapäevani. Muna on iidvana
sigivuse ja sünni sümbol.
KÜNNIPÄEV. Tavaliselt on
aprillis künnitöödeks varavõitu
ja tegelikult on tegemist rituaalse
teoga. Vanarahvas ütles: ”Ja

künnipäev on küntud, kas või
läbi lume”. Leiti, et olgu küntud
kasvõi üks vagugi. Kevadised
künnitööd algasid hiljem, kui
maa tahedaks muutus. Igal juhul
on künnipäev märgiks, et
künniaeg on saabumas.
JÜRIPÄEV (23.04) on
rahvakalendri tähtpäev, mida
tuntakse tänapäevalgi. Jüripäev
on põllumehe tähtpäev, siis lasti
kari välja ja alustati künnitöid,
teenistusse astusid teenijadsulased, koliti ja oli
majandusaasta pööripäev.
Suplus enne jüripäeva andis hea
tervise, mahaistumine oli ohtlik,
kuna maa ei olnud oma mürgist
hingust välja lasknud.
Ruth RAIDLO

Kiirpilk ajakirjandusse.
* Tutvuge SA Erametsakeskus
väljaandega Sinu Mets. See
metsaomaniku õppeleht ilmub
alates 2004. aastast. Esimesed
kolm numbrit on ka Internetis.
Alates viiendast numbrist ilmub
Sinu Mets koos Maalehega iga
kvartali keskpaiku.
* Huvitavat ja harivat lugemist
leiame juba ümme aastat
ajakirjast Keskkonnatehnika.
Teemadeks on vesi, õhk,
jäätmed, energia, ehitus,
õiguskaitse, seadused, pumbad,
torud, küte, ventilatsioon,
planeeringud. Mõned pealkirjad
viimasest numbrist (8/06):
“Põlevkivikonverents
Jordaanias”, “Eestis tehtud
leiutised”, “Eesti mineraalvee
minevik, olevik, tulevik”,
Biomassi ja bioenergia
tootmine”, “Biodiislikütus
taimeõlist”, “Tartus arendatakse
tuleviku energiakandjat –
nanostruktuurset süsinikku”,
”Päikeseenergia kiituseks”,
“Eramu keskkütmine puugaasiga”, “Põhukatlaid tutvustab Overdahli esindaja
Baltikumis JK Otsa Talu
müügijuht Madis Kiisk”,
“Pilliroog taas au sisse”.
Loetletud on 2006. aasta
numbrites ilmunud artiklid jm.

Järgneb lk 7
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Kaubandustegevuse registreeringud
15. aprillil 2004 jõustus
majandustegevuse registri
seadus, mille kohaselt kohalik
omavalitsus ei väljasta enam
paberil kauplemislubasid, vaid
majandustegevus
toimub
majandustegevuse registri
kande alusel. Seaduse sujuvaks
rakendamiseks ette nähtud
aastane üleminekuperiood
lõppes 15. aprillil 2005, samast
tähtajast muutusid kehtetuks ka
enne seaduse jõustumist
väljastatud tähtajalised ja
tähtajatud kauplemisload.
Vastavalt majandustegevuse
registri seaduse paragrahvile 26
peab
ettevõtja
esitama
vallavalitsusele iga aasta 15.
aprilliks kinnituse registreeringu
õigsuse kohta, kui ettevõtja
registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja

Algus lk 6

taotluse alusel on möödunud
rohkem kui kolm kuud.
Kaubandustegevuse
valdkonnas tegutsevad (jae- ja
hulgikaubandus, toitlustamine,
teenindus,
kaubanduse
korraldamine)
ettevõtjad
esitavad registreeringu õigsuse
kinnitamise vormi või uue
taotluse vormi tegevuskohajärgsele vallavalitsusele.
Äriregistris registreeritud
ettevõtjal on nüüd võimalus
registreerimistaotlusi esitada ja
registreeringu
õigsust
elektrooniliselt kinnitada.
Sisenemisel keskkonna http://xtee.riik.ee/eit/x-tee teenused
ettevõtjale kaudu, tuvastatakse
äriregistri andmete alusel
ettevõtja esindusõigus. IDkaardiga sisenemiseks peab
kasutajal olema ID-kaart, arvutil

küljes ID-kaardi lugeja ja
installeeritud vajalik tarkvara,
mis ühendab omavahel
eelnimetatud vahendid ja tagab
ID-kaardi kasutamise erinevates
isiku tuvastamist vajavates
Interneti-keskkondades.
Registreeringu õigsuse
kinnitamise eest ei tule tasuda
riigilõivu, uue taotluse esitamiseks tuleb tasuda riigilõiv 300
krooni vallavalitsuse arveldusarvele (a/a 10502009482007,
Väike-Maarja Vallavalitsus,
selgitus: riigilõiv kaubandustegevuse registreeringu eest).
Asudes kinnitama oma
registreeringu õigusust, tuleb
kontrollida antud registreeringu
andmed majandustegevuse
registri veebilehel http://
www.mkm.ee/mtr. Kui selgub, et
mõningad andmed vajavad

muutmist, kasutada registreeringu muutmise vormi ning
teha registreeringu andmetes
vajalikud muudatused. Kindlasti
kontrollida ka ettevõtja andmete
õigsust: taotluse vormis näidata
ettevõtja (s.o juriidilise isiku,
mitte tegevuskoha) tegelikud
kontaktandmed (aadress ja
sidevahendite
andmed).
Tegevuskoha kontaktandmed
(soovituslikud) näidatakse
tegevuskoha asukoha andmete
juures (telefoninumber ja e-posti
aadress).
Infot registreeringute kohta
saab telefonil 329 5754 (Peeter
Rahnik, jurist-nõunik).
Peeter RAHNIK,
jurist-nõunik

Vanarahva ilmatarkust
* Kui paastumaarjapäeva aal
külmetab, tuleb kevade külm ja
sügis soe.
* Kui jõevesi kevadel kaldaid
ära ei puhasta ja risu kaldale jääb,
siis tuleb kuiv suvi ja sajune
sügis.

Lapsesuu ei valeta!
* Ükskord ma olin nii haige, et
mul oli 40 kilo palavikku! *
Mineraalvesi ilma gaasita mulle
ei meeldi, see on liiga vedel. *
Kui mehel lapsed on, siis on tal
naine ka kaelas. * Armastuse
puhul saadakse ühe noolega
pihta, aga mis pärast seda tuleb,
ei tohiks enam haiget teha.
P.S
Koduülesanne proffidele (3).
Loe ja tõlgi: Three swiss witchbitches, which whished to be
switched swiss witch-bitches,
watch three swiss Swatch watch
switches. Which swiss witchbitch, which wishes to be a
switched swiss witch-bitch,
wishes to watch which swiss
Swatch watch switch?
Mart LEPIK

* Kui märtsis on palju tuult ja
aprillis rohkesti vihma, siis tuleb
mais ilus ilm.

Las tulla tuppa
vallatu päikesekiir,
las tulla linnulaul,
las tulla lillesülem
Sinu sünnipäeva hommikul!
08.04 - Imbi Tomberg
09.04 - Harri Lõomets
Õnne sünnipäevaks!

* Soe aprill toob jaheda mai.
* Kui lõoke kevadel vana kuu
lõpul tuleb, on oodata sooja
kevadet; kui lõoke tuleb noore
kuu sees, siis külma ja pikka
kevadet.
* Pääsukese ilmumine enne
jüripäeva kuulutab head aastat.
* Märja aprilli järel tuleb kuiv
juuni.
* Kui hallrästa pesitsemine on
massiline, tuleb kevadsuvi soe
ja niiske.

Laste lauluvõistlus POPP TIPP TÄPP 2007
seekord Seltsis ja Sõbralikult. Osalevad laululapsed
Väike-Maarja vallast ja Loksa linnast.
EELKONTSERT
Loksa kultuurikeskuses
laupäeval, 14. aprillil
kell 12.00,
VÕISTLUSKONTSERT
Väike-Maarja rahvamajas
pühapäeval, 15. aprillil
kell 12.00.
Võistlust juhib
Jaanus Nurmoja.

Heino KOKKUTA
Üllatused, kingitused, auhinnad!
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Väike-Maarja koolide koostöömudel
Vastavalt
Väike-Maarja
Vallavolikogu 20.12.2006. a
otsusele nr 77 hakkab alates 01.
septembrist 2007 Väike-Maarjas
kehtima uus üldhariduskooli ja
kutseõppeasutuse koostöömudel. Kahe kooli ühitatud
juhtimismudeli ellukutsumise
peaeesmärk on SÄILITADA
GÜMNAASIUMI JA KUTSEHARIDUSE OMANDAMISE
VÕIMALUS Väike – Maarja
vallas.
Kaasnevad järgmised majanduslikud ja sotsiaalsed
argumendid: vajadus kasutada
koolihooneid optimaalselt,
renoveerida arvuti-, keemia- ja
füüsikaklassid ning sisustada
töökoda.
Tihedalt läbipõimunud struktuurid vajavad ühitamist, samu
reegleid ning sisekorda. Samuti
avaneb parem võimalus
vähendada õpingute katkestamist ning korraldada erivajadustega õpilaste õppetööd
nii üldhariduskoolis kui ka
kutseõppeasutuses.
Õppekeskuse söökla olemasolu

annab ka gümnaasiumi õpilastele
paremad valikuvõimalused nii aja
kui toidu mitmekesisuse osas.
Uue juhtimismudeli järgi juhib
kooli direktor, kelle ametinimetus
on Väike-Maarja Gümnaasiumi ja
Õppekeskuse direktor. Direktoril
on kaks asetäitjat: gümnaasiumiosal direktori asetäitja õppe- ja
kasvatustöö alal (1,5 ametikohta)
asukohaga gümnaasiumis ja
algkoolimajas ning õppekeskuse
osal asetäitja kutsehariduse alal
(1,0 ametikohta) asukohaga
õppekeskuses.
Mõlemad
koolid
on
munitsipaalkoolid. Vastavalt
Väike-Maarja vallas kehtestatud
juhtimisstruktuurile on valla
rahandusosakonna ülesandeks
korraldada koolide raamatupidamist ning valla majandusosakonna ülesandeks korraldada
koolide majandamist. See kehtib
ka uue koolimudeli puhul. Kahe
kooli jaoks võetakse tööle
majandusjuhataja
(1,0)
asukohaga õppekeskuses.
Kahe kooli majandusjuhataja
hakkab tööle abivallavanema

otsealluvuses (tööülesanded on
kirjeldatud ametijuhendis).
Kahel koolil on ühine
kantselei, kus töötab juhataja
(1,0) asukohaga õppekeskuses,
sekretär (0,5) asukohaga
õppekeskuses, sekretär (1,0)
asukohaga gümnaasiumis ning
IT-spetsialist
asukohaga
vallamajas.
Koolide huvitegevust juhib
huvijuht (1,0) asukohaga
gümnaasiumis. Huvijuhile
tehakse ettepanek töölepingu
muutmiseks.
Koolidel on ühine raamatukogu, kus on raamatukogutöötaja (1,0) gümnaasiumi ja
õppekeskuse jaoks, kelle
asukoht on selgitamisel ning
raamatu-kogutöötaja (0,5)
asukohaga
gümnaasiumi
algkoolimajas.
Tugiteenuste osakonnal on
osakonnajuhataja (1,0=0,5+0,5
sotsiaalpedagoogi ametikohta),
alates
2008.
aasta
septembrikuust, asukohaga
õppekeskuses. Kuni 2008. aasta
juunikuuni töötab sotsiaal-

pedagoog (1,0) asukohaga
õppekeskuses.
Õppekeskuses
paikneb
täiendõppeosakond, mis on kahe
kooli teenistuses ning müüb
teenust ka väljapoole.
Olemasolevate töötajate
töölepingud jäävad kehtima,
välja arvatud gümnaasiumi ja
õppekeskuse direktorid, kellega
lõpetatakse töölepingud seoses
sellega, et kahte kooli hakkab
juhtima üks direktor. Samuti
lõpevad töölepingud õppekeskuse majandusjuhataja ja
õppekeskuse õppealajuhatajaga.
Ametikohtade
asupaiga
määramisel on lähtutud olemasolevast ruumiprogrammist.
Olga METS,
valla haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja

HARIDUSRFOORUM
Milleks haridusfoorum?
Eks ikka siis, kui me endist viisi
ei saa ja ei taha, hakkame mõtlema:
aga kuidas siis?
Nii juhtuski. Hariduselus nagu
igas teiseski valdkonnas toimub
tänasel päeval väga olulisi ja
ulatuslikke muutusi. Sellest
omakorda tekib vajadus, et iga
ühiskonnaliige sooviks, oskaks ja
suudaks elada muutuste sees.
Enamgi veel, ta peab, kui ta
muidugi soovib elama loovat elu
(versus lammutavat), ise end
looma, misläbi luues oma
ümbrustki. See tähendab, üha
arenedes uute õppimiste ja uute
kogemiste läbi. Kust me siin oma
paikkonnas saame õppida kohe
nüüd ja praegu? Eks ikka meie endi
kaudu. Igaühel on midagi teiselt
õppida ja vastupidi. Ei ole keelatud
kutsuda ka naabrusest kedagi, kel
juba oma kogemus olemas
seletamaks lahti oma väikese paiga
elu edenemist. Poliitikud on aga
need inimesed, kelle võimuses elu
arengusuundade seadmine. Samas

on nemadki inimesed meie endi
hulgast: vähem või rohkem
sisukad ehk siis erinevad.
Niisiis. Foorumi ehk kokkutuleku
jaoks oli aeg enam kui küps.
Teemaks sai PAIKKONNA
HARIDUS KUI KONKURENTSIVÕIME TAGAJA.
Algasid
ettevalmistused
selgitamaks välja olulisi
alateemasid. Kõigisse valla
koolidesse ja noortekeskusse
saadeti küsimused, et uurida
perede ootusi kohapealsele
haridusele. Vastuseid ei laekunud
ainult õppekeskusest. Sisukaim
tagasiside tuli Kiltsi koolist. Lisaks
viidi läbi tegevus erinevate
huvirühmadega, kus täideti
mõistekaarte, millistest tulid taas
alateemad foorumi päevakava
jaoks. Üldteema ehk asja sisu ikka
paikkonna haridus. Rühmadena
olid töös nii formaalsed kui ka
mitteformaalsed õpilasliidrid,

õpetajad, vallavalitsuse töötajad,
raamatukogu- ja rahvamaja
töötajad, lasteaia- ja noorsootöötajad, vilistlased ning eakad.
Kuna kõik mõiistekaardid tõid esile
vajaduse eetikaõpetuse järele, siis
sigines kokkutuleku ettekannete
hulka ka teemana väärtuskasvatus. Integreeritud kooli
teema on meil juba kaua õhus, aga
üldsusele oli see esmakordne
lahtiseletus nii kõrgel tasemel
nagu HTM abiminister seda tegi.
Samas oli see ettekanne just
tänase päeva jaoks, kogu Eesti, sh
Väike-Maarja jaoks ülimalt olulise
teemana. Kuna oma elukorralduses saame lähtuda
reaalselt olemasolevaist vahendeist, ei saa mööda minna hariduse
ökonomseerimise teemast.
Millisena näevad meie haridusmaastikku need, kel Väike-Maarja
koolid läbitud, on väga oluline
teada. Ka noori tänapäeva
õppureid ei saa kaasamata jätta.
Haridus- ja kultuuriala inimestele

on kindlasti selge, ning me kõik
usume: haridus on elu ja arengu
alus. Meie paikkonna arendajad
oleme meie siin, oma paigas ise
(sõltumata aasta-aegadest jms).
Praegune aeg on meie kätes.
Kõlagu see loosunglikult, aga nii
see paraku on. Tunnetasin nii
foorumi ettevalmistamisel kui ka
kokkuvõtete tegemisel, et raskelt
tuleb arusaam: ka mina kui
haridusala töötaja kannan
vastutust selle eest, mida ja kuidas
oma tasandil teen. Ei ole nii, et
pigem pööran pilgu kaugusse ning
lausun: hall ning vihmane see
tänane päev.
Alljärgnevalt toon ära
kokkusaamise esinejad ning
teemad:

Esinejad:
1. Erkki Piisang, HTM,
abiminister
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Lähimineviku pärandi kammitsas
Uskudes poliitikuid ja ärimehi, läheb
meil Eestia väga hästi. Majanduslikus
mõttes on areng olnud isegi kiirem,
kui oskasime oodata. Ometi on terve
rida valdkondi, millega ei saa kuidagi
rahul olla, näiteks riikliku
regionaalpoliitika puudumisest
tingituna põllumajanduse ja maaelu
allakäik, tohutu Tallinna-kesksus ja
järjest süvenev ebavõrdsus erinevate
piirkondade ja inimeste võimaluste
vahel. Kurb on, et see tendents
süveneb. Aga tõeliselt murelikuks
teevad mind hoopis inimestevahelised
suhted, meie tõekspidamised ja
väärtushinnangud.
Kui
valimisvõitlusest poliitikute vahel
võib kuidagi veel aru saada, siis „sõda“
koolis õpilaste ja õpetajate vahel on
liiast. Kust tulevad sellised lapsed, kes
õnnistavad
oma
õpetajat
ebatsensuursete komplimentidega? Ja
teevad seda rahulikult, häbita,
üleolevalt, võib-olla isegi kaasõpilaste
tunnustust ja kiitust oodates. Kool ja
kogu ühiskond on justkui võimetu. Kui
laps korraldustele ei allu, polegi muud
teha, kui politsei kohale kutsuda, sest
jõudu kasutades võib õpetaja
kohtuasja kaela saada. Kasvatamatud
lapsed tulevad meie kodudest. Neid
pole küll palju, kuid nende arv kasvab
ja see teebki murelikuks. Mis on siis
juhtunud? Miks osa meie noortest on
kaotanud huvi õpingute vastu? Piiri
taga Soomes või kuskil kaugemal, saab
kasvõi kalkunikitkumise eest
mitmekordse Eesti keskmise kätte,
milleks siis koolis ilmaasjata ajusid
ragistada…
Kurdame patriotismi puudumist
noorte hulgas, aga see põhineb ju
sügaval austusel oma vanemate, oma
kodumaa, oma kultuuri ja oma rahvuse
vastu. Selleks, et midagi austada, peab
seda tundma ja armastama. Vanemad
peavad lastes kasvatuse abil
lugupidamise ja austuse ära teenima,
nad
peavad
kujundama

maailmavaatelised alged, tegema
selgeks hea ja kurja olemuse.
Vabakasvatus tähendab tegelikult
kasvatuse puudumist. Kui kodune
kasvatus puudub, siis võtab laps oma
tõekspidamised mujalt – tänavalt,
Internetist, televisioonist jne, sest
loodus tühja kohta ei salli. Kui aga
puudub oskus teha valikuid, siis
võivad olla tänavalt saadud
tõekspidamised üsna masendavad.
Hädad hakkavad pihta kodudest.
Vanemad kas lahutavad või on
alkohoolikud, lihtsalt pole laste jaoks
aega või ei oska nendega midagi peale
hakata. Kaost süvendab äärmine liberalism ehk kõikelubatavus, mida
soosivad ka maailmas valitsevad
trendid ja mis võimenduvad ning
imbuvad meisse teatud kunstivoolude,
televisiooni, muusika, Interneti kaudu.
Kas lapsevanemad, õpetajad,
õppejõud on suutelised neis
tingimustes saavutama soovitud
tulemusi?
Narkomaania, joomahullus,
tänavalapsed, kodutud prükkarid,
prostitutsioon, pornograafia, aids ja
teised suguhaigused – need on
märksõnad, mis on muutunud
tänapäeval elu lahutamatuks
koostisosaks. Info- ja reklaamiuputus
on totaalne. Kuidas aga orienteeruda
ja teha selles virvarris õigeid valikuid?
Koolis õpetatakse lugema ja kirjutama,
arvutama ning palju muudki, aga
tõsiseltvõetav eetikaõpetus puudub.
Religiooniõpetusest saadud teadmised
on vajalikud maailmavaate
kujundamiseks,
elutähtsate
eesmärkide püstitamiseks, muutes
meid põhimõttekindlamateks ja
ausamateks inimesteks. Sellepärast
olekski aeg viia koolidesse sisse
võrdlev religiooni- või usundiõpetus,
et anda lastele hädavajalikke
teadmisi, mida elu meilt alati nõuab.
Erinevate religioonide, usundite,
mütoloogiate võrdlev õpetamine on kui

suurepärane mõtlemisõpetus, mille
abil rajame oma haridussüsteemile
vundamendi ja iga üksik indiviid
isiksuse
maailmavaatelised
alused. Kahju on, kui Eestis kõrgkooli
lõpetanud noor spetsialist ei suuda
piisavalt orienteeruda kultuuriruumis.
Talle võivad jääda mõistetamatuks ja
kättesaamatuks kirjanduse, kunsti,
muusika, teatri ja fimimaailma
sügavamad tagamaad, kui ta ei ole
ennast just iseseisvalt täiendanud.
Neid nii vajalikke teadmisi pole talle
kahjuks õpetatud ja see on meie
hariduse nõrkus. Võimalus näha, kui
palju sarnast on neis erinevates
õpetustes, kui suur on see
muutumatu ühisosa, lubabki
mõista, et eetilised põhiväärtused
on püsivad ja muutumatud ajas ning
neid on vaja teada, et oma elus õigeid
otsuseid teha. Tundub, et noored ise
ei ole eriti vastu religiooniõpetusele ja
need, kes seda õpetust on saanud,
väärtustavad seda vägagi.
Üllatav ja arusaamatu on aga
täiskasvanud inimeste nii suur
vastuseis. Mille vastu õieti ollakse?
Kas teadmiste, suurema selguse,
põhimõtete olemasolu vastu? Mida
ikkagi kardetakse? Miks me ei taha
oma lastele võimaldada seda, millest
ise oleme ilma jäänud? Kas me ei taha
siia maailma pisutki enam korda,
harmooniat ja vastutustunnet?
Kahjuks on siin tegemist nõukogude
aja kõige kahjulikuma pärandiga, mille
vastu on meil eriti raske võidelda, sest
see peitub meie mõtetes, meie
olemuses ja see on poole sajandi
pikkuse väga eduka ajuloputuse ehk
propaganda tagajärg – sügavalt
materialistlik maailmavaade, mille
viljastavat mõju said järjepanu maitsta
mitmed põlvkonnad. Suutsime kas
rohkem või vähem edukalt endalt heita
kommunismi ideed, sotsialistliku
majandusmudeli põhimõtted, aga
materialistlik maailmavaade on

märkamatult paljudel meie hulgast
saanud
olemuslikuks
iseenesestmõistetavaks
tõekspidamiseks, elu mõistmise
aluseks. Materialism sobis veel kuidagi
nõukogude aega, sest eetika eest
hoolitses kommunismiehitaja
moraalikoodeks ja nii üllatav, kui see
ka pole, ta kuidagi toimis. Tänases
Eestis, kus suurimaks eesmärgiks on
kiire majanduslik edu, paljude soov
ennast võimalikult kallilt müüa,
reklaamides end edukamaks,
suutlikumaks ja võimekamaks, kui
tegelikult ollakse, siis liberaalne ja
materialistlik maailmavaade laostab
tasapisi eetika, mida me ka praegu
näeme.
Kui eetikaga on asjad halvad, kas
me ei peaks seda siis nii lastele kui
täiskasvanutele õpetama? Vene
tsaarivalitsuse ja õndsal Eesti ajal saadi
neid teadmisi kodust, usuõpetuse
tundidest ja pühapäeviti kirikust. Täna
on Eesti Euroopa Liidus üks väga
vähestest riikidest, kus religiooni- või
usundiõpetust enamuses koolides ei
õpetata.
Valikainena
pole
religiooniõpetusest eriti kasu, kuna
valikuks vajalikud teadmised ja
tahtmine
puuduvad
nii
lastevanematel, lastel kui ka
õpetajatel,
mis
on
eriti
kahetsusväärne. Seega tuleb
religiooniõpetust
õpetada
kohustuslikus korras kui kõige
vajalikumat õppeainet, mis on
vundamendiks kogu ülejäänud
haridussüsteemile. Muidugi pole siin
tegemist mingi nõiavitsaga, aga need
teadmised annavadki meile oskuse
teha õigeid valikuid, teha vahet hea ja
kurja vahel. Nii hakkame tasapisi jälle
mõistma, mis on tegelikult eetika ja
mis esteetika.
Jüri AAVIK,
vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees

HARIDUSRFOORUM
Integreeritud
koolide
võimalustest Eestis
2. Kaja Kangur, Kadrina
Keskkool, arendusjuht
Hea näide ettevõtja ja kooli
koostööst
3. Ants Leemets
Kohaliku
hariduselu
korraldusest
4. Indrek Saar NO 99 teater
Väärtuskasvatusest paikkonna
hariduses

5. Sven Kesler, Väike-Maarja
vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjon
Hariduse ökonoomika
6. Marju Metsman, Väike-Maarja
Gümnaasiumi vilistlane
Vilistlaste pöördumine
7. Väike-Maarja Gümnaasiumi
õpilasomavalitsuse liikmed
(Maarja Kukk, Tiiu Aruoja, Vivian
Lepa, Evian Lepa)
Õpilaste ootused kodukoha

haridusele
8.Ville-Markus Kell, VäikeMaarja rahvamaja
Hollandi koolist
9. Olga Mets, Väike-Maarja valla
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja
Mis on haridus?
Foorumit juhtis Aivar Niinemägi
PAIK-st.
Avaldan tänu kõigile, kes tulid

kaasa: mõtlesime end samale
lainele ja tegutsesime oma
võimaluste piires pannes maha
esimese märgi kohaliku
haridusmaastiku uurimisel.
Olga METS,
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja
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HARIDUSRFOORUM
Kool Hollandis ja Saksamaal
Hea lugeja! Ma ei pea ennast
hariduse alal spetsialistiks. Pigem
nimetaksin ennast kultuuri-töötajaks.
Samal ajal, jah, minu tegevusse kuulub
mõningal määral ka koolielu.
Olen
õpetanud
Tallinna
Muusikakeskkoolis,
Nõmme
Lastemuusikakoolis, Raasiku-,
Lasila- ja Võsu Põhikoolides, olen
olnud Kõrvemaa Muusikakooli ja
Georg Otsa nimelise Tallinna
Muusikakooli direktor. Seega, natuke
ma tunnen ka peda-googika sfääri.
Aastal 2006 oli mul kahel korral
võimalus viibida Euroopa koolides.
Olgu kohe alguses öeldud, et initsiatiiv
oli minupoolne ja Väike-Maarja vallale
ei läinud mu reisid maksma mitte
midagi. Mais olin Saksamaal. Jälgisin
õppetööd ja andsin tunde Scheesseli
Põhikoolis (Grunds-chule Scheessel)
Niedersaxen’i Liidumaal. Samamoodi
omandasin kogemusi novembris
Bekkers-chool Veendammis, Asseni
linnas Hollandis.
Julgen väita, et koolielu siin ja seal
on erinev, nagu öö ja päev. Mille
poolest siis?
Esiteks. Sellist probleemi nagu
distsipliin minu poolt nähtud
koolides ei esinenud. Jah, tõesti – nii
uskumatu, kui see on, õpilased
austavad õpetajat ja vastupidi,
õpetajad
austavad
õpilast.
Koolikohustuse täitmine läheneb

100%-le. Kõik (nii noored kui ka
vanad) on stressivabad. Uskumatu,
eks?
Teiseks. Õpilastega tegeleb ainult
kooli direktor. Õpetajatega tegeleb nn
õppealajuhataja. Kumbki ei sega
ennast teise haldussfääri. Ei tohigi
segada.
Koolisisene
kommunikatsioon
(õpetajadirektsioon-õpilane-lapsevanem)
toimub elek-trooniliselt, koolisisese
võrgu kaudu. See asendab pikki
kõnekoosolekuid ja valest-imõistmist.
Muide, siia käivad ka meie keeles
tuntud teatud veeranditunnistused,
klassipäevikud ja hinnetelehed. Kallis?
Ei, ei ole kallis. Arvutid (igas klassis!)
on vanad. Arvutid tõi kooli üks
lapsevanem, kes töötab firmas, kus
vahetati arvutipark välja. Tarkvara
seadis kokku teine lapsevanem, kes
on programmeerija. Juhtmed ja
ühendused
ehitas
kolmas
lapsevanem. Ja kool sai selle kõik
kätte sisuliselt tasuta!
Kolmandaks. Õpetajad tahavad, et
nende töö vastu tuntaks huvi. Kui
meie, võõrad, olime koolimajas, läksid
õpetajad direktori juurde kaebama, et
juba tund aega on koolis väliskülalised
ja miks nad pole meie tunde
külastanud? Jällegi uskumatu, eks?
Neljandaks.
Lapsevanemad
tunnevad huvi oma laste käekäigu
vastu koolis. Eeskirjades on ette

MIS ON HARIDUS?
HARIDUS pole
· see, mida antakse,
· mille olemasolu kontrollitakse,
· mille olemasolu tõendavad hinded
ja tunnistused.
HARIDUS on
· eesmärk ja vahend muude
eesmärkide saavutamiseks,
· ressurss ja tingimus muude
ressursside kasutamiseks,
· efektiivsuse tagaja,
· kultuuri elluviija,
· arengu eeldus.
HARIDUS ilmneb igapäevaelus,
kõiges, mis meid ümbritseb. Ta tuleb
esile eriti inimsuhetes ja
SUHTLEMISES, seega harimatul ja
kultuuritul alal on väga raske või
üldse
võimatu
elada
demokraatlikult.

Iga piirkonna
· toimimine,
· muutumine ja areng OLENEB
HARIDUSEST.
Kui toome selle mõtte oma paiga
tasandile ning küsime endilt: millega
saame kaasa aidata meie siin, kes
me
puutume
kokku
haridusvaldkonnaga?
Kas piirdume koolide, õpetajate,
laste koolis käimisega, selle eest hea
seismisega, et on
· koolimajad, lasteaiad,
· õpilased,
· õpetajad?
Ilmselt on aeg hakata mõtlema, et
kogukond kujuneb harituks
· kui on vaja olla asjatundlik;
· kui tuleb osaleda otsustamises;

nähtud kohtuda üks kord kuus
klassiõpetajaga. Meie mõistes on see
lastevanemate koosolek. Aga sellest
ei piisa, sest lastevanemad soovivad
oma laste tegemistest õpetajaga
rääkida iga kahe nädala tagant. Ja see
toimib! Uskumatu ju? Meie laste
vanemaid tuleb vist suisa kaikaga taga
ajada, et nad koosolekule tuleksid ...
Viiendaks. Kontroll õpetaja töö üle
on väga pingeline. Õpetaja PEAB
olema autoriteet kõigi nii ülemuste,
lapsevanemate kui ka õpilaste silmis.
Kui ta seda pole, ei saa ka õpetajana
töötada. Kordan, kontroll on väga
pingeline. Meie nimetame seda
elukestvaks õppeks. Ja see, kui ta pole
tasemel, maksab töökoha.
Kuuendaks. Kas kujutate ette, et
õpilastel on koolis KEELATUD
kanda vahetusjalatseid ja süüa? Nii see
paraku on. Oma saapad-botasedketsid on kõigil jalas hommikust
õhtuni, võileiba-banaani-õuna tohib
hammustada vaid direktori eriloal.
Selline asi, et koolis oleks köök, kust
saab sooja toitu, on täiesti välistatud.
Seitsmendaks. Raha. Raha-raharaha! See, mis meid kõiki intrigeerib.
Üks väike näide ja konkreetne
summa siia juurde. Veendammis (4
kooli, igas umbes 300 õpilast) on
innovatsiooniks (mitte eelarveks, vaid
uuenduste läbiviimiseks!) igal aastal
ette nähtud 9,2 miljonit eurot. Teeme

igaüks ise oma arvutused! Kordan, see
pole kooli eelarve. Summa on selleks,
et homme oleks parem kui täna.
Mõtlemapanev number! Õpetajate
palk on väga hea, õpetajad on rahul ja
õnnelikud. Nagu eespool öeldud,
peavad nad kogu aeg oma
kvalifikatsiooni tõestama. Kui seda ei
suuda, siis õpetajana töötada ei saa.
Kaheksandaks, viimaseks – meie.
Ma ei hakka võrdlema meie
koolisüsteemi lääne omaga. Need pole
võrreldavad. Ei saa öelda, et „seal” on
kõik väga hästi ja et „siin” on väga
pahasti. On nii ja on naa. Ma ei esita
isiklikke seisukohti. Tahan vaid öelda,
et peaksime teadma, kuidas mujal asi
käib. Eks ole ka see üks osa
elukestvast õppest. Väide, et ära mind
torgi, küll ma oskan, tähendab
stagnatsiooni ja määndumist. Seega,
igale õpetajale peaks olema
ametikohustus veeta üks nädal
kooliaastas kusagil Euroopa nurgas ja
töötada seal. Ärge ainult öelge, et ei
oska keelt! Iga kõrgharidusega inimene
peab oskama, ja ilma kõrghariduseta
ju õpetajaks ei saa. Onju-eksju? Julgen
kinnitada, et ise suhtlen vabalt viies
keeles.

· kui on piisavalt tarku inimesi, kes
tajuvad, et haridus on väärtus;
· kui on võimalik olla iseseisev;
· kui valitseb kord ja korraaustus;
· kui valitseb tähelepanelikkus,
austus, heatahtlikkus.

ühtsus.

Me kõik, olles sama kogukonna
liikmed peame aru saama, et vastutus
LASUB
MEIL
KÕIGIL,
ERANDITULT. Kahjuks kohtame
teistsugust arusaamist. On palju
muretum loota, et küll keegi teine,
kes väljaspool mind... Selline
suhtumine on kahetsusväärne.
ÕPPEST saab asja, kui on
· keele ja meele ühtsus,
· teadmiste-oskuste ühtsus,
· kogemuste-harjumuste ühtsus,
· hoiakute-suhtumiste ühtsus,
· väärtuste-normide ühtsus,
· suhete-suhtlemise ühtsus,
· maailmavaate-maailmapildi

Ville-Markus KELL,
rahvamaja direktor

Kuidas seda kõik saavutada? Kui
keskendume vaid materiaalsusele,
oleme juba ette läbi kukkunud. Edu
saavutamise eeldused on erinevates
sfäärides erinevad. Materiaalsete
väärtuste loomisel üritatakse
optimaalsete
kulutustega
maksimumi saavutada.
Et hariduses, kultuuris ja teaduses
edu saavutada, on vaja ressursse.
KAS TAJUME SEDA ning kas
nõustume? Kas oleme valmis siin
midagi muutma?
Tundub nii, et kui me ei otsusta, ei
ole meil lootust arengule. Siinjuures
saaksime juba välja näidata, kui
haritud me oleme, sest hariduse
mõõduks ongi
· ettenägemise võime,
· äratundmise võime,

Väike-Maarja valla Infoleht
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Hausjärvil muusikali nautimas
Hausjärvi vald asub Soome
lõunaosas, 85 km Helsingist
põhja pool. Pindala on 360 km˛,
elanike arv 7800. Sõprussuhted
selle vallaga allkirjastati 1989.
aastal, 1995. aastal muudeti ja
täiendati lepingut.
Eelmise aasta 1. juunil andsid
Hausjärvi noored muusikud
Väike-Maarja rahvamaja saalis
kontserdi. Kontserdi kava oli
koostatud põhimõttel, et noored
muusikud esitaksid repertuaari,
mille üle nad ise heameelt
tunnevad. Just isetegemise rõõm
oligi kontserdi peamiseks
tunnuseks. Laule oli valitud nii
Soome
popansamblite
repertuaarist kui ka mujalt. Eesti
omaaegne eurolaul „Kaelakee
hääl” sai erilise aplausi.
Jalutussaalis oli üleval Soome
noorte kunstinäitus.
Hausjärvil on väga tugev
muusikalise tegevuse tavaning
seepärast kutsutigi meid nende
suurepärast muusikali vaatama.
Hausjärvi koolis toimub üle

aasta muusikaliprojekt, millest
võtavad osa ainult nende
õpilased. Sel aastal oli projekti
haaratud 100 õpilast 270-st!
Õpilased teevad kõik ise,
alustades lava meisterdamisest,
tehnika paigutamisest kuni
laulmiseni välja. Sel aastal oli neid
abistamas ka 45 lapsevanemat.
Esinemisõhtul oli huvitav jälgida
nende askeldusi ja viimaseid
ettevalmistusi. Etendus oli
suurepäraselt ette valmistatud ja
kõik sujus ladusalt. Tahaks väga
ka Väike-Maarjas sellist projekti
näha. Töö on küll väga mahukas,
aga rõõm seda suurem.
Esimesel päeval tutvusime
kooliga ning külastasime kiriku
toel
toimivat
noorte
päevakeskust, kus tutvusid meie
noored ja nende majutajad.
Keskus oli väga lihtne, hubane
ja läbimõeldud. Sealset
sotsiaaltöö süsteemi vaadates
pures meid väike kadeduseuss.
Osalesime keskkonnapäeval,
kus tutvusime Ecokemiga, mis on

Indrek Süvaorg, Tõnis Kull, Mairit Tiigivee, Tauri Lukman, Kadri
Altküla, Kairi Maasik, Birgit Villo, Gerda Noorlind, Gaide Ilves, Ivika
Abner, Urmas Paju

kaasaegne ümbertöötluskeskus.
Lühiloeng ja ekskursioon olid
väga huvitavad, harivad ja
lõbusad, sest ringkäigule
minnes oli kohustuslik kanda nii
kiivrit kui ka kaitseprille. Teisi
vaadates läks nägu naerule ja
fantaasia tööle (tegelikult olime
kõik üsnagi koomilised). Pärast
toimus väike maastikumäng, kus
pidime vastama küsimustele, mis
hõlmasid nii prügi käitlemist kui
keskkonda üldiselt. Kahjuks me
ei saanudki oma tulemusi teada,
aga eestlastele tundusid
küsimused üsnagi keerulised.
Tähtis on siiski osavõtt!
Hausjärvil olles arutasime ka
koostööplaane.
Soovime
sõpruskooliga
teha
ka
eurorojekte, kaasates veel
mõned koolid. Hr Yrjo Sipilä,
sealne koolidirektor, pakkus välja
järgmised võimalused:
1.Õpilased ja õpetajad.
Õpilased saaksid praktiseerida
inglise ja soome keelt, õpetajad
võiksid jagada oma meetodeid ja

ideid.
2.Ainult õpetajad. See oleks nö vahetusprogramm. Meie
õpetajad käiksid seal tunde
andmas ja sealsed õpetajad jälle
meil tarkust jagamas.
3.Vald. See oleks teadmiste ja
kogemuste jagamine suuremas
valdkonnas.
4.Perekondlikud suhted.
Isiklikud suhted on alati
paremad, vahetumad ja
efektiivsemad ning neid on
mõnes mõttes ka lihtsam
organiseerida. Praegu käivad
mõlemal poolel suured
mõttetalgud, et leida seda kõige
paremat. Loodan siiralt, et meie
sõprussuhted saavad uue
taseme ja võimsa hoo ning
leiavad arenguks õige suuna.
Jõudu ja pealehakkamist meile
kõigile!
Ivika ABNER,
Väike-Maarja gümnaasiumi
õpetaja

Urmas Paju, Yrjo Sipilä, Helve Noorlind, Ivika Abner, Egne Liivalaid,
Gaide Ilves, Tuula Turunen

HARIDUSRFOORUM
· arusaamise ja mõistmise võime,
· otsustamise ja
· vastutamise võime.
HARIDUS ON õpetuse ja
kasvatuse ÜHTSUS.
Kasvatus on jäänud viimastel
aegadel nii kooli, aga eriti paljude
kodude poolt unarusse. Selle asemel
kasvatab meie noori hoopis võõraste
maade kinokunst jms. Tegelikult me
keegi seda ju ei soovi. Ega asjata
olnud pea iga huvirühma töölehel
märge: vajame eetikat kui õpetust.

Samuti tõid vanemad välja
kahetsusväärse tõiga, et näeme enda
ümber peresid, kus lapsevanemad ei
pea õppimist tähtsaks. See ei mõju
lastele positiivselt.
Kuna HARIDUS on meie riigi ja
rahva, aga ka iga piirkonna arengu
peamine eeldus, on vaja mõelda,
mida annaks teha, et
· lapsed kasvaksid haritud
inimesteks,
· täiskasvanud püsiksid haritud
inimestena.

Tõenäoliselt peaksime siiski
alustama juba mitte alusharidusest,
vaid
pesaharidusest,
ehk
lapsevanemate harimisest. Vähem
oluline pole tähele panna, et järjest
enam vajab elanikkond täiend- ja
ümberõpet. Elukestev õpe haarab
tahes-tahtmata meidki. Hea, kui me
selle märkamisega väga palju ei hiline.
SEEGA, meil on oluline mõelda,
· mida peaks inimene teadma ja
oskama,
· milline ta peaks olema,
· millest ta peaks aru saama,

· kuidas käituma ja suhtlema.
Meil on ees suur tee, et see
saavutada.

Olga METS,
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja
Autori ettepanekul kasutatud Ülo
Vooglaidi materjale ettekandest
“Haridus – piirkondliku arengu
eeldus”. Ülo Vooglaid esines teemaga
valdade-linnade
päevadel
14.02.2007 Tallinnas.
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Tuulutasime kunstikogusid
Väike-Maarja muuseumisse on
aegade jooksul kogunenud
vähene hulk kunstiteoseid.
Mõningane osa on tulnud üle
koolimuuseumist, osa kogunenud annetustena.Tegu pole
siiski päris juhusliku valikuga,
sest eriti viimasel ajal on
teadlikult muretsetud VäikeMaarjaga seotud kunstnike töid.
Nii õnnestus vallal 2005. aastal
ühe suure lagunema kippuva ja
meile mittevajaliku Linda KitsMägi maali “Aed” vastu
vahetada E. Wiiralti, F. Randeli
ja A. Viidalepa töid. Nüüd olid
need esimest korda näitusel
eksponeeritud. Näitus oli väljas
lühikest aega, kuna pidime
kasutama eksponeerimiseks
kunstnik Riho Hütilt laenatud
pildiraame. Kunstnik ise aitas ka
näituse kujundamisel ja üles
panemisel.
On tore, et kunstiõpetaja Eda
Erras ilmutas elavat huvi näituse
vastu ja suunas sinna ka oma
õpilasi.
Kes siis on Väike-Maarja
vallaga seotud kunstnikud, kelle
töid on muuseumifondides
hoiul?
1. Karl Krache (1890-1922)

sündis Avispeal, kus käis ka
koolis, hiljem kolis pere VäikeMaarjasse. Ta suri noorelt, on
maetud Väike-Maarjasse.
Tunnustamata kunstnik, kellelt
oli väljas maale, portreesid,
skulptuure. Muuseas ütles hr
Riho Hütt tema kohta: “ Tal on
KÕIK head tööd.”
2. Aleksander Suuman (19272004), sündis Simunas, lõpetas
Simuna kooli ja siis Väike-Maarja
keskkooli. Luuletaja, kunstnik,
õppejõud. Tema töödest on meil
kahjuks ainult üks maal. Tartu
skulptor Aulin Rimm (1930-1999)
on A. Suumanist valmistanud
eriti suure kipspea, mida saime
eksponeerida ainult tänu hr Jüri
Rebasele, kes valmistas kujule
operatiivselt aluse ja aitas seda
paigaldada. Kuju valmistaja nime
saime teada A. Suumani õepere
aktiivsel kaasaaitamisel just
näituse avamise päeval.
3. Eduard Wiiralt (1898-1954),
elas noorpõlves 8 aastat Varangul
(1909-1918).
Tema kuulsamatest töödest on
muuseumis “Virve” (1943) ja
“Puulõike sünd” (1936).
Lisaks veel 9 graafilist lehte
1920. aasta linoollõigete mapist.

4. Georgi Markelovi (1929)
nimi pole väikemaarjalastele
kindlasti tundmatu, kaunid
bareljeefid rahvamajas ja koolis
tuletavad meie keskkooli
vilistlast ikka ja jälle meelde. Ta
õppis Väike-Maarjas 1946-1950.
Muuseumis on üks tema
puuskulptuur ja Georg Lurichi
kipsbüst.
5. Felix Randel (1901-1977)
töötas 1922-1925 Väike-Maarjas
õpetajana, siin ka abiellus kolleeg
A.Tiriga. Hilisem hinnatud
karikaturist, ka maalikunstnik.
Meie muuseumil on mõned
maalid, üks puuskulptuur “Tiritaat” ja komplekt autolitos
sõbralikke sarže Eesti kultuuritegelastest. Muuseas, väga
ilmekad!
6. Alice Jänes töötas 1932-1938
Väike-Maarjas õpetajana, hilisem
maalikunstnik. Temalt on
muuseumis säilitamisel kaks
tööd. Akvarell “Pandivere
maastik” on maalitud VäikeMaarjas töötamise ajal ja
“Kollased tulbid” (guašš papil)
1990. aastast. Mõlemad tööd on
ta ise muuseumile annetanud.
A. Jänese tütar kunstnik Eva
Jänes maalis rahvamaja fuajee

seinale maast laeni ulatuva
fresko “Maarjapäevad”.
7. Helmut Elstrok (1922)
tuntud kodu-uurija, isetegevuslik kunstnik, kes elas VäikeMaarjas 1989-1994. Ta kasutas
muuseumiruume ateljeena ja
lahkudes kinkis muuseumile
maali “Viru rand”.
8. Ants Viidalepp (1921). Õppis
Väike-Maarjas 1938-1941, sellel
ajal illustreeris õpilasajakirja
Mõttelend. Tema hilisematest
töödest on meil õnnestunud
saada ainult üks pisike pildike ja
ühe teise, minu jaoks tundmatu
kunstniku Bzeskaja maalitud
Ants Viidalepa portree. Tegemist
on päris suure õlimaaliga.
Nimetatud autorite töödest
koosnebki meie muuseumi
kunstikogu.
Edaspidi kavatseme teha ka
näituse “Väikemaarjalased
kunstnike silma läbi”. Neid töid
on küll vähe, aga korraks välja
tõsta tasub neid siiski.
Ene-Riina RUUBEL,
muuseumi juhataja

Väike-Maarja muuseumis pajatati rahvajutte
7. märtsil korraldas VäikeMaarja gümnaasium rahvajuttude pajatamise konkursi.
Tänavu toimus see juba
kaheksandat korda. Osalema
kutsuti maakonna koolide 5.-9.
klasside õpilasi. Muuseumi
kogunes pajatajaid peale VäikeMaarja veel Rakke gümnaasiumist ja Simuna koolist,
kokku 20 esinejat.
Igal aastal on olnud erinev
teema. Kuna hiljuti toimusid
riigikogu valimised, pajatati
tänavu sellele sündmusele
mõeldes rahvajutte tarkusest ja
rumalusest (jutte võis valida eri
rahvaste ja autorite loomingust).
Lugu (naljand, muistend,
muinasjutt) tuli publikut köitvalt
jutustada. Teemaks oli rumalus
ja tarkus. Võistlejad võisid olla
kostümeeritud.
Võisteldi kahes vanuserühmas: 5.-6. klass ja 7.-9. klass.
Hinnati esinemise loomulikkust
ja ilmekust, originaalsust ja

selget artikulatsiooni.
Pajatused olid huvitavad ja
pakkusid kuulajaile toredaid
hetki. Auhindadeks olid tavakohaselt raamatud, mis seekord
soetati Hansapanga toel.
Tulemused:
5.-6. klassid
I koht Liina Kanarbik (Rakke,
õp Siiri Kanarik)
II koht Karl-Elias Teder (VäikeMaarja, õp Tiina Vaiksalu)
III koht Daimar Otepalu
(Väike-Maarja, õp Jaana Puksa)
III koht Maarja-Hellen Matla
(Väike-Maarja, õp Anneliis
Liblik)
Eriauhind Ellen Anett
Põldmaa ja Grete Tamm (Simuna,
õp Krista Ustav)
7.-9. klassid
I koht Lauri Kanarbik (Rakke,
õp Leonoore Meerja)
II koht Tarmo Tähiste (VäikeMaarja, õp Jaana Puksa)
III koht Raimo Sindonen

Juttu pajatab Väike-Maarja gümnaasiumi õpilane Karl-Elias Teder
(Rakke, õp Leonoore Meerja)
Eriauhind Kaisa Lindret
(Väike-Maarja, õp Jaana Puksa)
Tänusõnad Väike-Maarja
gümnaasiumi õpetajatele, eeskätt
Anneliis Liblikule rahvajuttude

pajatamise konkursi korraldamise
ja Hansapangale ürituse
toetamise eest!
Ilve TOBRELUTS
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2006. aastal Lääne-Viru
maakonna Aasta Õpetaja
tiitli pälvinud Simuna
Kooli õpetaja Krista
Ustavi peetud kõne
maavanem Urmas Tamme
Vabariigi Aastapäeva
vastuvõtul Rakvere
teatris.
Meie
kodumaa
peab
sünnipäeva. Ons sünnipäev tore
päev? Ma arvan – nii ja naa.
Kodumaa saab vanemaks,
soliidsemaks,
austustväärivamaks, kogemusterikkamaks… Kas ka inimestega
on nii? Mõneti kindlasti.
Austuse ja kogemuste (eriti, kui
need annavad võimalusi teisi
õpetada!) vastu pole ilmselt
kellelgi midagi. Aga aastad? No
rõõm nende lisandumisest oleneb
ilmselt ikka arvust, millele nad
lisanduvad…
Kodumaa peab sünnipäeva.
See on vahva päev, kui selle riigi
rahvas on rõõmsameelne,
töökas ja elujõuline, õnnelik ja
turvatud. Me ei taha elada nn
võidujooksu-Eestis. Iga inimese,
suure ja väikese õnne- ja
turvatunde tagabki ju teadmine,
et keegi meist pole jäetud üksi,
kedagi pole unustatud. Kaunis
väljend elamisest, õnnest ja
armastusest kõlab küll võluvalt,
ent ilmselgelt ei kõlba
pikemaajaliseks kasutamiseks.
Kuigi armastus tema eri ilminguis
peab helisema meie kõigi hinges.
Ning selle tundasaamine toob
õnne ja soojuse igasse
südamesse. Fr. Tuglas ju
kinnitas, et ka suurte asjade
puhul vajame südant, seda
kipume vahel unustama. Mina
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mõtlen siis nendele, kes
vastutavad suure hulga inimeste
eest ja kes aeg-ajalt vastutustundetu liigutusega annavad/ei
anna allkirja nii paljude inimeste
elu puudutavatele otsustele.
Seda enam, et mitte sugugi
kõigile meist pole jagunud
kindlameelseid
lähedasi,
toetavaid sõpru. Mõni on
eksinud teelt ja toetust on
hädasti vaja, kui napib oma
hingejõudu, et jalule tõusta ja
õigele rajale uuesti tee leida. Hea
sõna ja hingesoojus – ons meil
neid tõesti nii jaopärast
kasutada?! K. Ristikivi kinnitab,
et ka sisaliku tee kivil jätab jälje,
ammuks hoolivuse näitamine,
kui seda kellelgi hädasti vaja.
Küllap siis valgustab ka eestlase
kurikuulsat kinniseilmelist nägu
sagedamini helge, südamest
tulev naeratus… Las kalgid
südamed jäävadki muinasjuttude pärusmaaks. Seda enam,
et kalkus ja kogu halb jääb seal
enamasti kaotajaks. Ehk juhtub
see ka päriselus edaspidi nii, kui
halb igapäevaellu sisse murrab.
Piiblitarkuski ju kinnitab, et
inimpahede hulgas on eelkõige
taunitavad kõrkus, kadedus,
väiklus, õelus – ilmselgelt see nii
ka on. Indrane oma “Sarapiku
purdes” rõhutab, et 17aastastel
on seitse merd usku ja seitse
merd armastust, kas need siis
tõesti on juba inimese
täiskasvanuks saades ammendunud?

tugev on iga tema kodanik. On
absoluutselt loomulik, et igaüks
peab püüdma omalt poolt midagi
lisada, et riik oleks tugev. Ütleb
ju juudi rahvatarkuski, et kui sa
pole homme parem kui täna, siis
milleks sulle üldse homme.

Mina olen õpetaja või siis
klienditeenindaja nagu vahepeal
arvati – no mis parata, heal lapsel
lihtsalt on mitu nime. Aga ma
olen oma töös õnnelik. Minu
töös puudub rutiin, ma olen
kursis
noorte
lopsaka
sõnavaraga, põnevate käitumisreeglitega, aga meie töö kõige
suurem eelis teiste erialade ees
on fakt, et me saame iga päev
täiesti tasuta pikaajalist trenni
oma närvikava karastamiseks ja
tugevdamiseks. Ja muudkui
loome alusmüüri, et me väikese
riigi
noored
kasvaksid
rõõmsameelsed, töökad, elujõulised, kes viivad edasi meie
kodumaa head mainet. Ja oleme
võimatuseni paindlikud ja
uskumatuseni kannatlikud.
Ei, ega ma ei mõtlegi, et me
peame riigilt vaid saama ja saama.
Lihtsalt – nagu ütlesin – iga
noor, iga täiskasvanu igatseb
tunda hoolivust ja turvalisust,
sest riik on just nii tugev, kui

Minu üheks lemmikuks on Bradley Trevor Greive oma
isikupäraste väljaannetega.
Minu nopitud laused pärinevad
teostest “Elu mõte” ja “Homme”.
Ja tema on muu hulgas öelnud
nii: “Kui sa oma elust iga viimase
kui tilga kätte saad, muudab see
kogu su olemuse ebatavaliseks.
Kui sa teed seda, mida armastad,
võid igal hommikul voodist
tõusta, põnevil saabuva päeva
ees. Ja sind täidab südamesoppideni tungiv rõõm. See on,
muide, nakkav… See on see, et
tänu sinule hakkab keegi teinegi
oma unistusi teoks tegema, ja
nõnda, mu sõber, saadki sina
maailma muuta. Ja tead mis? Isegi
kui sa teed suuri vigu, kui sa
peaaegu kõiges eksid, on sul
siiski võimalus nautida
hämmastavat rõõmu täis elu, sa
võid õhtul magama minna
mõttega, et andsid endast kõik
ja muutsid midagi, ja ärgata igal
hommikul vaadates tulevikku,

Riigi ja rahva unistustest,
rõõmudest ja muredest ei saagi
eraldi rääkida. Võib-olla ei jõua,
ei oska, ei taha iga inimene iga
päev mõelda sellele, kuivõrd meie
igapäevaelu oma tuhandes
pisiasjas on seotud kodu,
lähedaste, kodumaaga, igal
hetkel, igal sammul otseselt või
kaudselt. Vahel juhtub aga
argiaskeldustes
nii,
et
rõõmulätted kipuvad kuivama ja
murehetked ülekaalu saavutama.
Just siis on õige meelde tuletada,
et meie elu võib olla just nii
rõõmupakkuv, kui meil endil
jagub hingejõudu selle
korraldamiseks. Kui me oskame
märgata armast inimest enda
kõrval. Kui me oskame tunda
õnne, mis ei oota kaugel meredemägede taga, vaid on alati
meiega.
Aga – tänu elukutsele on mul
selge veel üks hinnatav oskus,
see on – spikerdamine. Mina
kirjandusõpetajana rõhutan ju
ikka, et kõlama peab kirjaniku
sõna ja võimalikult autentselt
kuulajani jõudma, et mõtted
saaksid edasi öeldud just nii,
nagu kirjanik neid lugejanikuulajani viia on tahtnud.

mis on täpselt nii hinnaline ja
põnev, kui sa seda ette kujutada
suudad. Ja tead, mis veel? Kui
sa kuulad OMA südant ja
kasutad OMA mõistust, EI EKSI
SA KUNAGI.
Sellepärast käi ainult mööda
OMA teed, kuhu iganes see sind
ka ei vii, astu üks samm teise järel.
Su elutee ei ole võidujooks ega
olelusvõitlus ja ka mitte iga
mahasõiduteedeta kiirtee, mida
mööda sa pead igaviku poole
törtsutama. Võta aega ja imetle
vaadet. Sest sel hetkel kui elatud
elu su silme eest mööda kihutab,
ei usu ma hetkekski, et sa
hooliksid kuigi palju teenitud
raha hulgast, lennumiilidest,
võidetud auhindadest, autost,
aktsiaportfelli väärtusest või
mitu korda sa oma pildi ajalehte
said. Ma usun, et kõige
tähtsamad asjad sel hetkel on
ikkagi jagatud hellused, ööd, mil
sa üksisilmi tähti vaatasid,
esimesed piisad suvevihma, mis
su keeleotsale langesid, ja
hetked, mil mõni eriline inimene
sosistas: “Ma armastan sind!”.
Ära raiska oma olevikku tuleviku
pärast muretsemisele. See jõuab
üsna varsti kohale, seda võin ma
sulle lubada. Vahepeal soovitan
pea püsti hoida, rännukingad
jalga panna ja oma südame järel
maailma lõppu minna. Pea sellel
teekonnal alati meeles, et iga
päev on hinnaline kingitus. Kui
oskad iga päeva nautida tema
enese pärast ja igast päevast
maksimumi võtta, siis – usu või
mitte, aga sind ootab ees veel üks
imeline kingitus. SEE ON
HOMME. Tea südames, et
ükskõik kui halb elu ka ei
tunduks, päike tõuseb homme
jälle, ja mina olen kohal, et sellest
rõõmu tunda. Tänan sind, elu,
mulle antud tuleviku eest.”
Julgust, ausust ja iseseisvust
me kodumaale. Töökust,
vastutust, palju armastust ja
lähedust Sulle, kes Sa oma kodu
ja kodumaad armastad ja hoiad.
Tervita hommikut, märka
päikesetõusu ja –loojangut,
naudi
lumetuisku
ja
vihmasabinat. PRAEGU on
SINU aeg. Ära jäta ennast sellest
võimalusest ilma. Kõike head ja
hingerahu!
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Noortekeskus on ikka olemas
Möödunud veebruar tuletas
meelde, et ühistööl on suur jõud
ja et koos on alati lõbusam.
Pikkadel pimedatel talveõhtutel
otsitakse ikka tegevust, et õhtu
kiiremini mööduks ja toredam
veel, kui ka midagi põnevat
sünnib.
Sõbrapäeval, 4.veebruaril
külastas noortekeskust õpilaskodu lõbus seltskond, kes koos
Alexandra Schmitterer ja
noortekeskuse rahvaga küpsetas umbes 60 muffinit. Kuni
maitsvad koogikesed valmisid,
jagasime sõbrapäeva kaarte,
rääkisime uudiseid, mängisime
piljardit ja lauajalgpalli. Tegutsedes möödus aeg ruttu ja juba
pidigi kärarikas seltskond
õpilaskodu poole tagasi minema.
Koos olles idanes mõte, aeg-ajalt
võiks tulla taas noortekeskusesse ja õppida midagi
põnevat voltima, küpsetama või
meisterdama.
Noortekeskus plaanis juba
aasta alguses külastada VäikeMaarja päästekooli, et ise
tutvuda ja noortele näidata, mida
põnevat naabrite juures sünnib.
21. veebruaril saigi külaskäik
teoks. 23 noort kohtus
päästekoolis õpetaja Stella

Polikarpusega, kes näitas kooli
ühiselamut, sööklat, õppeklasse
ja mis kõige põnevam- tuletõrjeautosid koos varustusega.
Lõpuks vaatasime lühikest filmi
koolielust. Külaskäik tipnes
mänguga kuuldu ja nähtu kohta.
Moodustasime viis võistkonda,
igas tiimis olid suured ja
väikesed võistlejad. Saime
ülesanded, mida lahendades
orienteerusime
mööda
päästekooli ning õppisime
raadiosaatjaga ühendust võtma,
saime aimu, kuidas siduda
eneseabisõlme, proovisime kätt
vooliku ühendamises auto külge,
aja peale tõmbasime selga
tuletõrjuja tööülikonna.
Plaanitud poolteist tundi
möödus imekiiresti. Võitjameeskond sai üllatuseks sõidu
päästekooli tuletõrjeautol.
Kõikidele osalejatele jagus
kommi ja Väike-Maarja valla
helkureid.
Suur tänu abilistele, eriline tänu
Stellale ja tema töögrupile! See
oli meile tõeliselt huvitav päev!
Meeli VEIA,
Väike-Maarja valla
noorsootöötaja

Esmaspäeval, 23. aprillil
toimub Väike-Maarja tänavail
Georg Lurichi 131. sünniaastapäeva
KEVADJOOKS
(teatevõistlus 8-liikmelistele võistkondadele
paljudes vanuseklassides)
Võistluste avamine kell 18.30 Väike-Maarja rahvamaja ees.
Registreeruda gümnaasiumi telefonil 327 0910.

KULTUURIKALENDER
24. märtsil
Pereklubi õhtu Väike-Maarja rahvamajas. Tantsuks ansambel
Kompakt. Pilet alates 21. märtsist 100 krooni.
25. märtsil
Klubi Härmalõng pidu Väike-Maarja rahvamajas. Algus kell
13.00.
01. aprillil
Kell 12.00 Simuna kihelkonna eakate naljapidu Simuna
rahvamajas.
4. aprillil
Taimeseade kursus Väike-Maarja rahvamajas, juhendab Mary
Tammet. Algus kell 18.00. Tasuline.
11. aprillil
kell 12.00 Simuna rahvamajas kasutataud riiete müük (Urve
Voorelt).
14. aprillil
Laulukonkursi Popp Tipp Täpp eelkontsert Loksa
Kultuurikeskuses Harjumaal, algus kell 12.00. Tervitus Loksa
linnapealt.
15. aprillil
Laulukonkursi Popp Tipp Täpp lõppkontsert Väike-Maarja
rahvamajas, algus kell 12.00.
16. aprillil
Üllar Saaremäe keelekursus noortele. Väike-Maarja rahvamajas,
algus kell 16.00. Tasuta. Info ja registreerimine: Ville-Markus Kell,
tel 326 1837 ja Olga Mets, tel 329 5757.
18. aprillil
Muusikakooli kevadkontsert Väike-Maarja rahvamajas, algus
kell 18.00, sissepääs tasuta.
19. aprillil
Wiedemanni keelepäev Väike-Maarja rahvamajas, algus kell
11.00. Keelealased ettekanded tänavustelt Wiedemanni
keeleauhinna nominentidelt, pärast ettekandeid istutab tänavune
laureaat keeletammikusse nimipuu.
19. aprillil
Rahvatantsijate kevadkontsert Väike-Maarja gümnaasiumi
saalis kell 19.00.
21. aprillil
Pereklubi hooaja lõpetamine Väike-Maarja rahvamajas, algus
kell 20.00. Tantsuks Kurvad Silmad. Info Terje Sikk, tel 326 1837.
22. aprillil
Klubi Härmalõng pidu Väike-Maarja rahvamajas kell 13.00, Info
Terje Sikk, tel 326 1837
24. aprillil
Doonoripäev Väike-Maarja rahvamajas. Uksed avanevad kell
10.00. Tulge verd loovutama!
25. aprillil
kell 12.00 toimub Väike-Maarja rahvamajas St. Peterburgi
tsirkuse etendus lastele ja lastevanematele. Pilet 30 krooni.
26. aprillil
liigub Väike-Maarja Valla koolides kontsertreisil tantsubuss.
Täpsed kellaajad kuulutustel!
28. aprillil
Ülemaailmse tantsupäeva tähistamine Kiltsi rahvamajas.
Segarahvatantsurühma ja Egne Liivalaidi eestvedamisel. (Info
tel 5648 7949)
30. aprillil
Volbriõhtu Väike-Maarja rahvamaja kõrval. Võistlused,
auhinnad. Algus kell 18.00.
5. mail
kell 13.00 Simuna rahvamajas Simuna naisansambli Priimula
45. aastapäeva tähistamine.
2. juunil
XX Pandivere päev Väike-Maarjas, Eesti X esivõistlused
naisekandmises.
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Vastlapäevast Liivakülas
17. veebruaril toimus Liivaküla
vastlapäev. Peale oma küla
inimeste oli kogunenud rahvast
kaugemaltki. Teiste seas olid ka
Kiltsi kooli õpilased ja õpetajad.
Ürituse peakorraldajaks oli
külavanem Rein Möldre.
Vastlatralli saatis eesti muusika.
Võisteldi kelgutamises,
suusatamises,
reesõidus.
Parimad said diplomi ja auhinna.

Ehitati ka lumekujusid. Neist
osutusid üldisteks lemmikuteks
„Kurat”, mis oli sarvede ja
habemega vanamees, keskaegset lossi meenutav „Poiste
kindlus” ning lumest mees „Olen
Rein”. Viimane kujutas endast
päeva korraldajat ning küllap
tegijad tahtsid selle kujuga oma
tänu väljendada.
Tore oli ka see, et pärast

tegutsemisi ja lumes mürgeldamist pakuti kõigile kuuma
suppi, vastlakukleid ning teed.
Osalejad arvasid, et vastlapäev
läks korda, vaatamata vingele
tuulele. Aitäh korraldajale ja
abilistele. Loodame, et Rein
Möldre ja Kiltsi kooli koostöö
jätkub.

Vastlapäeva meenutasid 7.
klassi õpilane Erika VARIK ja
õpetaja Siret STOLTSEN.

Õpime oma kodukohta lähemalt tundma
Kodu–uurimise eesmärk on
väärtustada kodupaika selle
tundmaõppimise
kaudu.
Arvame, et on hea, kui suudame
tulevastele põlvedele kodukoha
ja suguvõsa ajalugu talletada.
Siit ka meie pöördumine kõigi
heade inimeste poole, kelle
juured on endises Avanduse
vallas Nadalama külas.
Ootame teie jutte ning
meenutusi talu-, küla- ja
koolielust,
ühistuja
seltsitegevusest, küüditamisest,
kolhoosi asutamisest jne. Vahest

on teil säilinud vanu fotosid
taludest (ka taluperedest),
ühiskondlikest
hoonetest
(sepikoda, pritsikuur, meierei,
kauplus, kool, masinaühistu
küün)? Samuti oleksime
tänulikud
igasuguste
ühistegevust puudutavate
dokumentide eest. Pärast
koopiate tegemist tagastame kõik
dokumendid ja fotod.
Väga teretulnud oleks info
Kärsa mõisa (elu mõisas, mõisa
riigistamine, mõisa peahoone
kasutamine laudana ning

Eesti Rahvakunsti ja
Käsitöö Liidu
KÄSITÖÖHUVILISTE
KONKURSS
“EESTI OMA MÄRSS!”
Kunstnikud, käsitöömeistrid ja ettevõtjad! Olete oodatud
osalema konkursil “Eesti oma märss”, mille eesmärgiks on luua
rahvuslikel traditsioonidel põhinevaid uusi ja tänapäevaseid
kotte ja taskuid, mida saab kanda nii argi- kui pidulike riiete ja
rahvarõivaste juures.

Väike-Maarja muuseum ootab konkursitöid
26. märtsist kuni 30. märtsini 2007. a.
Konkursile saabunud töödest seatakse üles näitus, mis
avatakse muuseumis 3. aprillil kell 13.00.
Lähemat infot saab Väike-Maarja muuseumist Ene Ruubelilt,
telefon 326 1625 ja Ilme Seinalt, telefon 326 1222.

ümberehitustööd 1950ndate
lõpus ja 1960ndate alguses),
Äntu
Maanaiste
Seltsi
(asutamine, tegevus, liikmed), 19.
sajandi lõpul tegutsenud
Pudivere – Nadalama segakoori
(tunnistati 1894. aaastal I Virumaa
laulupäeval võistulaulmisel
parimaks kooriks, osales IV ja V
üldlaulupeol) ja Paula Brehm–
Jürgensoni Väike–Maarjas
toimunud kontsertide (1914. a,
kooli 50. aastapäeval 1922. a ja
1925. a) kohta.
Loodame, et üleskutsele

reageeritakse aktiivselt ja oleme
juba ette tänulikud iga väikese
infokillu eest. Võtke julgesti
ühendust!
Kontaktandmed: Kooli talu,
Nadalama küla, 46401 Simuna
sjk, Lääne-Virumaa; telefonid:
325 3503 (kodus laual),
529 8037 (Matti taskus),
523 9550 (Ene taskus);
e-post: ene.preem@mail.ee.
Matti ja Ene PREEM

APPI! APPI!
22. veebruaril jalutasid Väike-Maarja rahvamajast ära
rahvapilliansambli Sirilii kolm pulti. Üks oli must ja
kaks hõbedavärvi.
Kui Sa oled neid kusagil jalutamas näinud, siis ole
hea ja juhata nad tagasi rahvamajja.
Tänulikult

Sirje SÕNUM
ja ansambel Sirilii

TEADE
SUUREMÕÕTMELISED JÄÄTMED JA OLMEELEKTROONIKAJÄÄTMED (mööbel, elektri- ja gaasipliidid,
pesumasinad, televiisorid jms) saab tuua piiritletud ja
tähistatud platsile valla majandusosakonna territooriumil
(Tamsalu mnt 1, Väike-Maarja), Simuna osavallas Avanduse
mõisahoonesse (info Mart Pruul, tel 323 7219) ajavahemikul
02.04.2007 kuni 30.04.2007. a.
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VÄIKE-MAARJA RSK TEATAB
HARJUTA TERVISEKS!
“Harjuta terviseks!” registreerimislehti sirvides jääb silma üks
asi: osalejad kirjutavad oma nime
mitteloetavalt. Sel juhul jäävad
need nimekirjast välja. Palun
kirjutage nime taha kindlasti
töökoht, sest meil on plaanis teha
sügisel kokkuvõte ka asutuste
kaupa.
16. märtsi seisuga oli osalenud
304 inimest.
1.Aino Saaremäel (63 osaluskorda/
6 boonuspunkti)
2.Liili Heinla (58/5)
3.Agur Vaab (51/5)
4.Viivi Lõhmus (Ebavere, 47/4)
5.Elo Võhandu (gümnaasium, 44/4)
6.Kristin Basmanova (gümnaasium 30/3)
7.Sirle Aosaar (õppekeskus, 27/2)
8.Sirje Fimberg (24/2)
9.Õie Altermann (AS Plokk, 19/1)
10.Tair Stalberg (Kiltsi kool, 17/1)
11.Gert Raidla (gümnaasium, 13/1)
12.Tõnis Saar (gümnaasium, 13/1)
13.Madis Püss (12/1)
14.Helen Ling (TÜ, 10/1)
15.Maarja Valdmets (gümnaasium, 10/1)
16.Ingrid Arula (lasteaed, 10/1)
17.Sander Uuspõld (güm-naasium,
10/1)
18.Laura Laanemägi (gümnaasium, 9/0)
19.Mare Kindel (lasteaed, 9/0)
20.MarisViikberg(vallavalitsus,8/0)
21.Virgo Veedler (gümnaasium 8/0)
22.Aron Alt (gümnaasium, 8/0)
23.AndresAksel(OÜAkselVA,8/0)
24.Martin Teder (gümnaasium, 7/0)
25.Maarika Merila (AS Antaares,
7/0)

Väike-Maarja
noorte maadlustulemusi
11. märtsil toimusid Vinnis Lääne–
Virumaa noorte A-klassi ja kadettide
meistrivõistlused SUMOS.
Väike-Maarja maadlusklubi noorte
tulemused

26.Sigrid Münter (gümnaasium,
7/0)
27.Andrus Laanemägi (7/0)
28.Angela Kütt (7/0)
29.Ergo Veedler (gümnaasium, 6/0)
30.Indrek Mägi (gümnaasium, 6/0)
VALLA MEISTRIVÕISTLUSED JÄÄRAJASÕIDUS
Jäärajasõidu II etapp peeti 23.
veebruaril Simunas. Start anti kell
20.00, võistlus kulges hiliste
öötundideni. Osalejaid oli rohkem
kui esimesel etapil, 32 võistlejat.
II etapi tulemused:
Naised, neiud, 2WD, esivedu
1.Jaana Palmisto
2.Piret Karm
3.Katrin Põldra
Mehed, noormehed, 2WD,
esivedu
1.Jaak Palmisto
2.Janar Lükk
3. - 4. Vello Tiitus
Einar Süvaorg
Mehed, noormehed, 2WD,
tagavedu
1.Ahto Moor
2.Marek Haiba
3.Hando Leichter
Palju tänu Väino Haibale jääraja
rajamise ja korrashoidmise eest!
KODUVALDA ESINDAVATE
SPORTLASTE FOND
Idee luua koduvalda esindavate
sportlaste fond tekkis sellest, et
tublimad sportlased eelistavad
muid võistlusi ega soovi valda
esindada.
Iga valda esindatud kord annaks
sportlasele ühe loosi. Näiteks
Juhan on esindanud valda nii
valdade suvemängudel kui
talimängudel. Teatavasti toimuvad

KADETID (U18)
Kuni 65 kg
II Heiki RÄNI
Kuni 80 kg
I Lauri RAITŠUK
II Olavi KOORT
Üle 80 kg
II Enrico JANUŠKEVITŠUS
ABSOLUUTKATEGOORIA
I Lauri RAITŠUK
III Heiki RÄNI
V Olavi KOORT
V Enrico JANUŠKEVITŠUS

mängud nii maakonna piires kui ka
ülevabariigiliselt. Järelikult on tal
olemas neli loosi. Iga aasta
alguses, kui kuulutatakse välja
valla parimad sportlased, toimub
ka eelpool nimetatud loosimine.
Pealoos peab olema vähemalt 5000
krooni. On loogiline, et kui Juhanil
on neli loosi ja tema sõbral ainult
üks, siis võidab Juhan peaauhinna. Lisaks peaauhinnale on
ka veel väiksemaid rahalisi
auhindu. Kõik sõltub sellest,
kuidas sponsoritega kaubale
saame, aga meie vallas jätkub
spordilembelisi ettevõtete juhte
piisavalt, seega ma ei kahtle asja
õnnestumises.
MAAKONNA VALDADE
TALIMÄNGUD
Maakonnas on olnud valdade
talimängude kokkuvõtetega
pidevalt probleeme. Eelmisel aastal
oli suur segadus Tapal, kus
protokollid jäidki vigaseks. Sellel
aastal segadused jätkusid.
Kõige suurem prohmakas oli see,
et korvpalli võistkondlik esikoht
andis 7 punkti, aga näiteks
suusatamise võistkondlik esikoht
14 punkti. Suuremat totrust ei oska
välja mõelda! Et olukorda kuidagi
leevendada, arvestati veel
medalite hulka valdade kaupa.
Vabariiklikel võistlustel on meeste
ja naiste korvpall eraldi alad,
maakonnas pandi need aga kokku
üheks alaks. Kes natukenegi
loogiliselt mõtleb, saab aru, et see
piirab naiste korvpalli arengut
maakonnas. Tegin ettepaneku, et
talimängude kavva võiks võtta
laskmise, kuna see omab kõige
muu kõrval ka riigikaitselist
tähtsust. Siiani on see jäänud

hüüdjaks hääleks kõrbes. Oli
kuulda, et maakonna spordiliidu
juhatus tuleb eraldi kokku, et
probleemi arutada.
Korvpallis saime esikoha nii
naiste kui meeste arvestuses,
suusatamises jäime kolmandaks ja
koroonas neljandaks
Kokkuvõttes olime algul
seitsmendad. Kui medalid kokku
loeti, olime kolmandad. Nüüd
käivad jutud, et juhatus annab
ikkagi korvpalli esikohale 14
punkti, sel juhul oleksime
neljandad! Minu isiklik
manipulatsioon on selline, et kui
arvestus oleks toimunud
vabariikliku juhendi järgi ja
korvpallid oleksid olnud eraldi,
oleksime tulnud esimeseks.
“Olekseid” on siin mitmeid ja
kuidas asi lõplikult kujuneb, peaks
selguma mõne nädala jooksul.
Suur tänu võistlejatele, kes ei
pidanud paljuks valda esindada.
Naiste korvpall: Merje Suits,
Külli Reinfeld, Triin Kivipõld, Taivi
Pedor, Maarja Sillamaa, Maret
Mets, Kaire Põldmaa, Kelly Raik,
Keiri Raik.
Meeste korvpall: Kristo Saage,
Steve Käro, Marek Suits, Andri
Part, Jaanus Valk, Indrek Aksel,
Rivo Täheste, Ants Rouhijainen,
Madis Rouhijainen, Taivo Pedor.
Koroona: Maili Tannbaum, Maie
Ojasaar, Heino Handorf, Priit
Kaasik, Aleksandr Adamson,
Allan Ljazin.
Suusatamine: Raul Kütt, Aimar
Türbsal, Valdo Leist, Tauno
Ojasaar, Rannel Köster, Ants
Rikberg.
Ants RIKBERG

KLUBIDE PAREMUSJÄRJESTUS K
H
P Medaleid
1.Vinni spordiklubi Sakura
6
3
5
14
2.Väike-Maarja rahvaspordiklubi
2
3
1
6
3.Tallinna spordiklubi Condor
2
1
1
4
KOOLIDE PAREMUSJÄRJESTUS
1.Rakvere Gümnaasium
2
3
3
8
2.Väike-Maarja Gümnaasium
2
3
1
6
3.Tudu Põhikool
2
0
0
2
4.Lilleküla Gümnaasium
1
1
0
2
5.Vinni-Pajusti Gümnaasium
1
0
2
3
6.Viimsi Gümnaasium
1
0
1
2
7.Rakvere Reaalgümnaasium
1
0
0
1
Väike-Maarja gümnaasiumi noored võitsid kokku 6 medalit ja tulid koolide
arvestuses teisele kohale.
Lembit KALTER,
maadlustreener
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SPORDIKALENDER
Märts
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 26.03 valla MV, lauamängude mitmevõistlus
Aprill
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 02.04 valla MV, individuaalne mälumäng, II etapp (Georgi
söögitoas)
· 09.04 valla MV, laskmine, III etapp (Tamsalu spordihoones)
· 15.04 valla MV, jõutõstmine (algus kell 12.00)
· 16.04 valla MV, võistkondlik mälumäng, III etapp (Georgi
söögitoas)
· 23.04 Lurichi kevadjooks (avamine kell 18.30 Väike-Maarja
rahvamaja ees)
Mai
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 07.05 valla MV, individuaalne mälumäng, III etapp (Georgi
söögitoas)
· 20.05 Pandivere rattaralli
Juuni
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 02.06 XX Pandivere päev
· 02.06 Eesti X esivõistlused naisekandmises
· 09.06 Lääne-Viru maakonna valdade suvemängud Kadrinas
· 10.06 Laekvere – Simuna rahvajooks
Juuli
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 06.-08.07 valdade suvemängud Valgas
· 28. 07 Väike-Maarja VII triatlon Ebavere Kange
August
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 11.-13.08 valla MV, rannavõrkpall
September
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 01.09 rulluisuvõistlus Suveots 2
NB!
Valla meistrivõistlused toimuvad Triigi spordihoones
algusega kell 18.00, kui kalendris pole märgitud teisiti.

Väike–Maarja Õppekeskus kuulutab välja R- ja T- kategooria
mootorsõidukijuhi koolituse (120 tundi)
Mootorsõidukijuhi koolitus toimub aprillis-mais 2007.
Esimene kogunemine on 10. aprillil kell 10.00 õppekeskuse
kabinetis nr 219.
Osaleda saab alates 18. eluaastast (ainult R-kategooria korral
alates 16. aastast).
Vajalikud dokumendid:
· tervisetõend (R-kat väljastab perearst, T-kat ainult arstlik
komisjon),
· 4 värvifotot suurusega 35x 45 mm,
· kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Koolitus toimub ESF meetme 1.1 projekti ”Koolitaja ja tööandja
koostöö – vajalikud kutseoskused omast käest” toel ja on
osalejatele tasuta.
Registreerimine ja info telefonidel: 3261 264, 3261 892 ja 53
991090,
e-post: oie25@hot.ee,
kodulehekülg: www.v-maarja.ee/vmok (õppetöö/täiendõpe).
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90 aastat tagasi algas Eesti riigi loomine
Eesti rahvuslikule ärkamisele sai
üheks ideoloogiliseks algtõukeks
vene 1860. aastate vabameelne ja
rahvuslik vaim. Kuid oodatud
uuenduste asemel algas vägivaldne venestamine. Olukord
kujunes kompromissiks saksa aadli
ja vene bürokraatia vahel.
1905. aasta revolutsioon tõi ka
Eestisse sotsiaalse ärkamise
ajajärgu, mil riigikukutajatelt oodati
vabastamist. Vabaduse asemele
tulid aga Venemaalt karistussalgad, kes surusid vastupanu
maha. Eestis lasti maha ja poodi 328
inimest, maal anti ihunuhtlust ja
põletati talusid. Eestlaste rahvuslikuks programmiks sai omaseaduslik autonoomia.
1914. aasta juulis puhkes
suurriikide vastuolude tõttu I
maailmasõda. Eestlased nägid
sakslastes oma ajaloolisi vaenlasi
ja olid seetõttu täid ehtsat
sõjavaimustust. Lootsime, et
Venemaa vabastab meid kohalike
baltisakslaste ikkest. Kohe alguses
tekkis Tartu eesti seltskonnas mõte
asutada väeosasid. Vene väeosades kiusati muulasi, esines
rahvuslikke kokkupõrkeid, nii et
sõdurid varjasid isegi oma rahvust.
Luba Eesti väeosa moodustada ei
antud. Alles 1915. aastal, kui saksa
väed tungisid Kuramaale, anti
lätlastele luba paari pataljoni
moodustamiseks. Sinna astus ka

palju eesti sõdureid. Tallinnas peeti
väeosa asutamist veel varaseks.
Eestimaa saksa rüütelkond tahtis
asutuste maaomavalitsuse uuendusi. Eestlased olid sellega nõus.
Konstantin Päts koostas vastava
eelnõu, mis võeti vastu
rüütelkonna komitee ja Tallinna
eestlastest koosneva linnavolikogu poolt 18. septembril 1915.
aastal. Sakslased mõtlesid
Baltimaist teha Saksa osariigi.
Eestlaste kaugem soov oli
autonoomia. Uusi lootusi tõi
baltlastele Poola Kuningriigi
väljakuulutamine Saksa-Austria
poolt 5. novembril 1916. aastal.
Sõjakäik kujunes Venemaale
ebasoodsaks. 20 miljoni meheline
armee oli hävimas, tapetud oli üle
miljoni mehe. 1916. aasta sügisest
avaldas Vene vägi sisemise
lagunemise tundemärke. Sageli
keelduti rünnakule minemast, tapeti
ohvitsere. Kogu riigis süvenes
rahulolematus võimu vastu. 1917.
aasta Veebruarirevolutsioon
pühkis riigitüürilt tsaari ja monarhia.
Seda kasutas ära sotsialistlikest
tegelastest koosnev tööliste ja
soldatite saadikute nõukogu, kes
kohe kogunes ja võttis enda kätte.
Nimeliselt sai aga võimu Venemaal
kodanlik Ajutine Valitsus.
Revolutsioon jätkus sealt, kus ta
1905. aastal oli peatunud. Uuesti
kerkis üles küsimus rahvuslikust

enesemääramisest. Kordamööda
esinesid vastastena vene rahvuslik
ja kommunistlik imperialism ning
saksa tung itta. Veel ei puudutatud
Venemaal rahvusküsimust.
Eesti tegelaste esimeseks mureks
oli nüüd vabamates tingimustes
avalik organiseerumine. 9. märtsil
1917. aastal astusid Tallinnas kõigi
eesti seltside esindajad kokku Eesti
Liiduks. Ühise programmiga
formuleeriti Eesti autonoomia.
Samasuguseid liite tekkis üle kogu
maa. Liitude ühine nõupidamine
peeti Tartus 11.-13. märtsini 1917.
aastal. Põhiküsimuseks oli
demokraatlikel alustel uue maaomavalitsuse loomine ja autonoomia. Sooviti ühendada Põhjaja Lõuna-Eesti ühise halduse alla.
Kuna eelnõu arutamine
Petrogradi komisjonides takerdus,
siis suruti see läbi 26. märtsil 1917.
aastal suure eestlaste meeleavaldusega Petrogradi tänavatel.
Sellest võttis osa umbes 40 000
eestlast, sealhulgas relvastatult
kuni 15 000 eesti sõjaväelast.
Esmakordselt märgati Venemaal
eestlaste olemasolu. Revolutsioonilise pealinna ette oli
tõstatatud rahvusküsimus. Järgmisena esitasid meeleavaldajad Tauria
palees valitsuse ja tööliste
asemikele järgmised nõudmised:
Vene Föderatsioon, Eesti osariigi
korraldus Vene Asutavalt Kogult,

omavalitsuse eelnõu kinnitamine,
sõja jätkamine ajaloolise vaenlasega jm. Selle tulemusena kinnitas
Vene Ajutine Valitsus Eesti
omavalitsuse eelnõu autonoomiaseadusena. Esimeseks punktiks oli
nõue liita Eesti kubermanguga
Liivimaa Eesti maakonnad.
Eestlased olid esimesed Venemaa
muulased, kes selle saavutasid.
Vene
väeosades
teenis
laialipaisatult eesti mehi. Pärast
Veebruarirevolutsiooni tekkis
Tallinna meestel mõte moodustada
lätlaste eeskujul Eestis rahvuslikke
väeosi. 28. märtsil 1917. aastal peeti
selleks avalik sõjameeste koosolek
ja moodustati komisjon, et Tallinna
garnisonilt luba hankida. Luba
saadigi. 1. aprillil toetas mõtet ka
Eesti Liit. 6. aprilli koosolekul
vormistati ametlik nõusolek Eesti
kindluspolkude asutamiseks.
Asjale hakkasid vastu töötama
enamlased eesotsas Anveltiga,
tahtes asutada hoopis punakaarti.
Peagi saadi ka sõjaministeeriumilt
ametlik luba Tallinna merekindluses
kahe Eesti polgu asutamiseks.
Kogu senise tegevusega lõid
eestlased aluse, et saavutada
omariiklust.
Asael TRUUPÕLD

Adam Johann von Krusensterni pojad
Alla Belenkova ettekanne 12.
augustil 2006 Kiltsis ajalookonverentsil
„200 aastat Krusensterni
ümbermaailmareisi
lõppemisest”.
(Ettekande
tekst
on
venekeelne, tõlkinud on Siret
Stoltsen, Lembit Keerus)
(algus detsembrikuu
infolehes)
Lugenud läbi Eva Pernaderi
raamatu „Zwischen Konvetion
und Passion“, otsustasin leida
autori. Mul vedas. Kuulnud, et
ma tunnen huvi Adam
Krusensterni poegade saatuse
vastu, et olen tuttav EmilPlatoni järeltulijatega, kutsus ta
mind Berliini. Viivitamatult
lendasin sinna. Berliinis ootas
mind 96 aastane daam.
Küalislahke perenaine Eva

Pernader oli juba varem valmis
seadnud perekonna albumid,
Mimi portselanimaalid Pauli
lastest. Selles majas minevik
mitte ei kadunud, vaid ümbritses
mind igast küljest. Seintel Adam
Johanni, laste, laste-laste ja lastelaste-laste portreed. Kadus
ajataju. Unustasime selle, et
kohtusime
teejoomiseks.
Perenaist huvitas see, mida
võisin
jutustada
tema
sugulastest Sankt-Peterburgist.
Proua Bernader meenutas
meeleldi oma lapsepõlve.
Ärasõidul leppisime kokku
kohtuda mõne kuu pärast.
Tallinnasse jõudes sain ma kirja
proua Pernaderilt, milles ta tänas
kohtumise eest, aga eriti
seetõttu, et leidis Petrburis oma
sugulased. Tunnistas, et armus
(selle sõna valis Eva Pernader)
Emil-Platoni järeltulijasse
Aleksander Pritsepovisse (vaata

eespool).
Elu kirjutab aga ise oma
stsenaariume. Sageli vahetasime
kirju. Eva Pernader saatis mulle
oma elulookirjelduse. Meie uue
kohtumiseni oli jäänud vähem
kui kaks kuud. Kuid ... 3. mail
2004 sain Eva Pernaderi
surmateate, aga tema viimane kiri
jõudis minuni 5. mail.
Kurvastasin väga, et temani ei
jõudnud minu 3. mail, tema
surmapäeval, saadetud kiri koos
fotoga majast Suur-Karja 4, kus
ta oli elanud. Ta oli sündinud
Revalis (Tallinnas – tõlkija
märkus) lastearst Reinhold Seibe
ja tema abikaasa Alise lapsena.
Rohkem kui 20 aastat tegeles
Eva Pernader Krusenstrenide
perekonnalooga, tegi palju oma
vana-vanaisa Paul Krusensterni
ja
vana-vana-vanaisa
A.J.Krusensterni mälestuse
jäädvustamiseks.

Ta ei idealiseerinud möödanikku vaid õppis seda tundma,
et see ei kaoks, vaid elaks meiega
edasi. Nii see õnneks on. Kuni
mäletame oma esivanemaid,
otsime nende jälgi maa peal,
koguneme, et jäädvustada
nende nimesid.
Lõpp
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Konflikt Krusensterni ümbermaailmareisi ajal
Laeval Nadežda asus Vene
diplomaatiline
saatkond
Jaapanisse. Seda juhtis
Rezanov.
Krusensternile
ootamatult esitas viimane
Kanaari saarestikus Aleksander
I allakirjastatud instruktsiooni,
mille alusel osutus ümbermaailmareisi juhiks Rezanov.
Krusenstern ja teised ohvitserid
keeldusid Rezanovile allumast.
Kujunes konfliktsituatsioon, mis
paljuski mõjutas ekspeditsiooni
käiku ja edaspidist Krusensterni
teenistust.

Kamtžatkale
saabudes
kuulutas Rezanov Krusensterni
mässajaks, nõudis ametikohalt
tagandamist ja kohtu alla
andmist. Seda aga ei toimunud.
Oma suhtumist konflikti
väljendas tsaar sellega, et
autasustas
Krusensterni
ordeniga juba siis, kui
ekspeditsioon viibis Kamtžatkal.
Kõigest hoolimata on paljud
ajaloolased (nende seas mitmed
nimekad teadlased) murdnud
pead selle üle, kes siis ikkagi oli
ümbermaailmareisi juhiks? On

neid, kes peavad selleks
Rezanovit või Lissjanskit, aga
paljud loomulikult Krusensterni.
Vaidlused on kestnud pea kaks
sajandit. Erinevad pooled
tuginevad erinevatele dokumentidele. Kellel on õigus?
Vastuse sellele küsimusele
andis Leonid Sverdlov (Vene
Geograafia Seltsi tegevliige,
Venemaa teeneline polaaruurija,
alates
käesoleva
aasta
veebruarikuust Eesti Geograafia
Seltsi välisliige) oma ettekandest
Kiltsis 12. augustil 2006.

Ettekande avaldame vallalehe
järgmistes numbrites.
Seda küsimust on põhjalikult
käsitletud Leonid Sverdlovi
raamatus „Krusenstern ja
Rezanov”, mis ilmus Moskvas
2006. aasta mais.
Lembit KEERUS

Jumalateenistused
Väike-Maarja kirikus
Armulauaga jumalateenistused ehk missad toimuvad
Väike-Maarja kirikus igal pühapäeval algusega kell 12.00.
P 01.04 kell 12.00 - Palmipuudepüha jumalateenistus
N 05.04 kell 18.00 - Suure Neljapäeva jumalateenistus
R 06.04 kell 12.00 - Suure Reede jumalateenistus
P 08.04 kell 12.00 - Kristuse ülestõusmispüha jumalateenistus
P 15.04 kell 12.00 - 2. ülestõusmisaja pühapäeva jumalateenistus
P 22.04 kell 12.00 - 3. ülestõusmisaja pühapäeva jumalateenistus
P 29.04 kell 12.00 - 4. ülestõusmisaja pühapäeva jumalateenistus

Avispea kirikus
igal pühapäeval kell 10.30.

Pühapäevakooli tunnid toimuvad iga kuu 2. ja 4. pühapäeval algusega kell
11.00 pastoraadis Tamme 3.
EELK Väike-Maarja koguduse aadress: Tamme 3, 46202 Väike-Maarja.
Koguduse vaimulik on Ahto Mäe. Tel 511 7552; 326 1956, e-post: vaikemaarja@eelk.ee

Avispea koguduse vaimulik
on Eerek Preisfreund,
telefon 323 5450.

Simuna koguduses
P 25.03 kell 12.00 – 5. paastuaja pühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis
E 26.03 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P 01.04 kell 12.00 – palmipuudepüha missa kirikus (kogunemine leerimaja kabelis
kell 14.00 – palmipuudepüha missa Rakke vanas vallamajas
E 02.04 kell 18.00 – Suure Nädala õhtupalvus kirikus
T 03.04 kell 18.00 – Suure Nädala õhtupalvus kirikus
K 04.04 kell 18.00 – Suure Nädala õhtupalvus kirikus
N 05.04 kell 18.00 – Suure Neljapäeva missa kirikus
R 06.04 kell 15.00 – Suure Reede õhtuteenistus kirikus
L 07.04 kell 23.00 – Kristuse ülestõusmispüha vigiilia ja kesköine missa kirikus
P 08.04 kell 12.00 – Kristuse ülestusmispüha missa kirikus
kell 14.00 – armulauaga palvus Veneveres
P 15.04 kell 12.00 – 2. ülestõusmisaja pühapäeva missa kirikus
E 16.04 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P 22.04 kell 12.00 – 3. ülestõusmisaja pühapäeva missa kirikus
E 23.04 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P 29.04 kell 12.00 – 4. ülestõusmisaja pühapäeva missa kirikus
Suur ülestõusmispühade meisterdamine Raija Hirvensaloga
toimub leerimajas 31. märtsil algusega kell 12.00. Osavõtt
tasuta, kõik on oodatud.

EELK Simuna Siimona ja Juuda
koguduse aadress: Allika 3, 46401
Simuna, Väike-Maarja vald, LääneVirumaa. Telefon: 323 7296. E-mail:
simuna@eelk.ee. Külastage ka meie
internetiajakirja St.Simonis aadressil http:/
/simuna.wordpress.com. Koguduse
vaimulik on diakon Tauno Toompuu.
Telefon: 529 0651.
E-mail: tauno.toompuu@eelk.ee
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Väike-Maarja Gümnaasium vajab kiiresti algklasside õpilaste
pikapäevarühma kasvatajat IV õppeveerandiks.

Anda rendile
OG Elektra kaupluse teine korrus
Väike-Maarjas Simuna mnt 4a.

Tööaeg on kell 12.00-18.00. Soovitavalt pedagoogilise
hariduse ja kogemusega.

Info telefonil 505 0425.

CV ja avaldus palume esitada aadressil
Pikk 1, 46202 Väike-Maarja.
Info tel 327 0910 või 504 1261.

Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus (PAIK)
korraldab
26. märtsil kell 10.00
Väike-Maarja raamatukogus infopäeva teemal
“FIE-de raamatupidamisarvestus,
tuludeklaratsiooni koostamine”.

Emale-isale rõõmu ja päikest,
sündis ju perre lapsuke väike…
JOOSEP LEHTMETS
MARTTI LUIK
AILI TAMMOJA
KRISTEL NURKMA

Kasvage, olge rõõmsad, terved ja tublid!

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

Ostan põllumaad.
Jaak Läänemets (tel 5660 6357, e-post: jaak@kevili.ee).

Igast päevast, tuleb loota,
sünnib väike ime.
Püüdke kauniks imetleda
iga väikseim õis….

Ostame
kasvavat metsa,
metsamaad ja raieõigust.
Hind kuni 120 000 kr/ha (läbiraiutud ja hüpoteegiga).
Ettemaksu võimalus. Maa mõõtmine. Nõustamine.
Ostame tehtud lageraiet, vanu taluhooneid.
Telef.5615 0680, 511 0415, 517 9866, 489 4055
Faks 633 5576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

Elust, ilust, igaveseks,
ära päriseks...
M. Under
ANTS MÕTSAR
TOIVO SAHK
AVO LAINEMAA
ARNE ARIKE
HELJA KIHU
LEO KUMM
META PETTI
ELVI TIIGIVEE
HELJU KIRSS
TIIT ARULAAN

28.09.1945
20.04.1942
25.11.1915
10.04.1934
15.03.1922
07.02.1930
27.12.1912
03.01.1926
10.06.1928
01.01.1948

-

16.02.2007
17.02.2007
22.02.2007
22.02.2007
25.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
28.02.2007
28.02.2007
04.03.2007

16.02.2007
21.02.2007
02.03.2007
02.03.2007

KARL LEHISTE
LEUNART LUTSIK
ENDLA NUGIS
SALME PÄRNASSALU
VAMBOLA KRUVE
ALEKSANDRA MOTUNOVA
ELFRIEDE PALMISTO
LEONHARD KÄGO
ELMAR MÄE
MARIANNE-ANETTE MATTISEN
VAIKE VALK
AIME MEOS
ARTUR KARMING
LINDA GRAUBERG
LEO MUUSIKUS
ROBERT EERIKSON
RESELLA SAAL
LEIDA DOMAREVA
ANIITA TAMM
ALMA TAMMUS
ALMA ORG
HELMI TÕNISSOO
HARALD ÕNNEMÄE
ANNE-REET LODDIS
ALEKSANDRA MILKOVA
LAINE SAAGE
SALME ROTKA
ELMAR-FERDINAND VÕÕRAS
LEHTE TINTS
Soovime õnne ja tugevat tervist!

14.02
16.02
01.03
01.03
02.03
03.03
04.03
05.03
07.03
07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03
13.03
14.03
14.03
14.03
16.03
19.03
20.03
25.03
27.03
28.03
29.03
29.03
30.03

-

90
70
70
80
84
84
86
86
84
86
83
70
83
80
75
80
81
81
84
85
85
82
83
70
81
75
70
88
75

Väike-Maarja Vallavalitsus

329 5759 Ilve TOBRELUTS
ilve@v-maarja.ee

Väike-Maarja Vallavalitsus
http://www.v-maarja.ee

Trükitud trükikojas AGUR. Tel 322 3999
Tiraazh 1200 eks.

