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XX PANDIVERE PÄEVADE
AJAKAVA
Moto: Pandivere päev on meie kodukandipäev

Teisipäeval, 29. mail
18.00 – KURTNA-NADALAMA-KÄRSA KÜLADE KÜLAKONVERENTS
Nadalama külaplatsil (Liivaku talu maadel)
Meenutame küla ajalugu, lähemat ja kaugemat minevikku. Räägime
tänapäevast ja arutleme koos vallajuhtidega küla arenguvõimaluste üle. Kontsert
Kiltsi laulu- ja tantsumemmedelt. Oodatud on kõik Kurtna, Nadalama ja Kärsa
külade praegused ja endised elanikud!

Neljapäeval, 31. mail
18.00 - ÄRINA KÜLAKONVERENTS (Kartulihoidla kõrval platsil)
Meenutame küla ajalugu, lähemat ja kaugemat minevikku. Räägime tänapäevast
ja arutleme koos vallajuhtidega küla arenguvõimaluste üle. Kontserdiga esinevad
Kiltsi laulu- ja tantsumemmed! Oodatud on kõik Ärina küla praegused ja endised
elanikud!

Täna lehes:
· XX Pandivere päevast lk 1
· Vallavolikogus arutatu lk 2
· Vallavalitsuses arutatu lk 2, 3
· Ehitusnõuniku info

lk 4, 5

· VMPSi veerg

lk 6,

· Kultuuriteated

lk 8, 9, 13

· Kooliteated

lk 7, 9, 10, 14

· Eesti X esivõistlused
naisekandmises

lk 15

· Sporditeated

lk 15, 16, 17

· Kaitseliidust

lk 17

· Kodulugu

lk 18, 19

· Kirikuteated

lk 19

Laupäeval, 02. juunil
11.00 - RONGKÄIK alustab liikumist Tamsalu maanteelt mööda Pikka tänavat
rahvamaja taha peoplatsile
11.20 - XX Pandivere päevade avamine. Esinevad segakoor Helin, Väike-Maarja
gümnaasiumi tütarlastekoor ja meeskoor “Rakvere” (dirigendid Valve Libene, Ly
Ipsberg ja Olaf Leps)
11.45 - rannavõrkpall Väike-Maarja ja Tamsalu vallavolikogu- ja vallavalitsuse
võistkondade vahel
11.50 - I KONTSERT. Väike-Maarja ja Uhtna puhkpilliorkestrid (dirigendid
Vallo Taar ja Jüri Takjas )
12.10 - muusikakooli õpilaste kohvikukontsert rahvamaja jalutussaalis
12.30 - vallavalitsuse ja -volikogu kohtumine vallarahvaga rahvamaja saalis
12.30 - paariskorvpallivõistlus õppekeskuse võimlas
12.30 - laste asfaldijoonistuste võistlus Georgi tee J. Liivi pargi ja Aia tänava
vahelisel lõigul
12.45 - II KONTSERT. Simuna kapell ja kapell Sirili, linedance ja kõhutants
(juhendajad Eve Sarnet, Sirje Sõnum, Tiia Lepp, Epp Kaljos)
13.15 - näidend „Charlie tädi” Väike-Maarja rahvamaja näiteringi esituses
rahvamaja saalis (juhendaja Heli-Liivia Komp)
13.30 - III KONTSERT. Härmalõnga tantsurühm, Kiltsi laulu- ja tantsumemmed,
Simuna memmed, Väike-Maarja B-segarahvatantsurühm Simuna segarahvatantsu
ja naisrühm (juhendajad Ilme Sein, Heljo Matvejeva, Egne Liivalaid, Auli Kadastik,
Ly Niinelaid, Lehte Sirelpuu)
14.00 - kastitõstmise kasti otsa ronimise võistlus peoplatsil
14.15 - näidend „Arst vastu tahtmist” rahvamaja saalis (lavastaja Mare Taar)

14.45 - IV KONTSERT, Väike-Maarja, Simuna ja
Kiltsi laululapsed ning showtantsijad, (juhendajad Ly
Ipsberg, Kaia Klaan, Merike Höövelson, Kristel
Lehtme, Eve Põldmaa, Anneli Kalamäe)
15.30 - AUTASUSTAMINE, Pandivere päeva
lõpetamine
16.00 - Eesti X esivõistlused NAISEKANDMISES,
võisteldakse võistkondlikus naisekandmises,
vabastiilis ning naisekandmise sprindis ja maratonis
18.00 - rahvalik võistlus publikule
18.30 -naisekandmisvõistluse AUTASUSTAMINE
19.00 - peoõhtu ansambliga LEHMAKOMMIONUD
peoplatsil (vihma korral õppekeskuse võimlas)
* Laat, batuut, õnne- ja viskemängud, näomaalingud,
Väike-Maarja teemaline viktoriin, põllumeeste seltsi
loterii, klubi Härmalõng õnneloos, rahvamaja
jalutussaalis naisseltsi kohvik ja palju, palju muud.
Pandivere päeva juhib Toivo Arnover,
naisekandmisvõistlust Lembitu Kuuse.

TOREDAID ELAMUSI KÕIGILE!

Väike-Maarja valla Infoleht

2

VALLAVOLIKOGUS
25. aprillil 2007. a
1. 2007. aasta lisaeelarve
vastuvõtmine
Ette kandis vanemökonomist
Mati Kanarik.
OTSUSTATI võtta vastu
Väike-Maarja valla lisaeelarve
tulude plaan summas 9 426 962
krooni ning kulude plaan
summas 9 426 962 krooni.
2.Katastriüksusele
sihtotstarbe määramine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI
määrata
Põldmetsa katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavatele katastriüksustele
sihtotstarbed järgmiselt:
· moodustatava Põldmetsa
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata maatulundusmaa,
· moodustatava Saare katastriüksuse sihtotstarbeks määrata
elamumaa.
3.Detailplaneeringu
koostamise algatamine VäikeMaarja alevikus Kolde tn 9
asuval kinnistul
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI
algatada
detailplaneering Väike-Maarja
alevikus Kolde tn 9 asuval
kinnistul.
4. Järvetalu kinnistu ja
Kaarma tööstusala detailplaneeringute vastuvõtmine
Ette kandis maakomisjoni

esimees Ilme Rikken-Gavronski
OTSUSTATI võtta vastu
Porkuni küla Järvetalu kinnistu
ja Kännuküla küla Järvetalu
kinnistu detailplaneering vastavalt Maainseneribüroo Omandi
OÜ tööle.
Kaarma
tööstusala
detailplaneering.
OTSUSTATI võtta vastu
Ebavere külas asuva Kaarma
tööstusala detailplaneering
vastavalt
OÜ
Projekteerimiskeskus tööle.
5. Peremehetute ehitiste
hõivamine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI
· tuvastada Kärsa külas asuva
noorkarjalauda peremehetus ja
võtta noorkarjalaut arvele VäikeMaarja valla omandina.
· tuvastada Triigi külas asuva
mõttelise osa elamust nr 1 (korter
nr 4) peremehetus ja võtta
nimetatud korter arvele VäikeMaarja valla omandina.
· tuvastada Müüriku külas
asuva mõttelise osa elamust nr
61 (korter nr 4) peremehetus ja
võtta nimetatud korter arvele
Väike-Maarja valla omandina.
6. MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus asutamisel osalemine
Ette kandis vallavanem Olev
Liblikmann.
OTSUSTATI osaleda liikmena
MTÜs Lääne-Viru Jäätmekeskus
ning täita kõiki selle

asutamislepingus ja põhikirjas
ettenähtud liikme kohustusi.
7. Väike-Maarja gümnaasiumi
põhimääruse vastuvõtmine
Ette kandis haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees Jüri
Aavik.
OTSUSTATI kehtestada VäikeMaarja gümnaasiumi põhimäärus.
8. Komisjoni moodustamine
Ette kandis haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees Jüri
Aavik.
OTSUSTATI moodustada
komisjon* Väike-Maarja valla
haridusasutuste võrgu korrastamiseks ja konkurentsivõimet
tagavate tegevuste ellukutsumiseks.
Nimetada komisjoni esimeheks
valla haridus- ja kultuuri-

osakonna juhataja Olga Mets ja
komisjoni liikmeteks:
· Aet Aksel, Väike-Maarja
lasteaia õpetaja,
· Heli Reinart, Väike-Maarja
gümnaasiumi õpetaja,
· Krista Ustav, Simuna kooli
õpetaja,
· Mall Võhandu, Kiltsi
põhikooli
õpetaja
ja
vallavolikogu liige,
· Aivar Liivalaid, Väike-Maarja
õppekeskuse koolinõukogu liige,
· Ivar Alt, lapsevanem,
· Marju Metsman, VäikeMaarja gümnaasiumi vilistlane,
· Koit Viliberg, Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilane,
· Meeli Veia, Väike-Maarja
gümnaasiumi hoolekogu liige,
· Väike-Maarja Gümnaasiumi ja
Õppekeskuse direktor.

* Komisjonist lähemalt
Vallavolikogu moodustas komisjoni Väike-Maarja valla
haridusasutuste võrgu korrastamiseks ja konkurentsivõimet
tagavate tegevuste ellukutsumiseks.
See on täiendav komisjon juba tegutseva haridus- ja
kultuurikomisjoni kõrval. Komisjoniliikmete valikul lähtusin
põhimõtteist, et iga haridusasutus oleks esindatud ja et ei koormataks
samu inimesi. Esimese komisjoni liiget ei valita enam teise komisjoni.
Selguse mõttes teen ettepaneku nimetada uut komisjoni volikogu
teiseks hariduskomisjoniks.
Hetkel on teine hariduskomisjon asunud välja kirjutama mõõdikuid,
mille kaudu oleks võimalik hinnata koolide tegevust. Nii selguvad
ettepanekud asutuste arenguvõimalusteks.
Olga METS,
teise hariduskomisjoni esimees

VALLAVALITSUSES
24. aprillil 2007. a
1. Puude mahavõtmine
OTSUSTATI nõustuda ühe
vahtra mahavõtmisega Tamme tn
2A kinnistul (Rotaks-R OÜ
kontorihoone ees).
2. Pakkumiste tulemuste
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada pakkumiste tulemused järgnevalt:
1. Väike-Maarja jäätmejaama
ehitustööde edukaks pakkumiseks ASi Antaares pakkumine
summas 1 420 361 krooni ja
sõlmida AS-ga Antaares leping
tööde teostamiseks.
2. Väike-Maarja vallamaja
katuse renoveerimise pakkumiste võitjaks OÜ Restaure

summas 898 716. 30 krooni.
3.Väike-Maarja Gümnaasiumile
ja Väike-Maarja Õppekeskusele
värvilaserprinterite tarnijaks AS
Tipnet.
3. MTÜ Pudivere Küla Selts
taotlus
Tutvustas keskkonnanõunik
Leie Arula. Selts on esitanud
taotluse
veetrasside
väljaehitamiseks
ühise
puurkaevu juurest viiele
majapidamisele. Võimalik on
vallavalitsuse poolt esitada
projekt KIKi, mis eeldab
vallapoolset kaasfinantseerimist
10% ulatuses (lähtuvalt esitatud
hinnapakkumisest on see
umbes 22 000 krooni).
OTSUSTATI: vallavalitsus

esitab KIKi III vooru projekti
veetrassi väljaehitamiseks.
Info
· SF Pandivere nuumikusigala
planeeringu muudatused.
SF Pandivere Kaarma (Ebavere
külas) nuumikufarmi sügavallapanuga tehnoloogia asemel
soovib SF Pandivere hakata
nuumikuid pidama restpõrandal.
Samuti soovitakse suurendada
sigade arvu. Farmi planeeritakse
8 sektsiooni, igasse sektsiooni
450 nuumiku kohta, kokku 3600
nuumikukohta. Ühe vooru
pikkus on 4 kuud koos
ettevalmistustöödega. Aastas
kasvatatakse üles 10800
nuumikut. Läga kogus – 5760
tonni läga aastas. Planeeritakse

lägahoidla mahutavusega 3900
m3.
· Asael Truupõld’i avaldus.
Tutvustas Kaarel Moisa.
Asael Truupõld on esitanud
avalduse, mille põhisõnum on
piirata Väike-Maarja alevikus
autode piirkiirust 40 km/h.
Volikogu majanduskomisjon
ettepanekut heaks ei kiitnud.
Otsustati: kiirust mitte piirata 40
km/h, vaid juhtida politsei
tähelepanu vajadusele tõhustada kiirusemõõtmise kontrolli.
02. mail 2007. a
1. Väike-Maarja valla 2007.
aasta lisaeelarve tulude ja kulude

Väike-Maarja valla Infoleht
kinnitamine tegevusaladele ja
hallatavatele asutustele
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja valla lisaeelarve kaudu
tulude laekumine vastavalt lisale
1 ning kulude jaotus vastavalt
lisale 2.
2. MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus asutamisel esindaja ja
juhatuse liikme määramine
OTSUSTATI määrata VäikeMaarja valla esindajaks Olev
Liblikmann MTÜ Lääne-Viru
Jäätmekeskuse asutamisel ja
volitada teda alla kirjutama MTÜ
asutamislepingule ning teostama
edaspidi kõiki Väike-Maarja valla
liikmeõigusi MTÜs Lääne-Viru
Jäätmekeskus ja selle liikmete
üldkoosolekul.
3. Ehitusloa väljastamine,
kirjaliku nõusoleku andmine
OTSUSTATI väljastada OÜle
Jaotusvõrk ehitusluba Määri TP
F-1 pingeparandamiseks asukohaga Määri küla Väike-Maarja
vald; anda kirjalik nõusolek Teet
Liivamaale elamu rekonstrueerimiseks aadressil Ebavere küla
Väike-Maarja vald

4. Projekteerimistingimuste
määramine
OTSUSTATI
määrata
projekteerimistingimused Baltic
Log Cabins OÜ tootmishoone
püstitamiseks aadressil Ebavere
küla.
5. Hinnapakkumiste tulemuse
kinnitamine
OTSUSTATI
kinnitada
Ebavere külas asuvate 200liitriste vaatide ja reostunud
pinnase likvideerimistööde
edukaks pakkumiseks AS
EcoPro pakkumine summas 183
256 krooni ja sõlmida AS-ga
EcoPro
leping
tööde
teostamiseks.
6. Puude mahavõtmine
OTSUSTATI nõustuda kahe
vahtra mahavõtmisega Pikk tn 34
kinnistul.
08. mail 2007. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Väike-Maarja alevikus
TEHNO tn 2 asuva 5810 m 2

Keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmide avalik
arutelu
REIB OÜ teatab, et valminud on Ebavere külas Karja
katastriüksusele algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programm ja Ebavere külas Uustalu
katastriüksusele algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programm.
Karja katastriüksusel on kavandatava tegevuse eesmärk ümber
planeerida olemasolev hoonestus ja selle ümbrus vedelsõnniku
tehnoloogiaga nuumiku kompleksiks. Farmi tuleb 8 sektsiooni.
Igasse sektsiooni 450 nuumikukohta. Kokku 3600 kohta vooru
pikkusega 4 kuud koos ettevalmistustöödega. Aastas
kasvatatavate nuumikute arv on 10800.
Uustalu katastriüksusel on kavandatava tegevuse eemärk ümber
planeerida olev hoonestus ja selle ümbrus sügavallapanuga
nuumiku kompleksiks. Tootmisvõimsuseks on plaanitud 12 500
nuumikut aastas (4000 korraga).
Karja ja Uustalu katastriüksustele komplekside rajamiseks algatas
Väike-Maarja vallavolikogu detailplaneeringu. Detailplaneeringute
koostamine on tellitud REIB OÜ-lt (Teguri 30 51013 Tartu Külli
Kell, tel 7471204).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmidega ja
detailplaneeringute algatamisotsustega on võimalik tutvuda VäikeMaarja raamatukogus (Lõuna tänav 10) ja vallavalitsuse kantseleis
(Pikk 7).
Programmide avalik arutelu toimub Väike-Maarja
raamatukogus (Lõuna tänav 10) 20.06.2007 kell 16.00.
Küsimusi ja täiendusettepanekuid saab esitada KSH
ekspertgrupi liikmetele avaliku aruteluni Karl Kupits
karl@maves.ee, Silver Riige silver@maves.ee AS Maves Marja
4D 10617 Tallinn, tel 656 7300. KSH juhtekspert on Katrin Ritso
(AS Maves).

3
suuruse katastriüksuse moodustamisega munitsipaalomandisse
taotlemiseks;
· Väike-Maarja alevikus
TEHNO tn 5 asuva 3676 m2
suuruse katastriüksuse moodustamisega
munitsipaalomandisse taotlemiseks;
· Väike-Maarja alevikus
TEHNO tn 9 asuva 2472 m2
suuruse katastriüksuse moodustamisega munitsipaalomandisse
taotlemiseks;
· Väike-Maarja alevikus
TEHNO tn 11 asuva 2456 m2
suuruse katastriüksuse moodustamisega munitsipaalomandisse
taotlemiseks;
· Avanduse külas asuva 4078
m2 suuruse KALAMÄE katastriüksuse
moodustamisega
ostueesõigusega erastamiseks
AINO KALAMÄEle ½
mõttelises osas ja VASSILI
MADARile ½ mõttelises osas;

· Simuna alevikus RAJA tn 12
asuva 1811 m 2 suuruse
katastriüksuse moodustamisega
ostueesõigusega erastamiseks
VALDO TALVERile.
2. Bussiliini dotatsiooni
määramine
OTSUSTATI määrata ASile Go
Bus Rakvere bussiliini nr 39
dotatsioon 2007. aasta aprillikuu
eest summas 6 304.50 krooni.
3. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada ASile
Antaares ehitusluba VäikeMaarja jäätmejaama ehitamiseks
aadressil Väike-Maarja alevik.
4. Projekteerimistingimuste
määramine
OTSUSTATI
määrata
projekteerimistingimused Luule
Hansschmidtile
elamu
rekonstrueerimiseks aadressil
Raeküla küla.

Väike-Maarjas toimub tööharjutus
TTA Lääne-Virumaa osakonna ja OÜ Puhastusekspert koostöös
moodustati Väike-Maarja pikaajalistest töötutest tööharjutuse
grupp. Tööharjutuses osalevad töötud, kes olid nõus grupitöös
osalema. Tegevus kestab kolm kuud, s.o 16. aprillist 13. juunini.
Tegevuste planeerimisel oleme lähtutud põhimõttest kergemalt
raskemaks - igal nädalal koostame järgmise nädala tööplaani.
Oleme osalenud leheriisumistel, koristanud kõnniteede ääri,
majaümbrusi, korrastanud lillepeenraid. Vihmase ilma korral tegeleme
käeliste tegevustega põhimõttel – õpin ise ja õpetan teisi.
Meile on esinenud erinevad lektorid. Plaanis on veel palju
huvitavat nii kõrvale kui silmale.
Kui oled töötu ja tunned huvi tööharjutuse teenuse vastu, pöördu
TTA Lääne-Virumaa osakonna Väike-Maarja klienditeenindusse.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste
Liit korraldab tänavu EASi toel 23 koolitust
alustavatele või alla ühe aasta tegutsenud
MTÜdele.
Koolitajateks on mõistagi Eesti parimad. Koolituse läbinud saavad
põhjaliku ülevaate sellest, millist mittetulundusliku organisatsiooni
vormi üldse valida; juhendi, kuidas MTÜd luua; millised seadused
kehtivad ja kuidas nendega hakkama saada ja lepinguid vormistada;
samuti maksudest ja raamatupidamise korraldamisest ning aruandlusest
ja ka igapäevasest tegevusest - kuidas oma organisatsiooni arendada,
inimesi motiveerida, rahastust leida ning millist tuge pakuvad
ühendustele maakondlikud arenduskeskused. Lisaks kuulub koolitusse
üldhariv teave ühiskonna toimimisest ja kolmanda sektori rollist.
Osalustasu on minimaalne - 300 krooni, mis sisaldab
koolitusmaterjale ja kohvipause.
Esialgse kava kohaselt toimub eestikeelne koolitus Lääne-Virumaal
27.-29. novembrini 2007. Registreerumine augustis.
Koolitusprogrammi toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (http:/
/www.eas.ee) ja viib läbi EMSL koostöös maakondlike
arenduskeskustega (http://mak.eas.ee).
Lisainfot vaata EMSL kodulehelt koolituste alt http://www.ngo.ee.
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Kevad koduvalla ehituses
Taas on käes kevad ja seekord
kirjutatakse aastanumbriks 2007.
Nõnda kui looduses toimib
aastaaegade pidevalt korduv
vaheldumine, nii ka ehituskunsti
loomises on oma seaduspärasus
eesmärkide, vajaduste, ideelahenduste, nende praktilise
teostamise ja tulemuste saavutamise järjestamisel jooksva(te)
aasta(te) vältel.
Kevad on tõeline ärkamisaeg
lausa igas mõttes. Silma ja meelt
rõõmustab esimese rohulible
sünniroheline peatõste sügiskünnises maakamaras, kuumalt
naeratava päikese kiir piimvalge
pilveviiru vahelt, soojade
tunnete tunglemine südamesopis, aga ka värskelt lihvitud ja
lakitud uue võimla põrand VäikeMaarja gümnaasiumi spordihoones, üsna varsti uut nägu
omav kauplusehoone keskväljakul, äsjaistutatud ebatsuugade
allee Ebavere pühale hiiele viival
jalgrattateel.
Ka minu jaoks on see kevad
eriline ja kaunis, sest 09. aprillist
sel aastal avanes meeldiv
võimalus alustada tööd VäikeMaarja valla ehitusnõunikuna ja
tutvuda sõbraliku juhtide tiimiga
vallavalitsuses. Tavatsetakse
öelda, et asendamatuid inimesi
pole. Lisaksin veel, et lahendamatuid probleeme ei ole, igale
küsimusele on kusagil ka vastus
olemas. Oma 25-aastase töökogemuse najal võin väita, et
ehitus ja arhitektuur on
valdkonnad, kus kõik on
võimalik. Kui oskame esitada
küsimuse, siis teadkem, et pool
vastust on käes! Puuduv teine
pool tuleb iseendas üles leida.
Püüan mõne sõnaga rääkida
oma seni läbitud õpingutest,
töödest ja tegemistest.
Lõpetasin Rakvere Gümnaasiumi, kui ta oli veel I
Keskkool (1974). Teenisin aega
Nõukogude armees, „karjääri“
lõpetasin vanemleitnandina
reservis. Seejärel õppisin
Tallinna Polütehnilise Instituudi
(praegune TTÜ) kaugõppes
tööstus- ja tsiviilehitust.
Tudeerisin töö kõrvalt omaaegse
Viru kolhoosi ehitusosakonna
projekteerimisgrupis
ehitusinseneri-arhitektina.
Kolhooside lagunemise aegu
möödunud sajandi 1990.
algusest otsustasin jääda
vabakutseliseks arhitektiks

töötades FIEna. Vahepeal
proovisin paar aastat ASis
Kommerts Service (endine
Haljala autoteenindus) ehitustöödejuhataja-arhitekti tööd ja
rasket leiba, pidin tegema ka
ehitusjärelvalvet. Siis töötasin
mõnda aega välismaises firmas
AS Ascon-E, mis valmistas meie
projekteeritud
palkmaju
Norrasse.
Ah jaa, et nn luukeresid kapis
vältida, siis olen omal ajal
töötanud ka Rakvere rajooni
komsomoli rajoonikomitees
organiseerimisosakonna
juhatajana. Võtke seda seika
heas mõttes huumorina …
Juhtimiskogemus oli ta ikkagi.
Enne aastatuhande vahetust
(1999) asusin õppima Tallinna
Rahvaülikoolis geobioloogiat ja
Feng Shuid – idamaadest pärit
tervisliku elu- ja ehitusliku
keskkonna kujundamise kunsti.
Nüüd olen samas juba kuuendat
aastat õppejõud. Kui tulevikus
vallalehes veel ruumi on, siis
kirjutaksin sellest uuest,
praktilise maiguga ja igapäevaelus tarvilikust teadusharust
veidi üksikasjalikumalt ning
pikemalt. Meie esivanematel olid
ju pea igas külas nn. geobioloogideks tolleaegsed vitsamehed ja kaevuotsijad, kellest
külarahvas pidas vägagi lugu.
Olen lugenud Tallinna
Kunstiakadeemias ja Tallinna
Kõrgemas Tehnikakoolis (endine
TEMT) arhitektuuripsühholoogia ja värvi- ning vormienergeetika kursusi. Lisaks oman
haridusministeeriumi litsentsi ja
koolitusluba keskkonnateaduste
alal.
Väga õpetlikuks kogemuseks
kujunesid tööaastad Lätis ja
Leedus, kus oli tegemist suurte
objektide, kinnisvara arendustega ja detailplaneeringutega.
Alustada tuli lagedast ehitusplatsist ja lõpetada haljastuse
ning piltlikult öeldes viimase
lillepoti asetamisega tehasekontori peasissekäiguni viivale
sillale. Viimase lausega pean
silmas 3500ruutmeetrise kasuliku
pinnaga toiduainetetööstuse
administratiivkorpuse projekteerimist ja ehitust.
Nüüdsest ootavad mind uued
ja vastutusrikkad väljakutsed, et
kujundada Väike-Maarja valla
ehitusi ja arhitektuurseid
lahendusi, koostada tuleviku-

planeeringuid jne. Olen sattunud
valda tööle väga huvitaval ajal,
mil käsil gümnaasiumi kaasaegse
arhitektuuri ja originaalse
sisekujundusega võimla ehitus;
meie valla arengukava tegevuskava toimekõlbulikuks kohendamine ja elluviimine koostöös
võimalikult paljude oma ala
spetsialistidega; valla üldplaneeringu arutelu, paranduste ja
ettepanekute ning ka kehtestamise menetlusprotsess jne,
jne.
Ootangi vallarahva tervemõistuslikku huvi oma kodu
tulevikunägemusest osasaamise
vastu ja otstarbekate ettepanekute või vajalike paranduste
julget pakkumist. Jooniste ja muu
tekstilise materjaliga on võimalik
tutvuda vallamajas, kas siis
sekretäri, abivallavanema, maavõi ehitusnõuniku (tuba 211)
poole pöördudes.
Viimase 25 aasta sisse mahub
veel palju-palju ja kõigest ei olegi
vast paslik hetkel kirjutada. Igal
asjal on oma aeg ja õige koht.
Midagi jäägu ka tuleviku tarvis,
ei või ju kõiki „maiustusi“ kohe
lauale panna. Ühiskondlikest
tegemistest võib-olla nõndapalju, et hoian kätt oma
sünnilinna Rakvere pulsil sealse
volikogu hariduskomisjoni ja
majanduskomisjoni liikmena.
Kuulun mitme eriala teadlaste
poolt moodustatud MTÜ
Geopaatia Selts juhatusse
Tallinnas.

Seoses viimasega olen
osalenud ettekannetega neljal
rahvusvahelisel teadusseminaril
Eestis, Lätis, Leedus. Minu poolt
pakutavad teemad on olnud
seotud arhitektuuri- ja ehitusliku
keskkonna tervislikkusega.
Hetkeseisuga on mul otimaa,
Leedu, Ameerika Ühendriikide ja
Kreeka mitme eriala teadlastega.
Esimese artikli lõpetuseks
Väike-Maarja vallalehes mõni
sõna ka sellest, millega tegelen
vabal ajal. Kõige viimane avastus
on loodusfotograafia, sahtlisse
kirjutatud mõtteteradest on
ilmunud luulevalimik „Kakskümmend kaks“. Tasahilju olen
teinud kaastööd erialastele ja
populaarteaduslikele
ajalehtedele ja ajakirjadele, kus
ilmunud terake (kusagil 40-50
ringis) artikleid vaimse kultuuri,
teadusliku ja arhitektuurehitusliku problemaatikaga.
Tervise poole pealt harrastan
kõndimist ja instinktiteraapilist
söömist. Lemmikkirjanikeks on
Ursula K. Le Guin, Gunnar
Aarma, Graham Hancock, J. R. R.
Tolkien, Paulo Coelho.
Üha soojeneva ja värvikama
kevade jätkuks pakun teile ühe
oma
suhteliselt
värske
riimmõtluse,
luuletuse
“Külvaja”.
Enn PARVE,
Väike-Maarja valla
ehitusnõunik

Enn Parve (vasakul) rahvusvahelisest seminarist osavõtjatega
Rakvere linnuses 2006. aasta suvel
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KÜLVAJA
Enn Parve
Graniidirahnudesse raiutud
ilmaretkede raamatukogu –
nägemist, kuulamist õpib seal
hiieaustajatest eesti sugu.
Meister arukusehabemes pikas
istub samblases kännutoolis,
läbi paljude kevadete õpilasel
ilu vaikuses kuulamist voolis.
Kristallide allika ahvatlevas
aarias Võlur igavesti noor,
Külvajale üll heidet‘ saab
kroonita kuninga vägine loor.
Nõnda loodud saab Ainsate
sünni kordumatuse korduvus,
iga-küpsete viljade lõikusesse
talletub Aedniku hardumus.
Kõredalt karedad külvajal
külvis(t) on käed,
peode paledelt maa idusid
naeratamas näed.
Kulmudesse kirjut‘ kõmisev
küsimus kuhu ja millal peab Vaimu taim sirge hoidma
astuja kõikuval sillal.
Silmis sädelus Eelneva ajast,
mil pilved seadis laiule õlule
ja maa Hinge kuivamullased
juured jootis esmasele elule.
Põlluniiskuses pakatavat keha
läbimas päikese välgud,
siin-seal küntud elusvagude
vahel armutähtede sälgud.
Külvil hõljuvas ehas Külvaja
õlal öökull huikamas valge,
meeltes mõlkuvad Meistri
võlurisõnad kütmas tal palge.
Tänuks Külvajale andmast
janusele kosutav allikasõõm,
saab õhtupäiksele käed
sirutavate lilleõite lõhnav rõõm.
Adrakurgedel puhkavatel kätel
hõõgub jagamise lõõm,
loomisemullases adras Meistri
taevases mõtluses rõõm.

Rakveres
24. jaanuaril 2007. aastal
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RAAMATUPIDAMISTEENUS ON ODAVAM
Väike-Maarjas Simuna mnt 4a
on avatud raamatupidamisteenuseid osutav büroo!
Vastavalt Eesti Vabariigi
raamatupidamisseadusele on
kõik registreeritud äriühingud ja
ettevõtlusega tegelevad füüsilised isikud kohustatud korraldama oma raamatupidamist.
Eduka äritegevuse jätkamiseks
on hädavajalik raamatupidamise
korrektne korraldamine vastavalt
seadusandlusele. Aruannete
õigeaegse esitamise ja raamatupidamisarvestuse õige korraldamise eest vastutab vastavalt
äriseadustikule ja raamatupidamisseadusele juhatuse liige,
seega puudutab raamatupidaja
valik juhatuse liiget isiklikult.
Raamatupidamise korraldamiseks on kolm võimalust:
·pidada ise raamatupidamisarvestust,
· palgata raamatupidaja,
osta raamatupidamisteenuseid.
Kõige odavam viis on kindlasti
ise oma raamatupidamisarvestust pidada. See on ka kõige
komplitseeritum, kuna eeldab
siiski erialast ettevalmistust ning
pidev vajadus seadusandlusega
kursis olla nõuab aega, nii jääb

põhitegevus tagaplaanile. Edu
sõltub sageli oskusest oma aega
efektiivselt kasutada. On oluline,
et raamatupidamine ei seisneks
ainult maksuameti aruannete
koostamises, vaid ka pea- ja
päevaraamatu pidamises ning
aastaaruande koostamises.
Miks aga eelistada raamatupidamisteenuse ostmist koosseisulise raamatupidaja palkamisele?
Koosseisulise raamatupidaja
palkamisega kaasnevad esmalt
kulud (arvuti riist- ja tarkvara).
Professionaalne raamatupidaja
nõuab reeglina kõrget palka.
Raamatupidamisbüroo seevastu
võimaldab kõrge kvalifikatsiooniga raamatupidaja töö
suhteliselt madala hinnaga.
Teeme lihtsa võrdluse.
Makstes raamatupidajale
miinimumpalka 3600 krooni, tuleb
sellele lisaks tasuda veel
põhikohaga töötaja korral
sotsiaalmaksu 1188 ja asutuse
töötuskindlustust 11 krooni
kuus. Äriühingu jaoks teeb see
põhitöötaja tegelikuks palgakuluks 4799 krooni kuus (57 588
krooni aastas).
Raamatupidamisteenuste

hinnale nimetatud makseid ei
lisandu. Lisaks langevad firmal
ära personaliotsinguga seotud
kulud ning töölepinguga
kaasnevad tagatised (puhkusekompensatsioon jms), lisaks
palgale on ju veel vaja ruumi, kus
raamatupidaja istub, arvutit,
raamatupidamisprogrammi,
kontoritarbeid jm.
Tuginedes raamatupidamisteenuste hindadele VäikeMaarjas asuvas raamatupidamisbüroos, kujuneks keskmise
suurusega (201–250 kannet)
firmale osutatava raamatupidamisteenuse hinnaks 2000
krooni kuus. Seega hoiate kokku
2799 krooni kuus (33 588 krooni
aastas).
Büroo pakub oma klientidele
igakülgset abi, alates raamatupidamise sisseseadmisest, siseeeskirjade ja kontoplaani
koostamisest kuni jooksva
raamatupidamistööni. Kliendiga
arendame välja paindlikud
lahendused teie erinevatele
soovidele ja vajadustele.
Lilian RIKKEN,
FIE, tel 528 0860, 326 1844
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VMPSi veerg

Mis oli....
· 02.04 avati Väike-Maarja
muuseumis kotinäitus. Meie
seltsi esindasid M. Beilmann ja
Ü. Metsman.
· 09.04 kutsuti Rakverre usinad
naised, kes olid nõus kuduma
kindaid vanade mustrite järgi.
Õpetajaks oli Aino Praakli, kel on
plaanis koostada voldik
“Kirikindaid Lääne-Virumaalt”.
Mustrid pärinevad Eesti Rahva
Muuseumist. Esindatud olid ka
meie valla naised.
· 12.04 toimus Rakveres Piiral
tõuloomakasvatuse õppepäev.
Juttu oli piimaveiste jõudlus-

kontrolli tulemustest 2006.
aastal. Toodang lehma kohta
suurenes 2005. aastaga
võrreldes 353 kg võrra,
aastalehma kohta saadi 6862 kg
piima.1. jaanuaril 2007. aastal oli
jõudluskontrollis 99 596 lehma,
see moodustab 91,5 % Eesti
lehmadest. Keskmine arv karjas
on 67,5 lehma ja loomade vanus
on 4,11 aastat. Alates 2006. aasta
novembrist on kõigil soovijail
võimalik kontroll-lüpsid JKK–
sse edestada elektrooniliselt
(Vissuke-Sündmused-KL).
Ainevahetusprobleemidest
laktatsiooni alguses rääkis OÜ
Anu Ait söötmisspetsialist Nelly
Oinus. Juttu oli veel loomade
kõrvamärkide kadumisest. Päeva
lõpus anti ülevaade lüpsikarja
geneetilisest hindamisest. Pika
jutu võttis kokku T. Bulitko.

·14.04 kogunesime üldkoosolekule, et alustada uut hooaega.
Arutasime muutusi põhikirjas,
suviseid koosviibimisi ja
läheneva Pandivere päevaga
seonduvat. Ootame kõiki
osalema, nii ostma kui müüma!!!
· 29.04 käisime naiste kootud
vaipadega Simuna ostu-müügi
päeval, mis oli igati tore. Lapsed
tegid vahvaid poroloonist
maske, pakuti kohvi-teed.
Silmailu andsid veel teisedki
käsitööd, nimelt vaibad, pitsidmütsid, noorte moodsad
varrukvestid. Avatud oli
kasutatud riiete tuba, kust päeva
lõpus sai täiendust Väike-Maarja
taaskasutuskeskus. Suured
tänud!

Mis tuleb ...
02.06 osaleme 20. Pandivere
päeval. Ootame rongkäiku
kõikide külade esindusi kandma
oma küla silti.
Kui seisma jätaks ajaratta,
et vananeda eal ei saaks,
kui saaks kõik rõõmud alles
jätta
ja noor veel olla taas.
Õnne sünnipäevaks!
10.06 - Annika Michelson
11.06 - Anti Burk
16.06 - Rein Orupõld
18.06 - Vilmar Pere
24.06 - Vello Metson
27.06 - Liivi Uueni

Külastati Skandinaavia maade
suurimat kevadmessi
19.-22. aprillini peetud
Skandinaavia maade suurimat
kevadmessi külastas ka 19liikmeline grupp maanaisi VäikeMaarja vallast.
Sõit sai teoks projekti ,,Vaatame
kodust kaugemale“ raames.
Tegemist oli Väike-Maarja
maanaiste seltsingu, Pudivere
küla seltsi ning Väike-Maarja
aiandus-mesinduse seltsingu
ühisprojektiga, mille rahastamisele aitasid kaasa MES (9000
kr, taotles PAIK), Väike-Maarja
vald (10000 kr), Pudivere küla
selts (300 kr) ning Väike-Maarja
maanaiste seltsing (1700 kr).
Kogu projekti maksumusest
(34700
kr) moodustas
reisiseltskonna omafinantseering 39,5%.
Helsingis viibisime 20. ja 21.
aprillil. Et samal ajal toimusid ka
messid “Oma kodu 2007”,
“Suvila 2007” ning “Kinnisvara
2007”, siis oli uudistamist küll
igale maitsele. Infot nii
väljapanekutest kui ideedest
toodi kaasa fotodena ja
Interneti-aadressidega
varustatult, sest näiteks messi
“Kevadaed 2007” taimede,
seemnete jne ostmine oleks
olnud küll mõttetult kallis
tegevus (kohati 3-4 korda

kõrgemad hinnad kui meil).
Teisel päeval külastasime
Marketanpuisto firmat, kus otse
looduses oli näha väga erinevaid
aia- ja maastikukujundusrajatisi,
kus oli kasutatud kive, puitu,
laastu, kõrg-ja madalhaljastust.
Pilku püüdis vana ja kaasaegse
kokkusobitamine. Palju oli
uudistamist lastele mõeldud
mänguväljakute elementide
juures, näit liivakastis ei olnud
mitte liiv, vaid tehistera. See oli
ilus ja puhas küll, aga kas sellest
ka lossi annab pätsida? Selles
osas oli erinevaid arvamusi.
Helsingi linnaekskursiooni
sisse mahtus meremaailm,
Templiväljaku kirik (kaljukirik),
rahvusooper, Sibeliuse monument, parlamendihoone jne.
Kahjuks hilinesime kuulsaks
räägitud Wanha kaubahalli.
Lõpetuseks heitsime olümpiastaadioni tornist pilgu peale
kogu Helsingile. Meie Tallinn on
ikka ilusam! Hiline kodutee
tantsumuusikaga Rosella pardal
tõi taas meelde, et kusagil
lähedal on kodud ja argipäev.
Ellu TALVIS

Kevadmessil osalenud Helsingis

Järvamaa naiste huvireis meie
maakonda
Meie maanaiste liidu ülaliseks oli Karame selts Järvamaalt, kuhu
kuulusid naised ja mehed Karinu, Ramma ja Metsa külast.
Põhieesmärgiks oli vaadata, millega tegeletakse seltsides ja külades
ning tutvuda seltsitubade, -majade ja külaplatsidega.
Ringreisi alustasime Väike-Maarja maanaiste seltsi algatusel
tegutsevast taaskasutuskeskusest, mis on saanud väga vajalikuks,
siit saab uusi vaipu ja muid esemeid. Keskuse tööd tutvustasid Kai
Tomingas ja Ellu Talvis.
Edasi sõitsime Eesti pikimasse, Avanduse mõisa, kus Ene Preem
näitas uut vastvalminud Simuna naisteklubi tuba.
Järgnes külaskäik Muuga mõisa ja Muuga maanaiste seltsi
ruumidesse Suure töö on seal ära teinud seltsi esinaine Ilma Lausvee.
Lõpetasime Tudu muuseumis, mille elluärataja on olnud Tudu
maanaiste selts eesotsas Helve Ploomiga. Pidulik lõuna toimus Tudu
trahteris. Meie seltside vastukülaskäik toimub 24. ja 25 juulil.
Liivi UUENI,
Lääne-Viru Maanaiste Liidu esinaine

Väike-Maarja valla Infoleht
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Väike-Maarja gümnaasium pidas
keskkonnakonverentsi
4. mail jätkas Väike-Maarja
gümnaasium kevadiste õpilaskonverentside korraldamise
tava. Tänavuse konverentsi
teemaks oli “Keskkond meie
ümber”.
Väike-Maarja rahvamajas
peetud konverentsi esimeses
osas esinesid ettekannetega 3.4. klasside õpilased, teises osas
8.-10. klasside õpilased. Vanemas
osas olid esinejate seas ka
külalised
Väike-Maarja
gümnaasiumi sõpruskoolist
Soomest Sonkajärvilt.

Ettekannetes räägiti keskkonna eri tahkudest ja mõjust
elanikkonnale: veest, jäätmetest,
astmast ja allergiast, tulnukliikidest meie ümber ning
salapärasest Porkuni järvest.
Juttu tuli ka keelekeskkonna
mõjust võõrkeelte omandamisel
ja keelekümblusest ning õpilaste
suhtumisest alkoholi tarbimisse.
Ettekannete koostajad olid
õpetajate juhendamisel palju
materjali läbi töötanud, kuulajad
said teada nii mõndagi uut ja
huvitavat.

Kuuldust vahest kõige
mõtlemapanevam oli alkoholi
tarbimisega seotud ettekanne,
kus analüüsiti gümnaasiumi 8.11. klasside õpilaste seas läbi
viidud küsitlust ja võrreldi seda
2003. aastal korraldatud
samalaadse küsitluse tulemustega. Õpilaste hoiakud on nende
aastatega nihkunud pigem
negatiivses suunas.
Palju tänu ettekannete
koostajatele, ettekandjatele ja
juhendajatele! Ootame koolikonverentse ka järgnevatel aastatel.

Kiltsi kooli õpetajad Mall
Võhandu ja Merje Leemets olid
koostanud valla kõikide koolide
õpilastele põhjaliku keskkonnaalase viktoriini. Konverentsil autasustati iga vanuseastme kolme paremat vastajat.
Tublisid loodusetundjaid oli nii
Väike-Maarja, Kiltsi kui Simuna
koolist. Mõned klassid olid
viktoriinist küll kõrvale jäänud,
kuid vastajaid oli sellegipoolest
rohkesti.
Ilve TOBRELUTS

3.b klassi õpilased Laura Laanemägi (vasakul) ja Hannamari Soidla
esinemas konverentsil ettekandega

Külalised Sonkajärvi koolist (esireas) konverentsi ajal rahvamaja
saalis

Külastusmäng
Unistatud mõisad 2007

VÄIKE IME

Üle-eestiline külastusmäng Unustatud mõisad 2007 toimub 2. ja
30. juunil, 12., 21. ja 22. juulil ning 4. augustil kolmekümne kuues
mõisas, milles asuvad koolid. Mängus osaleb ka Kiltsi kool.
Nendel päevadel on mõis avatud kell 10.00–18.40. Igal täistunnil
toimub giidiga ringkäik lossis, tutvustatakse lossi ajalugu, räägitakse
Krusensternide perekonnast jms. Pargis on tähistatud looduse
õpperada, võimalik on teha giidiga jalutuskäik. Töötavad
mitmesugused töötoad. Müügil on õpilaste valmistatud suveniirid
ning mitmesugused meened, postkaardid.
Kiltsi mõisas on avatud Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi ulatuslik
stendinäitus “Krusensterni ümbermaailmareis.” Näitus jääb avatuks
kuni 20.augustini.
Püsinäitustel on väljas A. J. von Krusensterni gravüürid
Lõunamere atlase juurde, Endel Grensmani aerofotod, käsitöö
(loomelaagrites valminu), pudelite kollektsioon. Külastajaid ootavad
mitmesugused üllatused.
Külastusmängust osavõtjad saavad esimesest külastatavast
mõisast osalejaraamatu, millesse koguvad külastuspäevadel
mõisatest templeid. Vähemalt kümmet mõisat külastanute vahel
loositakse välja kutseid sügisel ühes Eest mõisas toimuvale
teatrietendusele.
Kiltsi mõis on kõigile külastajatele avatud kogu suve. Info
telefonil 325 3411.
Lembit KEERUS,
A. J. von Krusensterni nimelise MTÜ juhatuse esimees

Igas kevades on oma ime. Simuna noortekeskuse imeks ja suure
soovi täitumiseks oli see, kui seniste keldris asuvate ruumide asemele
leidsime uued ruumid. Neli avarat tuba asuvad endiste kohal
Avanduse mõisa kaunis majas.
Kuna ruumid olid mõnda aega tühjalt seisnud, oli vaja teha
kergemat sorti remonditöid, milleks Väike-Maarja vallavalitsus leidis
ka rahalised vahendid. Uueks ülesandeks sai vajaliku mööbli
leidmine. Ka vanasõna ütleb, et küsija suu pihta ei lööda, siis
pöördusime oma murega Simuna leerimaja rahva poole. Leerimajas
kohtusime Simuna kogudust aitava misjonäri Raija Hirvensaloga,
kes teeb siin tööd misjoniorganisatsiooni Rauhan Sana egiidi all.
Soome sõprade abiga ja Raija korraldustöö tulemusena saabuski
hulk vajalikku kraami Simuna noortekeskusesse.
Meie sügav kummardus Raijale ja ka teile Elli Einer, Anna Pakkonen
ja Naima Metsanurk. Need toredad prouad leiavad Simuna leerimaja
humanitaarabist ikka midagi vajalikku noortekeskustele, ka VäikeMaarja noortekeskus on saanud osa nende lahkusest.
Suur tänu ja toredat kevadet headele inimestele!
Väike-Maarja valla noortekeskuste nimel
Inna LIIVAK,
Simuna noorsootöötaja
Meeli VEIA,
Väike-Maarja valla noorsootöötaja
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Emadepäeva kontsert Kiltsi
rahvamajas
11. mail esines Kiltsi
rahvamajas Henri Laks. Rõhutan
sõna „esines”. Teame teda kui
hinnatud lauljat. Ta on ka poeet
ja maalija. Henril olid kaasas
pildid, luulekogud ja loomulikult
kitarr. Mees laulis, luges oma
luulet ja selgitas, mis on tema
jaoks kunst.
On vahest sümboolne, et
emadepäeval esineb mees, kelle
igas laulus peitub sõnum. Need
pole laulud sellest, et
„...armastan sind, sa armasta
mind...”, vaid lihtsate vahenditega on antud edasi midagi
üldmõistetavat ja üldinimlikku.
Henri Laks on muusik selle
sõna kõige tähendusrikkamas
mõttes. Ta ei tee kompromisse.
Tema muusika sobib noortele ja
vanadele, meestele ja naistele. Ta
oskab jääda kitarriga poisikeseks, kes loobib kive lainetesse
ja naeratab, minu meelest ääretult
positiivne kompositsioon palju
läbi elanud inimese poolt.
Pildid? Jah, Henri Laks maalib.
Igal pildil on oma lugu. Ma pole
kunsti asjatundja, aga nimetaksin seda klassikaliseks
modernismiks. Tal on väga hea

värvivalik, tunnetuslik kompositsioon ja graafiliselt hea esitus!
Luuletused? Selles osas
kahtlustan, et tegemist on
kirjutamata jäänud laulusõnadega. On ju nii, et iga pilt
peidab endas lugu ... („Every
picture tells a story”, Rod
Stewarti LP-album 70-ndatest,
„Pildid näituselt” Modest
Mussorgski sulest, „Fauni
pärastlõuna” – Claude Debussy
jne, jne.) Henri Laks on selles
suhtes meister!
Mul on väga hea meel, et Kiltsi
rahvamajas toimus kontsert, kus
kõrgtasemel esitati head muusikat. Loomulikult suured tänud ka
Kiltsi lasteaia lastele õpetaja
Merike Höövelsoni juhendamisel. Nad olid väga tublid.
Tantsud, laulud ja muusikalissõnalised kompositsioonid olid
täiesti tasemel ja omal kohal.
Aitäh teile kõigile!
Inimesed, ärge peljake!
Paarkümmend krooni pileti eest
pole ju palju. Tulge alati, kui on
midagi kuulata, midagi näha ja
kaasa mõelda.

Emadepäeva kontsert
Väike Maarja rahvamajas
Mina tean seda neiut ainult
eesnime pidi – Alexandra.
Vabatahtlik. (Mida see sõna
tegelikult tähendab?) Laste
sõber. Hea suhtleja. Alati
korrektne ja abivalmis. Mida
veel?
See kummaline muusikaline
muinasjutt, mida esitati 12. mail
Väike-Maarja rahvamajas, oli
eriline. Polnud seal võltspaatost
ega ka klassikalist we-be-happysündroomi. Olid vaid noored, kes
tegid seda, mis tuli südamest.
Alexandra Schmitterer oli
kokku pannud muljetavaldava
rahvusvahelise seltskonna,
kuhu kuulusid ungarlased,
sakslased, türklane, hispaanlane
jne. Ühest küljest tunnistan, et
jäin oma keeleoskus(t)ega hätta.
Teisalt – kõik noored rääkisid
maakeelt, mõni paremini, mõni
halvemini.

Mängiti erinevaid pille, lauldi
erinevaid laule, eestikeelset
teksti luges Vahur. Ekraanil olid
näha pildid erinevaist elujuhtumitest. Mängiti flööti, kitarri,
trummi. Peale selle oli kavas
meeleolukas rahvatants.
Vaheajal pakkus küpsist ja
kohvi Väike-Maarja naisselts.
Aitäh teile kõigile!
Oli ilus kontsert! Ma ei leia
paremat sõna, kui ilus. On ilus
seegi, et Väike-Maarjast leidis
vähemalt kakskümmend inimest
aega ja võimalust tulla
kontserdile, mis oli tasuta.

Ville-Markus KELL

Emili unenäoreis –
tõesti väga hea koostöö
Eelmisel laupäeval olid VäikeMaarjas internatsionaalse laine
üleujutused. Viisteist programmi
“Euroopa noored” vabatahtlikku
ja eeskätt rahvaõpilane Gesche
Leffrang tulid mulle appi, et
korraldada emadepäeva kontserti
“Emili unenäoreis”. Kümme
sakslast, kolm prantslast, üks
hispaanlane, üks türklane ja üks
ungarlane – kõik olid minuga
nädalalõpul õppekeskuses,
proovisid
ja
harjutasid
emadepäeva kontserdiks. 1726aastased noored tulid kokku
Võrust, Viljandist, Tartust,
Tallinnast, Tapalt, Maarja külast
ja Kuusalust.
“Emili unenäoreis” on
emadepäevalugu, mille ma
kirjutasin. Selle tõlkisid Maarja
Mäe ja Ene Nurmsoo. Suur aitäh
neile! Lugu räägib väikesest

Emilist, kes otsib emadepäeva
kingitust. Oma teel kohtab ta ka
Pipi Pikksukka ja väikeonu, kes
aitavad otsida.
Ka muusikaline programm oli
päris rahvusvaheline. Meil olid
Rootsi, Eesti, Iisraeli ja Ungari
rahvalaulud, Pop-rock inglise
keeles, klassikaline muusika
(Vivaldi) ja Prantsuse ansoone.
Eesti osaks programmis oli
segarahvatantsurühma
(juhendaja Egne Liivalaid) kaks
tantsu. Aitäh!
Vaheajal pakkus naisrühm
kohvi ja küpsiseid, vabatahtlikud
ja “Diakoonia-aasta Eestis” juht
Ave Bemse jagasid informatsiooni EVSi kohta (European
Voluntary Service) ja plakat
selgitas Väike-Maarja noortekeskuse olukorda.
Oli väga lõbus õhtu, tore oli

Vabatahtlikud Väike-Maarja rahvamaja laval
näha paljusid inimesi koos
naermas. Aitäh neile, kes aitasid!
Aitäh neile, kes tulid osalema!
Aitäh neile, kes toetasid
noortekeskust!
Aitäh
rahvamajale ja õppekeskusele!
Loodan, et me mõistame, et
noored saavad teha toredaid
asju, kui neile anda võimalus. Oli
tore koostöö. Arvan, et need,
kes ei tulnud, jäid paljust ilma.
Parimate soovidega
Alexandra SCHMITTERER,
programmi “Euroopa
noored”
vabatahtlik Väike-Maarjas

Ville-Markus KELL
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Simuna naisansambel Priimula - 45
Laul saadab meid ju hällist peale,
laul juhib mõtted halvalt heale.
Laul tuleb, siis kui süda lahti,
ei anna nukraks hetkeks mahti.
Laul liidab neid, kes laule teavad,
kes laulust ikka lugu peavad.

5. mail tähistas naisansambel
Priimula pidulikult juubelit. See
oli 45 aastat tagasi, kui Simuna
sovhoosi vastavatud lastepäevakodule osteti uus pianiino.
“Klaver on, nüüd, naised,
võiksime ka laulma hakata!”
öelnud tol ajal kaadriinspektorina
töötanud Leida Kask. Väärt mõte
oli välja öeldud ja see tuli ka
teoks teha. Nii sündis Simuna
naisansambel.
Esimesed lauljad olid Asta
Randmets, Viivi Veia, Elvi Liim,
Ludmilla Porgasaar, Tiiu Roosna,
Helju Falkenberg, Silva FlorenPalmar. Kuus naist alustanuist on
laulnud tänaseni: Elvi Liim,
Ludmilla Porgasaar, Leida Kask,
Helju Falkenberg, Tiiu Roosna,
Silva Palmar ja nendega on nüüd
juba mitmeid aastaid koos
laulnud Elli Einer. Tublisid
laulunaisi juhendas 1962. aastast
Simuna kooli muusikaõpetaja
Valter Floren.
Simuna rahvamaja kauaaegne
juhataja Laine Pruunsild, kes ka
ise aastakümneid naisansamblis

laulis, on aastaid tagasi öelnud:
“Meie ansambel kujunes
niisuguseks, nagu ta on, tänu
meie juhendajale, Valter Florenile,
kes oskas meist, suhteliselt
erineva laulmiskogemusega
inimestest vormida ansambli.”
Valter Floreni käe all hakkas
tegutsema ka instrumentaalansambel Siri-Piri-Pinn, kes
naisansambli laule aastaid saatis.
Lauluga üksi oli raske õhtut täita
ja seepärast lõid naised kaasa ka
estraadipiltides.
Kui Valter Floren Simunast
lahkus, oli lauljail raskusi
juhendaja leidmisega. Kuid 1979.
aastal tuli Simuna kooli noor,
kena ja energiline muusikaõpetaja Eve Põldmaa, kes on
siiani lauluansamblile truuks
juhendajaks jäänud. “Armastus
võtab mõistuse neilt, kel seda on
ja annab neile, kel seda pole,”
väidab üks prantsuse filosoof. Ja
paraku on tal õigus, sest keegi ei
pääse siin ilmas armastuse
ülevast hetkest, mis sünnib
pilgust, kasvab suudlusest ja
sageli lõpeb abieluga. Nii juhtus
ka meie Evega, kellel tekkis soov
hetkeks aeg maha võtta ning
pühenduda perele. Abistav käsi
ansamblile tuli Liivi Raimlalt, kes
sel ajal töötas rahvamajas ega
lasknud naistel laulmist lõpetada.

Koolide lõpuaktused
30. mail
kell 17.00 Väike-Maarja muusikakooli lõpuaktus-kontsert
Väike-Maarja rahvamajas

16. juunil
kell 12.00 Kiltsi kooli lõpuaktus

21. juunil
kell 18.00 Simuna kooli lõpuaktus

21.juunil
kell 16.00 Väike-Maarja õppekeskuse lõpuaktus

21. juunil
kell 18.00 Väike-Maarja gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus
Väike-Maarja rahvamajas

22. juunil
kell 18.00 Väike-Maarja gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus
Väike-Maarja rahvamajas

Ma arvan, et inimese tõeline
õnn seisneb võimes vaadata
tagasi oma tehtule ning tunda,
et ta on millegi saavutamise
nimel kõvasti tööd teinud ja selle
ka tegelikult saavutanud. 45
aastat on pikk aeg, mille jooksul
on lauldud kõigis ümberkaudsetes ning mitmetes kaugemateski rahvamajades ja
klubides, närveeritud ülevaatustel ja festivalidel, kust ikka
ja jälle tuldud tagasi väga heade
saavutustega. Oluline on see, et
Simunas pole toimunud
sündmust, mida poleks naisansambli laul meeldejäävaks
teinud.

Elus pole tähtsad pikad elulõigud
–
aastate hulk, vaid harvad,
säravad hetked,
mis valgustavad kaugele ja
aitavad elada!
Kui päike ei mäleta eilset päeva
ja tuul ei tule tagasi sama teed,
peab olema midagi muud, mis
jääb.
Need on mälestused ja laulud…

Aitäh Sulle, kallis juubilar,
toreda ja kauaks meeldejääva
sünnipäevakontserdi eest!

Auli KADASTIK

Hetk Priimula sünnipäevakontserdilt

KULTUURIKALENDER
29. mail
Pandivere päeva Kurtna, Nadalama ja Kärsa külade
külakonverents Nadalama külaplatsil. Algus kell 18.00.
30. mail
Väike-Maarja muusikakooli lõpuaktus Väike-Maarja rahvamajas.
Algus kell 17.00.
31. mail
Pandivere päeva külakonverents Ärina külas kartulihoidla kõrval
platsil. Algus kell 18.00.
2. juunil
XX Pandivere päev, algus kell 11.00, Eesti X esivõistlused
naisekandmises, algus kell 16.00.
21. juunil
Väike-Maarja gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus Väike-Maarja
rahvamajas.Algus kell18.00.
22. juunil
Väike-Maarja gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus Väike-Maarja
rahvamajas. Algus kell 18.00.
22. juunil
Jaaniõhtu Simunas. Algus kell 21.00. Jälgige täpsemat infot enne
üritust!
23. juunil
Väike-Maarja jaaniõhtu Müürikul. Sportlikud mängud,
isetegevuslaste kontsert, tantsuks ansambel Kanged Mehed, disko
(DJ Playback). Algus kell 21.00.
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Kuidas läheb, Väike-Maarja haridus?
Kuidas läheb, Väike-Maarja kultuur?
Nii kuis lükkad, nii ka läheb. Aga
lükkajaid, kas neid ikka jagub?
Ega ikka eriti ei jagu. Samas,
tegijaid on meil päris palju:
asutuste juhid, õpilased, õpetajad,
huvijuhid, noorsootöö vedajad,
sõprussuhete edendajad, ringide
juhendajad (tantsijad, lauljad,
pillimängijad, käsitöö tegijad,
sportijad ...) Samas ootavad
tegijad, et oleks valmisolek
üksteise töö- ja tegemisrõõmu
nautida. Seda meil paraku napib,
siis lükkajaid peakski enam olema.
Aga tundkem rõõmu kirjade
kaudugi. Mis olnud, mis tulekul?
Vähemasti põgusaltki.
Koolid-lasteaiad on oma
tegemisi kokku võtmas ning
hindamas saavutatut. Muusikakool “kaalus” oma õppureid mitme
konkursi kaudu ning sai teada, et
lapsed ja õpsid on väga hoolsad
olnud, lausa maakonna tublimad.
Lasteaias sedapuhku tulemas
suverühm. Rahvamajagi pakub
tuge väikelaste suve veetmisel.
Sügisel on teretulnud koolide
õpilased, et tutvust teha
kõnekunsti alustega Noorte-

keskus otsib abi kohe mitmest
projektist, et luua lahedamaid
võimalusi noortele ning paneb
kokku töö- ja puhkelaagri rühmi
juuniks-juuliks.
Põhikoolid lõid kaasa gümnaasiumi konverentsil ning käisid
vastastikku töökäikudel. Õppekeskus ja gümnaasium lõid
täiendavaid kavasid eelkutseõppeks. Lisaks kutsus gümnaasium ellu pikapäevakooli, mis
nõuab kindlasti tugevat pingutust, aga annab lastele paremaid
võimalusi huvitegevuseks ning
koduste õppeülesannete lahendamiseks. Õppekeskus ja Kiltsi
kool jätkavad liikumist Comeniuse
liinil.
Noortekeskus noolib koostöövõimalusi Saaremaa Kaarma
valla koolidega ning gümnaasium
ajas edukalt sõprussihte Soomemaa kahe kooli Hausjärvi ja
Sonkajärvi lukio rahvaga. Simuna
kool võõrustas Saaremaa õpetajaid.
Meie valla vabatahtlik Alexandra
on olnud suurim sidusisik haridusja kultuuriasutuste vahel. Oma

suurimat vajadust on ta
tunnetanud gümnaasiumi õpilaskodus. Emadepäeva auks pandi
koos 20 vabatahtlikuga Eestimaalt
kokku temaatiline kontsertprogramm “Emili unenägu” meie
rahvamajas kaasates naisseltsi
ning segarahvatantsurühma. Väga
tihe ja oluline tegemiste jada on
olnud saksa noorel meie noortekeskuses ning ka noortekeskuse
ja päästekooli ühisettevõtmistes.
Kultuurirahvas pidas sünnipäevi nii laulu- kui tantsurühmadel. Aino Lukman lükkas
ellu lausa 30. rahvatantsurühmade
kevadkontserdi. Oi seda noorust
küll! Vaata ja imesta! Väike-Maarja
õpetajate naisrühm tähistas 25.
sünnipäeva.
Eakate klubidel olid juubelid, mis
andsid neile uusi tuuli tiibadesse,
näiteks alustada sügisel võimlemistundidega ning kasutada
ujumisvõimalusi koos noortega.
Raamatukogude töötajad käisid
õppimas, kuidas tõhusamalt oma
vankrit vedada, lausa Rootsimaal.
Kultuuritöötajad käisid Läti- ja
Leedumaal sealse kultuurieluga

tutvumas. Meie paikkonna
kultuurilool põhineva ainekava
loomisega tegeleb meie aasta
õpetaja, meie aasta tegija on
jätkuvalt rahvusvahelist tantsupäeva, vigurvänta ja paljusid teisi
tegemisi vedamas.
Siin on nimetatud vaid mõned
tegemised, täiesti traditsioonilised
suurüritused (Popp-Tipp-Täpp,
Wiedemanni keelepäev, Pandivere
päev koos naisekandmisvõistlusega, jaanipäev...) Palju on
tehtud ning enam veel ees. Olen
tänulik igale inimesele, kes olnud
kaasas pakkumaks rõõmu endale
ja teistele luues seeläbi meie ühist
ja ühtset haridus- ja kultuuriruumi. On heameel, kui jagate
arvamust, et oleme sammukese
üksteisele lähemale tulnud siin,
meie ühises kodupaigas VäikeMaarjas.

Comenius
Soomes

külastasime kohaliku kooli tunde.
Igaühel oli võimlsus valida just
meelepärane. Mingit erilist tulevärki
meie saabumise puhul ei korraldatud
– tunnid toimusid rahulikus tempos,
igas tunnis kasutati grafoprojektorit,
sest töövihikute harjutused on
õpetajaraamatu vahel lüümikutel
olemas. See on hea idee meie õpikute
trükkijatele. Jõudsime jalutada Kotka
kaunis pargis, külastasime 1960.
aastatel tuumavarjendina ehitatud ja
tänapäeval suurepäraselt sisustatud
spordikompleksina kasutatavaid
graniidi sisse lõhatud ruume. Samas
kompleksis oli ka väike
tuletõrjemuuseum, kus eksponeeriti
vahendeid alates tuletõrjevankrist
kuni tänapäevaste tuletõrjeautodeni

välja. Ei puudunud ka mundrid ja
aumärgid. Esimene Kuusankoski
koolimaja on praeguseks linna äärde
kaljurünkale uuesti ülesehitatud.
Muuseumiosa on selles hästi väikene,
kuid endises klassiruumis saab väikese
seltskonnaga
korraldada
mitmesuguseid üritusi. Ka meie loovus
pandi selles puunikerdustega
kaunistatud ruumis proovile.
Projektikoosolekul arutasime
tulevikuplaane. Projekti lõpptulemiks
on ühiselt koostatud CD-plaat meie
rahvaste kultuuri ja keele erinevuste ja
sarnasuste kohta. Keeleliselt oleme
sarnasemad soomlastele, aga arutelu
käigus selgus, et meil on ka ungarlastega
päris mitmeid ühiseid tantsu- ja
laulumänge. Edaspidine töö seisnebki

sarnaste laulumängude leidmises ja
filmimises, sõnastiku koostamises.
Järgmisel koosolekul novembris
Kiltsis anname kogutud materjali
ungarlastele, kes siis teevad ära
suurema töö plaadi kokkupanemisel.
Projektist näen suurt kasu mitte
ainult erinevate kultuuride võrdlemisel
ja tundmaõppimisel, vaid ka
võõrkeelte tähtsustamisel. Hea meel
on tõdeda, et meie õpilased inglise
keeles suhtlemisel hätta ei jäänud.
Projektitöö on andnud meie koolile
tõeliselt häid sõprussidemeid, mis
kestavad kindlasti ka pärast projekti
lõppu.

Kolmeaastane Comenius 1 projekt
kolme kooli – Kiltsi, Kuusankoski ja
Orashaza vahel on jõudnud teise
aastasse. Sügisel võõrustasime
projektipartnereid oma koolis, nüüd
oli aeg sõpradele külla minna.
22.-25. aprillini viibisid neli meie
kooli õpetajat ja õpilast Kuusankoskis
Kymintehtaan Koulus. Kohal olid ka
kolm õpetajat ja kaks õpilast Ungarist
Vörösmarty Mihaly Altalanos
Iskolast.
Projektikoosoleku päevad olid pikad
ja sisutihedad. Enne lõunat

Olga METS,
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

Merje LEEMETS,
Kiltsi kooli õpetaja

Väike-Maarja valla Infoleht
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XX Pandivere päeva mõistatus
MOTO: Pandivere päev on meie kodukandipäev

Tänavu tähistame XX Pandivere päevi. Nende päevade ootuses on paslik meenutada meie
kodukandipäevade algusaega ja mõelda meie kodukandi viimasele kahele aastakümnele.
Mõistatuse küsimused aitavad meenutada nii mõndagi sellest ajast.
Kui mõnele küsimusele vastamisega tekib raskusi, astuge läbi Väike-Maarja muuseumist, seal on
abi käepärast!
Head nuputamist!
Küsimuste-vastuste lehed lõigake infolehest välja ja andke Pandivere päeval
enne kella 14.00 peoplatsil ära.
1.

Esimene Pandivere päev toimus 28. mail 1988. aastal. Päeva motoks oli kodukohatunne. Kodukandipäeva mõtte algataja ja
päeva läbiviimise üks peaorganisaatoreid oli
………………………………………………………………………………….

2.

Esimese Pandivere päeva avas Jakob Liivi pargis Väike-Maarja muinsuskaitseseltsi esimees. Kes?
………………………………………………………………………………...

3.

Teine Pandivere päev oli pühendatud lastele. Kohal olid nukuteatri näitlejad, kes ka meie kodukohaga seotud. Kes?
…………………………………………………………………………………..

4.

Kolmandal Pandivere päeval esinesid ETV populaarse vanemale põlvkonnale mõeldud saate tegijad. Millise?
…………………………………………………………………………………..

5.

Viiendal Pandivere päeval toimus rahvamajas kohtumine Virumaalt pärit ja Väike-Maarja Keskkoolis õppinud populaarse
luuletaja ja kunstnikuga. Kellega?
…………………………………………………………………………………..

6.

Kuuendal Pandivere päeval avati muuseumis I korruse ekspositsioon. Mis aastal see toimus?
…………………………………………………………………………………..

7.

Pandivere päevade raames on toimunud ka põllumajandusnäitusi. Paaril Pandivere päeval toimus Müürikul võistlus
põllumajandusloomadega. Mis võistlus?
…………………………………………………………………………………..

8.

16. Pandivere päevade ajal esitas Väike-Maarja näitering Vao torni ümbruses Jakob Liivi kurbliku näitemängu. Millise?
…………………………………………………………………………………..

9.

Kaheksandate Pandivere päevade ajal heisati meie valla oma lipp. Mis aastal see oli?
…………………………………………………………………………………

10. Väike-Maarja Põllumeeste Selts sai oma 100. aastapäevaks uue lipu. Üheksandal Pandivere päeval toimus konverents, kus
esines kõnega põllumeeste seltsi sõjaeelse juhatuse liige. Kes?
…………………………………………………………………………………
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11. Kümnendal Pandivere päeval 1997. a toimus Väike-Maarja luuleraamatu esitlus. Nimeta sellest raamatust kolm autorit.
…………………………………………………………………………………..
12. 2001. a oli Pandivere päeva motoks: kuni su küla veel elab, elad sina ka. Mitmes Pandivere päev see oli?
…………………………………………………………………………………
13. 2002. a Pandivere päevl esitas kohalik näitering Ellu Moisa ja Ene-Riina Ruubeli koostatud loo “Pildikesi parnassiaegsest VäikeMaarjast”. Lavastas Heli-Liivia Komp. Nimeta 3 osatäitjat.
…………………………………………………………………………………..
14. Populaarse romaani “Rannamännid” autor.
…………………………………………………………………………………
15. Mida seostad Väike-Maarjas Märt Meosega?
…………………………………………………………………………………
16. Mis aastal asutati Väike-Maarja raamatukogu? Kas 1906., 1926. või 1956. aastal?
…………………………………………………………………………………..
17. Tuntud muusik Unikülast on
…………………………………………………………………………………
18. Missugusest allikast saab alguse Pedja jõgi?
…………………………………………………………………………………..
19. Aasta põllumees 2002, Väike-Maarja põllumeeste seltsi praegune esimees.
…………………………………………………………………………………..
20. Piirkonna üks edukamaid karjakasvatajaid, valla aasta tegija 2005.
…………………………………………………………………………………..
21. Mitu aastat möödus tänavu Simuna haridusseltsi loomisest?
…………………………………………………………………………………..
22. Nimeta Simuna kooli õpetaja, kes valiti 2006. aastal maakonna aasta õpetajaks.
…………………………………………………………………………………..
23. Väike-Maarja gümnaasiumi õpetaja, valla aasta tegija 2006.
…………………………………………………………………………………
24. Iga-aastaste loomelaagrite korraldaja Kiltsis on
………………………………………………………………………………..…
25. Kes on viimase 20 aasta jooksul töötanud Väike-Maarja vallavanemana? (3)
…………………………………………………………………………………..
26. Nimeta vallavolikogu esimehed sama aja jooksul. (4)
…………………………………………………………………………………..
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Raamatukogulased Rootsis
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
eestvedamisel toimus 24.-29.
aprillini esimene Lääne-Viru
maakonna raamatukogutöötajate
õppekäik Rootsi. Kuuepäevase
reisi jooksul sai 40 raamatukogutöötajat tutvuda Helsingi,
Stockholmi, Gävle ja Ljusdali
raamatukogude ja kultuurikeskustega. Väike-Maarja vallast
sõitsid kaasa Riina Tülli Simuna,
Tiiu Grünthal Triigi raamatukogust
ja allakirjutanu.
Programm oli väga läbimõeldult
koostatud, saime ülevaate raamatukogutüüpidest. Nägime palju
uuendusi, nagu raamatute tagastamise ja sorteerimise masinad,
MP3le laadimise ja laenutamise
võimalus, kus iga soovija saab talle
vajaliku muusika oma mälupulgale
laadida ja seda 40 päeva kuulata.
Pärast allalaetud pala kustub nii
mälupulgalt kui ka arvutist.
Huvi pakkus Rootsis üldiselt
levinud praktika, et kooli, linna või
alevi raamatukogud olid koondatud ühtse juhtimise alla, jättes
teised filiaalideks. Paljud
raamatukogud suuremates kohtades asusid paikkonna kultuurikeskustes, kus olid mitmesugused
huvialaringid, draamastuudiod,
kunstiklassid, käsitöötoad, tehnika-

ringid, muusikastuudiod. Isegi
kaljuronimise sein, kus sai
harjutada mägironimist. Igas
niisuguses suuremas majas oli
tingimata ka kohvik või söökla, kus
sai vaimutoidu juurde tellida ka
korraliku lõuna.
Raamatukoguhooneteks oli
kasutatud endisi tööstushooneid,
kus laealune on siiani torusid ja
transpordisiine täis, kuid kõik
kenasti sobivas toonis üle värvitud
ja muu interjööriga sobima pandud.
Mööbel oli pea igas asutuses
omanäoline ja vastavale hoonele
sobitatud. Eriti huvitav oli vanast
diislitehasest ümber ehitatud
Nacka raamatukogu, kus olid
muinasjutunurgad päris pisikestele, võimsad arvutimängud,
mugavad puhkenurgad, isegi
võrkkiik, et pingelisest vaimutööst
veidi lesides puhata.
Hakkaski silma, et oli hästi palju
ruumi ja avarust, mitmeid väikseid
puhkealasid pehme mööbliga, kus
sai raamatut ka kohapeal lugeda või
valimine endale eriti mugavaks teha.
Palju oli kasutatud eri tasapindu.
Treppidest üles poolkorrusele
jõudes ootasid ees kas mingi
konkreetse teemaga raamatuvaramud või puhkenurgad,
lugamisalad. Kõigisse külastatud

Kiltsi koolis toimus veefestival
Kiltsi koolis toimunud veefestivali motoks oli “Vesi ja tervis”. Osalesid Interreg
III A 3+3 projektist osavõtvate Lääne-Viorumaa koolide õpetajad ja õpilased.
Kuulasime Lääne-Virumaa Tervisetalituse esindaja Sirje Nõmtaki ettekannet
“Vesi ja tervis”. Pandivere piirkonna inimeste terviseprobleemidest kõneles
perearst Mall Lepiksoo ja joogivee probleemidest Väike-Maarja vallas andis
ülevaate keskkonnanõunik Leie Arula.
Analüüsisime nn pudelivett ja kohalike kaevude vett, joonistasime plakateid,
kaitsesime oma seisukohti joogiveest ja tervisest lähtuvalt. Toimus individuaalne
viktoriin. Igaüks sai kaasa festivali infolehe.
Loodan, et veepäevalt saadud teadmised vee saladuslike omaduste kohta
panevad meid mõtlema ja suhtuma senisest erinevalt sellesse imelisesse ainesse.
Kõige olulisem tegur, mis määrab inimese tervise, ei ole mitte arstiabi,
vaid keskkonnateadlikkus ja tervislik eluviis.
Mall VÕHANDU,
Kiltsi põhikooli õpetaja

neljateistkümnesse raamatukogusse, kus käisime, pääses sisse
ka lapsevankri või ratastooliga.
Kõik oli inimese jaoks mugavaks ja
käepäraseks tehtud.
Hakkas silma, et töötajate hulgas
oli palju noori ja üllatus! - ligi
pooled raamatukoguhoidjatest olid
mehed. Raamatukogud olid
loomulikult kõik juba üheksakümnendate aastate algusest
internetiseeritud ja varustatud
kõikvõimaliku arvutitehnikaga.
Üllatas ka see, et raamatukogus
töötab suhteliselt vähe inimesi,
kuna suurem osa töödest on
automatiseeritud. Lugejad said ise
edukalt hakkama nii laenutus- kui
ka tagastusoperatsioonidega,
raamatukoguhoidja on pigem
konsultandi rollis. Rootsi ühiskonnas ei kardeta nii väga
raamatute kadu, sest kodanike
teadlikkus ühisomandi suhtes on
kordi kõrgem kui meie inimestel.
Seal pole isegi videovalvet.
Inimestes on kinnistunud
teadmine, et ühiskondlikud asutused on kõigile ja järelikult ka
minule, miks ma pean siis lõhkuma,
rikkuma või midagi omastama.
Emadele ja imikutele on
suuremates keskustes eraldi
mõeldud, luues väikelastele

mänguväljakuid ja –majasid, kus
teoste keskel on väga mõnus isaema või hoidjaga mängida.
Raamatukogud omavad olulist
kohta nii elukestva õppimise kui ka
muulaste Rootsi ühiskonda
integreerumise programmis. Suurt
rõhku pannakse keeleõppeprogrammidele ja ka kogudes
leidub kirjandust väga mitmes
keeles.
Sellised reisid aitavad paremini
näha, kui kaugel meie oma arengus
oleme ja kuhu edasi pürgida.
Loomulikult tutvusime ka Gävle ja
Ljusdali kommuuni muude
huviväärsustega ning nautisime
kauneid Kesk-Rootsi vaateid.
Eriline tänu Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esindajatele Jaan
Lõõnikule ja Ello Odraksile ning
Gävle Omavalitsuste Liidu
spetsialistile Olle Larssonile, kes
meie õppesõidu õnnestumisele
tõhusalt kaasa aitasid. Isegi ilm oli
meie poolt, näidates oma sooja ja
päikeselist palet kogu sõidu
jooksul. Ainult Eestist tulnud
ärevad uudised vajutasid reisile
oma erakordsuse pitseri.
Irma RAATMA,
valla raamatukogu juhataja

Kohtumine kuulsa
loodusmehe Hendrik Relvega
11. mail külastas Kiltsi kooli kuulus loodusemees ja loodusõpetuse
õpikute autor Hendrik Relve. Üritusega tähistasime
looduskaitsepäeva ja -kuud.
Algklassid said põhjalikke teadmisi Eesti metsadest. Vanematele
õpilastele tutvustas esineja maailma metsasid.
Põnev oli kuulata seiku, mis rännumehele pikkadel avastusretkedel
osaks saanud.
Mall VÕHANDU,
Kiltsi põhikooli õpetaja
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Väike-Maarja muusikakool taas lõpusirgel
Väljas on kaunis kevad ja
algamas on suur koolivaheaeg.
Oleme talv otsa usinasti pilli
harjutanud ning nüüd kulub
päikeseline suvepuhkus marjaks
ära.
Sel kevadel lõpetab meie kooli
VII klassi seitse õpilast järgmistel
erialadel:
1. Maret Moisa - klaver,
2. Vilja Palm - klaver,
3. Roland Talvar - klaver,
4. Tuuli Viliberg- viiul,
5. Kaiti Kannel - akordion,
6. Gerda Noorlind - klarnet,
7. Tõnis Vilu - trompet.
Kõik olid tublid õppurid. Usun,
et nende jaoks on muusikal nüüd
juba hoopis teine tähendus kui
seitse aastat tagasi, ja head
pillimängijad on kõikjal oodatud.

Aga eksamitules olid ka
noorema astme lõpetajad, s.t IV
klass. Noorema astme lõpetavad
sel kevadel järgmised noored
muusikud:
1. Liina Kanarbik - klaver,
2. Pille Poom - klaver,
3. Ott Tedro
- klaver,
4. Egert Vinogradov - klaver,
5. Räni Maarja - akordion,
6. Karl Elias Teder - saksofon,
7. Martin Johannes Teder
- akordion.
Selleks ajaks, kui artikkel ilmub,
on neil eksamid juba sooritatud
ja meil jääb üle vaid õnne
soovida.
Kolmapäeval, 30. mail kell
17.00 toimub Väike-Maarja
muusikakooli lõpuaktuskontsert, kus on võimalik
kuulata ka meie kooli lõpetajaid.

Iga lõpp on millegi uue algus.
Muusikakooli sisseastumiskatsed toimuvad pühapäeval, 3.
juunil kell 15.00 kooli ruumes
Pikk 2.
Enne on aga võimalik osaleda
konsultatsioonidel, kus tehakse
läbi kõik see, mida katsetel
nõutakse. Sisseastujal peab
olema selgeks õpitud üks laul.
Konsultatsioonid toimuvad 31.
mail ja 1. juunil kell 16.00 - 18.00.
Õpitavad erialad on klaver,
viiul, akordion ja puhkpillid
(flööt, klarnet, saksofon,
trompet, tromboon, tuuba).

Sisseastumiskatsed Simuna
muusikakooli toimuvad reedel,
1. juunil kell 17.00. Õpitavad
erialad on klaver, viiul, akordion.

Väike-Maarja muusikakooli
Simuna kooli lõpuaktus toimub
neljapäeval, 31. mail kell 17.00.

Vallo TAAR,
muusikakooli
direktor

Naabervaldade lastel palun
kaasa võtta oma vallavalitsuse
garantiikiri. Ootame kõiki nii
väikeseid kui suuremaid
muusikahuvilisi!
Info tel 326 1177, 503 1910.
Edukat kevadet ja päikeselist
suve kõigile!

Laulud on
rõõm, millest
osa sa saad…
Sellel õppeaastal on VäikeMaarja lasteaia mudilastel
jätkunud laulurõõmu nii
argipäevaks kui ka konkursituleks.
Märtsis osalesime Eesti
Meestelaulu Seltsi poolt
korraldataval poistelaulu
võistlusel. Konkurssi korraldatakse üle aasta ja seekord sai
teate ka meie lasteaed.
Laulupoisid Henrik Villem
Sepping ja Edward Heldur Kurim
hakkasid usinalt laule õppima. 5.
märtsil sõitsime Rakverre, et
osaleda poistelaulu maakondlikus voorus. Edward pääses
Tartusse teise vooru. 18. märtsil
laulis ta Tartus Meestelaulu
Seltsi majas. Lõppkontserdile me
küll ei pääsenud, kuid sellest
päevast saime sületäie positiivseid emotsioone Eestis
sirguvatest lauluhuvilistest
mehehakatistest.
Järgnes meie lauluvõistlus
Popp Tipp Täpp. Lasteaias
toimus eelnevalt lauluhommik,
kus laulsid üksteist laulutüdrukut ja –poissi, et selgitada
välja kuus parimat Popp Tipp
Täpile. Eriti agarad laulude
õppijad olid kuuenda rühma

Laulab Edward Heldur Kurim
tüdrukud.
Juba 18. korda kõlasid VäikeMaarja rahvamajas meie valla ja
sellel aastal ka Loksa linna
laululaste laulud. Kahju, et
lauluvõistlusel jäid valimata
Popp Tipp ja Popp Täpp.
Loodan, et järgmisel aastal
jätkame seda traditsiooni. Tore,
et laulurõõmu said nii lauljad kui
ka pealtvaatajad.
Kui eelnevad üritused olid
üksikesinejatele, siis aprillis
Haljalas toimunud laulupäeval
said meie lasteaia teise, kuuenda
ja Kiltsi rühma lapsed
musitseerida koos kõigi teiste
maakonna
kooliminevate
lastega.
Igas lapses on peidus
eneseväljendussoov. Arvan, et
laulmine annab selleks parima
võimaluse.
Sirje SÕNUM,
Väike-Maarja lasteaia
muusikaõpetaja

Pildile jäid korrastustöödel osalenud Raidar Heinsalu (vasakul), Marek
Kaldre ja Freet-Kevin Maasik, tagaplaanil Tarmo Lõune

Peeter Võsa ja Keskerakond
puhastasid Kaarma võsast
Ilusal päikesepaistelisel laupäeval, 12. mail kogunes 17pealine inimvägi VäikeMaarja lähedale Kaarma tee äärde, et pealetungiva võsaga arved klaarida. Ürituse
idee autor ning peakorraldaja oli Aivar Vink, kes kooskõlastas valla
keskkonnanõuniku Leie Arulaga heakorra talgute toimumispaiga. Korraldusliku
poolega nägid vaeva veel Siret Kotka ning Raivo Tammus.
Peeter Võsa pole pelgalt televisiooni kangelane, vaid ka lihtne ning abivalmis
mees, kes võttis kaasa oma pere ja sõitis väikemaarjalastele appi. Kuulus külaline
avas ürituse, meenutades Eesti riigi sündi ning jagas asjaosalistele rohelised särgid,
et tekitada veelgi tugevamat meeskonnatunnet ning tõsta kambavaimu.
Valdavas enamuses olid kohal Väike-Maarja klubi kesknoored, kes sel aastal
tunnistati ka vabariigi aktiivseimateks kesknoorteks! Aivar Vingi mootorsae põrina
järel kogu kamp liikuski. Paar-kolm hakkajat poissi olid kirvestega ning ülejäänud
komando vedas oksi kokku. Kui puitmaterjali kogunes piisavalt, süütas
lõkkemeister Peeter hunniku põlema ning pärast tunniajalist tihedat tööd tegime
puhkepausi.
Vabal hetkel said talgulised keha kinnitada juustusaia, šokolaadikommi ning
puhta Eesti veega. Kohale oli sõitnud ka Kaarli Metsson, kes kogenud
metsamehena tõi 35 kuuseistikut ja näitas erinevaid puudeistutamise riistapuid.
Peeter Võsale pakkus vanahärra jutt palju huvi, kuna tal leidub endalgi kodu
juures metsa. Seejärel külaline tänas kõiki meeldiva aja eest ning lausus enne
lahkumist muiates:” Noh, sai vähemalt küünealused mustaks”.
Kohalikud talgulised jäid aga veel tunniks ajaks võsa raiuma ning pärast võis
naljatledes öelda: ”Tehtud!” Soovitan kõigil inimestel, kel vähegi aega ja tahtmist,
aidata kaasa koduvalla kordategemisele. Jõudu tööle!
Raivo TAMMUS,
Väike-Maarja kesknoor
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EESTI X ESIVÕISTLUSED NAISEKANDMISES
toimuvad Väike-Maarjas
laupäeval, 2. juunil 2007. a kell 16.00.
Ajakava
11.00 - 16.00 – XX PANDIVERE PÄEVA PIDUSTUSED
16.00 - VÕISTKONDLIK NAISEKANDMINE
16.30 - EESTI ESIVÕISTLUSED NAISEKANDMISES
17.15 - NAISEKANDMISE SPRINT
NAISEKANDMISE MARATON (5 x 253,5 m)
18.00 - RAHVALIK VÕISTLUS PUBLIKULE
18.30 - AUTASUSTAMINE
19.00 – peoõhtu ansambliga Lehmakommionud
Võistlust juhib Lembitu
Kuuse.
·Eesti esivõistlused naisekandmises toimuvad VäikeMaarjas rahvamaja taga platsil.
·Võistlustele
eelregistreeritakse 20 esivõistluste
arvestuses võistlevat paari ning
10 võistkonda. Sprindi- ja
maratonivõistlusel osalejate
arvu ei piirata.
·Naise kaal on piiratud 49
kilogrammiga. Kergematele
lisaraskus!
·Eriauhinnad Väike-Maarja
kolmele paremale paarile ja kõige
huvitavama kostüümiga paarile!
·Oodatud on ka publikut
naerutava show-kavaga esinejad-võistlejad.
·Vabastiili, maratoni ja
võistkonnavõistluse võitjad
esindavad Eestit 7. juulil Soomes
naisekandmise MMil. (NB! Kuna
MMil naisekandmise maratoni
võistluskavas pole, võistlevad
meie maratonidistantsi võitjad
Soomes vabastiili tavadistantsil
koos kõigi teiste võistlejatega!)
Info ja registreerimine
telefonidel 329 5750, 529 1149
ja Väike-Maarja valla koduleheküljel http://www.vmaarja.ee
TULGE VÕISTLEMA JA
TULGE VAATAMA!
Võistluste juhend
Võistlusel järgitakse alljärgnevaid nõudeid:
·võistlusrada on 253,5 meetrit
pikk ning koosneb muru, liiva ja
saepuruga kaetud osast;
·rajal on üks kuni 1 meetri
sügavune veetakistus ja kaks 1
meetri kõrgust kuiva takistust;
·võistlus toimub paaridele,
kantav võib olla nii oma abikaasa
kui keegi teine, kes peab olema
vähemalt 17aastane ning
kaaluma vähemalt 49 kg,
kergematele antakse lisaraskus;

·ainukese abivahendina on
lubatud rihm ümber kandja
vöökoha;
·võistlusrajal ei tohi kasutada
naelkingi;
·kantaval on peas kiiver;
·kantava iga mahapillamise
eest (ka veetakistusel, v. a
sprindi- ja maratonivõistlus)
antav ajatrahv on 15 sekundit;
·võitjaks osutub see paar, kes
raja kõige kiiremini läbib;
·lähe antakse paarikaupa, nii
on iga start ka omaette võistlus;
·võistlejad peavad järgima
korraldajate instruktsioone;
·arusaamatused lahendab
võistluste peakohtunik;
·iga osavõtja vastutab ise oma
tervisliku seisundi eest.
·KÕIK OSAVÕTJAD TUNNEVAD VÕISTLUSEST RÕÕMU!
Eesti X esivõistlused naisekandmises peetakse neljas osas
·EESTI ESIVÕISTLUSED
NAISEKANDMISES
Võistlus toimub vabastiilis,
lubatud on kõik erinevad
kandmisviisid.
·NAISEKANDMISE SPRINT
Distantsi pikkus on 60 m,
veetakistusel kantava mahapillamise eest trahvisekundeid ei
lisata, edasiliikumisel peab aga
kantav olema seljas või süles.
Kandmisviis on vaba.
·NAISEKANDMISE
MARATON
Distantsi pikkus on 1267,5 m
(5 x 253,5 m). Maratonidistantsi
joostakse ilma takistusi läbimata.
Kantava mahapillamise eest
trahvisekundeid ei lisata, edasi
liikudes peab aga kantav kindlasti
olema süles või seljas.
Kandmisviis on vaba.
·VÕISTKONDLIK
VÕISTLUS
Võistkonnas on 4 liiget: 3
meest - kandjat ja 1 naine - kantav,

kellele kehtivad samad nõuded,
mis paaride võistluses ja keda
meesvõistlejad kannavad
kordamööda. Võistlusrada on
jaotatud kolmeks osaks, millest
iga kandja läbib ühe. Oma etapi
lõpetanud võistleja paneb
kantava maha (selle eest ei
lisandu trahvisekundeid) ja joob
enne järgmise võistleja jätkamist
pudeli mineraalvett (0,33 l).
Joomise ajal seab järgmine
võistleja end võistlusvalmis.
Võitjaks osutub võistlusraja
kõige kiiremini läbinud
võistkond. Lõpuaeg fikseeritakse pärast viimase kandja
veepudeli tühjaksjoomist.
Osavõtutasu
·200 krooni paar esivõistluste
arvestuses ja maratonivõistlusel.
Osavõtutasu sisaldab jalgratturi
kiivrit, kummalegi võistlejale
naisekandmise logoga T-särki ja
lõunasööki.
·75 krooni paar sprindivõistlusel. Osavõtutasu sisaldab jalgratturi kiivrit ja
lõunasööki. Kui tullakse võistlema oma kiivriga, siis osaõtutasu
maksma ei pea.
·400 krooni võistkond.
Osavõtutasu sisaldab jalgratturi
kiivrit, igale võistlejale naisekandmise logoga T-särki ja
lõunasööki.
·Osavõtutasu kanda VäikeMaarja Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10502009482007 Eesti
Ühispangas. Ülekandele märkida
kindlasti: naisekandmisvõistluse

osavõtutasu. Maksmisvõimalus
on ka võistluspaigas registreerumisel.
·Võistlejad loetakse registreerunuks pärast osavõtutasu
laekumist.
Registreerimine
Võistlustele saab registreerida
Väike-Maarja valla koduleheküljel Internetis aadressil
www.v-maarja.ee või telefonidel
329 5750 ja 529 1149.
Vabastiili-, sprindi- ja maratonivõistluseks registreerimisel
teatage enda kohta järgmist:
·meesvõistleja ees- ja
perekonnanimi;
·naisvõistleja ees- ja
perekonnanimi;
·meesvõistleja isikukood;
·naisvõistleja isikukood;
·aadress (mees);
·aadress (naine);
·kontakttelefon.
·Millisel distantsil (vabastiil,
maraton ja/või sprint) osalete?
·Kas ja millal olete varem
osalenud
naisekandmisvõistlustel?
Võistkondade registreerimisel
võistkondlikuks võistluseks
teatage järgmist:
·võistkonna (või firma) nimi;
·aadress;
·kontaktisik;
·kontakttelefon.
·Kas võistkond on varem
naisekandmisvõistlusel
osalenud?
Võistluspäeval
algab
registreerimine võistluspaigas
kell 14.00.

SPORDIKALENDER
Juuni
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 02.06 XX Pandivere päev
· 02.06 Eesti X esivõistlused naisekandmises
· 10.06 Laekvere – Simuna rahvajooks
Juuli
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 06.-08.07 vabariigi 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 (Väike-Maarjas rahvamaja taga platsil)
September
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 01.09 rulluisuvõistlus Suveots 2
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VÄIKE-MAARJA RSK TEATAB
HARJUTA TERVISEKS!
Harjuta Terviseks! osaluskordi
on kogunenud 1569 korda.
Tuletan harjutajatele meelde, et
Ebaveres asub registreerimiskoht nüüd teises kohas, milleks
on tee ääres paremal pool olev
parkla.
Jätkuvalt suur tänu Liili
Heinlale, kes on stendil lehtede
vahetamise võtnud enda mureks.
Punktiseis 12.05.2007 seisuga.
2.Liili Heinla (120 osaluskorda
/12 boonuspunkti)
3.Aino Saaremäel (120 /12)
4.Viivi Lõhmus (Ebavere, 94/9)
5.Sirje Fimberg (62/6)
6.Agur Vaab (51/5)
7.Elo Võhandu (gümnaasium, 50/5)
8.Õie Altermann (AS Plokk, 42/4)
9.Kristin Basmanova (gümnaasium 37/3)
10.Sirle Aosaar (õppekeskus,
28/2)
11.Erki Tomson (Ebavere, 24/2)
12.Ingrid Arula (lasteaed, 18/1)
13.Signe Liblikmann (18/1)

14.Tair Stalberg (Kiltsi kool, 17/1)
15.Alis Langemets (gümnaasium, 15/1)
16.Rain Vink (15/1)
17.Gert Raidla (gümnaasium,
13/1)
18.Madis Püss (13/1)
19.Tõnis Saar (gümnaasium,
13/1)
20.Tiina Eesalu (Clean Up, 12/1)
21.Helen Ling (TÜ, 12/1)
22.Andres Aksel (OÜ Aksel
VA, 12/1)
23.Maris Viikberg (vallavalitsus, 11/1)
24.Airi Einsalu (11/1)
25.Tanel Laumets (11/1)
26.Maarja Kukk (gümnaasium,
11/1)
27.Marek Suits (11/1)
28.Maarja Valdmets (gümnaasium, 10/1)
29.Sander Uuspõld (gümnaasium, 10/1)
30.Marika Merila (10/1)
31.Laura Laanemägi (gümnaasium, 9/0)

viidi mälumäng läbi kolmes
voorus, millest arvesse läks kaks
paremat. Osavõtjaid oli viis.
Vaieldamatult olid kõik tublid,
kes võistlema tulid. Kolme
esimese hulka platseerusid
järgmised võistlejad:
1.Roomet Sepping,
2.Rene Kruusimaa,
3.Ivar Uuspõld.
LURICHI KEVADJOOKS
Kevadjooksule tuli 28 võistkonda, kes olid jagatud
seitsemesse vanuseklassi.
Meeldiv oli see, et täiskasvanute
klassis oli tervelt seitse
võistkonda. Oma vanuseklassis
esikoha võitnud said medali,
diplomi ja natukene maiust. Teine
ja kolmas koht diplomi ja veidi
magusat.
Autasustamine
õnneks ei veninud, kuigi
diplomitele kirjutati võistlejate
nimed, mis loeti ka ette.
Lurichi kevadjooksu tublimad

VALLA MEISTRIVÕISTLUSED
Individuaalne mälumäng
Nagu kõik teisedki võistlused

1. klasside arvestuses
I koht – 1.b
II koht – 1.a

2.-3. klassid
I koht – 3.a
II koht – 2.b
III koht – 3.b
4.-5. klassid
I koht – Kiltsi 4.-5.klass
II koht – 5.a
III koht – 4.a
6.-7. klassid
I koht – 7.a
II koht – 6.b
III koht – 7.b
8.-9. klassid
I koht - 8.b
II koht - 9.b
III koht - 9.a
Väike-Maarja gümnaasium
I koht - 12.ab
2 koht - 11.ab
3 koht - 10.ab
Täiskasvanud
I koht - Rakke
II koht - SKI TEAM
III koht - Väike-Maarja
õppekeskus
Ants RIKBERG

Georg Lurichi nimelised valla meistrivõistlused jõutõstmises
Selle aasta 15. aprillil toimusid
teistkordselt Väike-Maarja valla
meistrivõistlused jõutõstmises.
Korraldaja Raivo Tammus lausus
avasõnad, tutvustas võistlejaid
ning tänas sponsoreid. Kohtunikuks oli taas Väino Stoltsen, kellega
vaieldi nagu eelmisel aastalgi, kuna
ta polnud võtnud arvesse
korraldaja poolt kehtestatud
reeglistikku.
Reeglistikust veel niipalju, et
järgmisel aastal kooskõlastan ning
karmistan need koos Viimsi Spa
treeneriga ning ürituse mastaap
tuleb praegusest suurem, tase
kõrgem ja üritus toimub varem.
Sel aastal võistles üks mees
rohkem kui eelmisel korral ja kang
oli kvaliteetsem, kuna raskusi ei
tulnud nööridega külge siduda.
Meeste kuni 90 kg kategoorias
olid pärast lamades surumist
esikoha konkurentsis Koit Vill, Jüri
Kaskema ja Margo Nõukas. Ebaedu
saatis Karli Lutterit, kellele pandi
kogemata 5 kg suurem algraskus
ning seda üles punnitades väsitas

ta end tahtmatult palju.
Jõutõmbes saabus emotsioonide
ning vaidluste haripunkt, sest
kohtunik ei lugenud Lutteri kahte
üritust 170 kg ning Villil esimest
katset 180 kg ja katset 185 kg peal,
kuigi noormehed suutsid raskused
üles tõmmata. Põhjus oli lihtne:
tõmme ei toimunud ühtlaselt!
Sellisest seisust sai kõige rohkem
kasu hea tehnikaga Jüri Kaskema,
kes edestas konkurente peakõrguselt, parandas kooli rekordit
ning napsas esikoha.
Üle 90-kilogrammiste meeste
kategoorias oli võrdsete heitlus
kõigi ülejäänute vahel peale Janar
Rückenbergi, kes 180 kg võttis
kindla võidu. Põnev duell tõotas
tulla jõutõmbes teisele ja
kolmandale kohale Norman Kippeli
ja Raul Veia vahel. Viimane oli aga
pidurdamatus hoos ning Kippelil
ei sattunud just kõige parem päev.
Nalja sai aga Raivo Tammusega,
kes tõmbas üles 180 kg, seejärel
vajus kitsukeselt tõstelavalt, kang
käes, alla ning jäi ootama kohtuniku

märguannet. Vaatamata sellele, et
tal jäi kang ilusti pärast lavalt
allalendamist kätte, kohtunik katset
ei lugenud.
Tänan toetajaid, kelleta üritus
poleks toimunud: SUURSPONSOR: Loomsete Jäätmete
Käitlemise AS, SUURSPONSOR:
AS Kalvi Mõis Flex Heat, AS
Antaares, Väike-Maarja vald, OÜ
Ivax, OÜ Triigi Farmer, OÜ Vao

Agro, OÜ Thorsen Grupp, OÜ
Virumaa Veepumbakeskus,
Väike-Maarja gümnaasium.
Eriline tänu abivalmis inimestele:
Ants Rikberg, Andri Part
(kang+moraal), Aule Rebane
(saalikasutus), Vahur Kivaste
(helitehnik) ja kohalikud valla
poisid, kes aitasid kettaid tassida
ning raskusi kangile sättida!

TULEMUSTE KOONDTABEL:
Mehed kuni 90 kg
Nimi
Kehakaal
Rinnalt surumine
Jüri Kaskema
90 kg
110 kg
Koit Vill
81 kg
17,5kg
Margo Nõukas 89 kg
112,5kg
Karli Lutter
77 kg
75 kg
Alen Leemets
65 kg
97,5kg
Mehed üle 90 kg
Janar Rückenberg 101 kg
180 kg
Raul Veia
108 kg
135 kg
Norman Kippel 109 kg
140 kg
Raivo Tammus 90 kg
140 kg

Jõutõmme Summa
200 kg
310 kg
180 kg 297,5kg
180 kg 292,5kg
165 kg
240 kg
130 kg 227,5kg
240 kg
220 kg
200 kg
170 kg

420 kg
355 kg
340 kg
310 kg

Jõudu, kallis vallarahvas!
Raivo TAMMUS,
jõusaalimees
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PANDIVERE MÄNGUD
2. juunil kell 13.00
Emumäe III jooks
Distantsi pikkused 5 ja 10 km,
info Viljar Moorits 512 4301.
Stardimaks 25 krooni.

10. juunil kell 12.00
Laekvere – Simuna V rahvajooks
Distantsi pikkus 10 km, info
Vaimar Abel 511 3577 ja Hillar
Kasu 524 8658. Stardimaks 15/30

2. juunil 13.00 Emumäe käimine
Distantsi pikkus 5 ja 10 km,
info Helen Mitt 512 0375,
Stardimaksu ei ole.

10. juunil kell 12.00
Laekvere – Simuna käimisretk
Distantsi pikkus 10 km, info
Vaimar Abel 511 3577 ja Hillar
Kasu 524 8658. Stardimaks 15kr

14. septembril kell 11.00 ja
15. septembril kell 12.00
Pandivere 14. käimisretk
Distantsi pikkus oma valikul
kuni 18 km, info Maire Tamm
504 5546. Stardimaks 15 krooni.
15. septembril kell 12.00
Porkuni jooks
Distantsi pikkus 6 km, info
Krista Lepik 520 2064,
stardimaks 50/10/5 krooni.

15. septembril kell 12.00
Porkuni käimisretk
Distantsi pikkus 6 km, info
Maire Tamm 504 5546,
stardimaks 25 krooni.

NB! Pandivere mängude sarja
osalejakaarte saab
vallavalitsuse 108.toast
Ilve Tobrelutsu käest.

Kaitseliidu ajaloost ja tähtsusest

Külas on kibekiire
Ei, iseenesestmõistetavatest kevadistest põllutöödest
artiklis juttu ei tule. Räägime hoopis Käru külaseltsi
tegevusest. Aastavahetusest saati on meil olnud
tegevust rohkesti. Külanaised said valmis oma teise
ühise töö, milleks on diivanikate. Veebruaris olime
tegevad ja ühtlasi võõrustasime Simuna koguduse ja
soomlaste koosviibimist. Meie esindus võttis osa
Simuna naisseltsi ruumide avapeost ja Salla mõisa
naisseltsi vastlapäevast. Oma klubis pidasime
naistepäeva ja tutvusime Avoni toodetega.
Kevadpühade aegu ja veel mõnel korral on meil olnud
meisterdamisepäevad nii lastele kui täiskasvanuile.
Aprillis korrastasid külanoored ühiselt kiigeplatsi.
“Vanadel” on selle üle väga hea meel. Suur, suur tänu!
Ise tõttasime riigivanem Juhan Kuke mälestustahvli
ümbrust puhastama. Objekti vastu tunneb huvi ka
riigikantselei ning J. Kuke sünniaastapäeval käis
vallavalitsuse esindus kimpu toomas ja küünlaid
süütamas. Külale on väga tähtis, et sõlmisime vallaga
mõlemaid pooli rahuldava seltsimaja kasutamisemajandamise lepingu. Seegi nõudis paaril korral
kokkutulemist. Oleme võtnud osa mõnedest Virumaa
Lootuse ja PAIK-i õppe-päevadest. Kirjutasime projekti,
millele loodame positiivset vastust.
Pulmigi saab meie külas pidada! Miks maksta kuhugi
uhkesse mõisa tuhandeid, kui oma külas on õdus maja,
mis vajaks värskendamist. Noorpaari poolt värvipotid
ja pahtel, külaseltsilt töökäed ja aeg. Kaasalööjaid
jätkus. Margus Niinelaid tegi sposorlusena mitmeid
töid, Harry Jaaniste oli nõus kasvõi ihuüksi lage
võõpama. Jüri Aavik ütles, et need olid toredad päevad,
sest õppisime üksteist rohkem tundma ja hindama.
Pruutpaarile korraldas külaselts aga ilusa üllatuse pulmaväravad koos kombestikuga. Oli tõeline külapulm,
mida tunnustasid paljud linnast tulnud külalised.
Tore, et leidus neid, kes pügasid hekki ja andsid
nõnda oma panuse, et külas elu edeneks. Meie külaelu
mure, Interneti-ühendus sai valla abil lahenduse ja Käru
külaseltsil on nüüd ka oma Interneti-aadresss:
karu.kulaselts@mail.ee.
5. mail oli seltsimajas kevadpidu.
Ilusat kevadet kõigile!
Sirje AAVIK

1917. aastal pärast Tsaari-Venemaal toimunud
Veebruarirevolutsiooni kestis sõda edasi. Tsaar oli
küll kukutatud, kuid poliitiline võitlus Ajutise
Valitsuse ja bolševike vahel jätkus uue hooga. Eesti
oli muutunud rindelähedaseks piirkonnaks ja siin
paiknes palju sõjaväge. Kriminaalne element tõstis
pead. Riik ei taganud rahvale vajalikku kaitset. Sel
põhjusel tekkisid üle maa relvastatud meeste grupid,
et oma vara kaitsta. Esialgu rahvamiilitsa ja
omakaitse nimede all. Neist areneski hiljem välja
Kaitseliit.
Pärast Oktoobrirevolutsiooni ja sellele järgnenud
Saksa okupatsiooni tegutses Kaitseliit pooleldi
põranda all. Kui Saksa väed 1918. aasta lõpul
lahkusid, oli Kaitseliit juba sedavõrd võimas, et asus
Eestit idast tulev punase laviini eest kaitsma. Sõja
järel levis arvamus, et turvalise rahu ajal pole
Kaitseliidu roll enam oluline. Selle vaate kummutas
punaste Eesti Vabariigi kukutamise katse 1924. aasta
detsembris. Pärast seda hakati Kaitseliitu igakülgselt
arendama. Uueks ülesandeks sai ülemaaline sisekorra
kaitse. Moodustati tugistruktuurid, nagu
naiskodukaitse, noorkotkad ja kodutütred. Hakati
välja andma oma ajakirja Kaitse Kodu, Virumaal aga
bülletääni Kaitseliidu Viru Malevlane.
Kaitseliit korraldas oma liikmeile sõjalist ja
sportlikku väljaõpet. Väike-Maarja malevkonnas
tegutses 1929. aastal kaks rühma seitsme jaoga.
Kokku oli Eesti Vabariigis 1939. aastaks Kaitseliidus
üle 42 000 väljaõppe saanud mehe, kellel olid relvad
kodus ja kes olid alati valmis korra kaitseks välja
astuma. Eesti kaitsevägi oli sel ajal umbes 30
000meheline.
1940. aastal pärast Eesti okupeerimist Punaarmee
poolt saadeti Kaitseliit laiali ja relvad korjati ära.
Kui sõda oli puhkenud, organiseerusid Kaitseliidu
liikmed põranda all ja lõid relvade jäänustega rea
edukaid lahinguid sõjaväeosade ja hävituspataljoni
üksustega. Saksa ajal tegutses Kaitseliidu ülesannetes
Omakaitse väga edukalt, kaitstes maad punaste
partisanide eest.
1944. aastal Eesti taasokupeerinud Punaarmee
pani kehtima punase diktatuuri. Tuhanded
kaitseliitlased ja omakaitse mehed vangistati ja
saadeti Siberi sunnitöölaagrisse.
Uuesti elustus Kaitseliit Eesti Vabariigi
taasiseseisvumise eel 1990. aastal. Järgnevates
ärevates poliitilistes sündmustes etendas Kaitseliit

juba olulist julgustavat osa vabariigi
taassünnil. Uue kaitseliidu loojateks
olid kunagised vanad rahvuslikult
meelestatud sõjaliste kogemustega
mehed. Nende ümber organiseerus ka
noori. Võeti agaralt osa isamaalistest
üritustest. Kaitseliidu tegevus levis üle
maa. Taastusid kunagised tugiorganisatsioonid ja ka oma ajakiri.
Taas on loodud ka Väike-Maarja
Kaitseliidu rühm, mis allub Viru maleva
Tapa malevkonnale. Võrreldes esimese
iseseisvusajaga ei ole valla Kaitseliit
enam nii rohkearvuline. Vanade
numbrite võrdlemisel peaks siin
tegutsema 200meheline üksus. Neid
numbreid ei saa siiski tänapäeval
aluseks võtta, kuid kasvuruumi siiski
on. Hiljutised ühiskondliku korra
rikkumised Tallinnas ja mujal asetavad
Kaitseliidule suuremaid nõudmisi.
Õnneks ei ole laamendamine maapiirkondadesse levinud. Kaitseliidu
liikmeid peaks olema igas külas, see
tõstaks maaelanike turvatunnet.
Kaitseliidul peaks olema vallas oma
palgaline juht ja teda abistav nõukogu.
Samuti peaks kogu töö olema
koordineeritud vallavalitsuse, politsei,
päästekooli, turvafirmade ja
tugiorganisatsioonidega.
Tänapäeva Kaitseliidu iseärasuseks
peaks olema see, et liikmed oleksid
läbinud eeskujuliku väljaõppe. Nii
võiksime osa võtta ka rahvusvahelistest missioonidest. Tänapäeva
kaitsekontseptsioon tähendab ka
infovõrkude kaitset.
Lõpetan A. Virkala mõtetega (VT
05.05.2007):
“Me peame rohkem oma riigile
mõtlema. Me peame õppima oma riiki
väärtustama ja asuma teda kaitsma kui
olukord nõuab”.

Asael TRUUPÕLD
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Teile on usaldatud selle ekspeditsiooni juhtimine
Jätkame eelmises Infolehes
alustatud Venemaa teenelise
polaaruurija, Vene Geograafia Seltsi
tegevliikme ja Eesti Geograafia Seltsi
välisliikme Leonid Sverdlovi eelmise
aasta augustikuus Kiltsi lossis
toimunud
rahvusvahelisel
konverentsil “Krusenstern ja tema
aeg” peetud ettekande avaldamist.

L. M. Sverdlov
Lähtudes Krusensternile VAKi
poolt varem (1803.05.29.) välja
antud instruktsioonist,
oli
ekspeditsiooni juht tema. Talle
kuulus laevade, ohvitseride ja
meeskonna juhtimine, see tähendab
distsiplinaarkorra kehtestamine,
marsruutide valik, peatuskohad ja
aeg selleks, laevade laadimine,
toitlustamise normid ja vee kulu, see
tähendab kogu siseelu juhtimine
sõidu ajal. Korrale pidid alluma kõik,
sealhulgas teadlased ja saatkonna
liikmed, kaasa arvatud Rezanov.
Dokumendi lisapunktis mainitakse
viimast kui ekspeditsiooni
majandusülemat, kellele meremehed
ei allu. Selline olukord langes kokku
mereväe määrustikuga.
“Kapten kui ülemus peab
sellepärast kõikide, s.t temale alluvate
ohvitseride, reisijate või teiste laeval
kaubaveoga või muude asjadega
seotute poolt austatud olema ja kõik
tema käsud peavad vastuvaidlematult
täpselt täidetud saama.”
Määrustikus on mainitud ka
saadikuid ning teisi kõrge seisusega
isikuid. Nad on arvatud lugupeetud
reisijate hulka, vaatamata oma
auastmele ja ametikohale ning sõidu
ajal peavad alluma kaptenile.
“Lugupeetud reisijad, nagu saadikud
oma kaaskonnaga või kalda väeosade
komandörid, laeval oleku ajal sõiduks
ühest kohast teise, peavad saama
koha vastavalt auastmele, kuid kõige
juures tuleb jälgida, et samas auastmes
mereväe ohvitserid ei oleks kõrvale
tõrjutud”.
Peale selle oli Krusensterni
instruktsioonis öeldud, et ta ei ole
tsiviilkompanii ülem, kes peaks
alluma Rezanovile, vaid Tema
Keiserliku Kõrguse teenistuses olev
ametnik.
Kui 1803. aasta 21. juulil saabus
“Nadeždale” saadiku kaaskond,
osutus see palju suuremaks, kui oli
planeeritud. Siin tekkiski esimene
erimeelsus Rezanovi ja reisijaid ning
kaupa paigutava “Nadežda” vanem-

ohvitseri leitnant M. I. Ratmanovi
vahel. Ratmanov kirjeldas seda nii:
“... saabusid meile küllaltki suure
kaaskonnaga Tema Keiserliku
Kõrguse Palee tegelik kammerhärra
ja kavaler Rezanov, kes on määratud
täievoliliseks saadikuks ja
täievoliliseks ministriks kõrgeauliku
Tenzin-Kuboski Impeeriumi Jaapanisse. Nad surusid meid laeval vägagi
kokku. Keiserlikku Kõrgust teavitati
sellest krahv Stroga-novi kaudu. Nagu
isa, kes hoolitseb oma alluvate eest,
saatis ta koheselt kohale
kaubandusministri krahv Rumjantsevi ja merejõudude ministri abi
Tsistsakovi, kes, leides laeval liigseid
inimesi, kandsid sellest kõige alandlikumalt monarhile ette. Järgnes
korraldus saata üleliigsed inimesed
tagasi oma teenistuskohta.”
Riigi kõrgete ametnike, eriti aga
Rumjantsevi viibimine laeval, kelle
instruktsiooni alusel Rezanov oli
peamine ülemus, oleks olnud
suurepärane võimalus, et teda
Krusensternile ja meeskonnale
ametlikult esitleda. Seda aga ei tehtud,
ka Rezanov ei esitlenud end
ekspeditsiooni ülemana. Sellepärast
ohvitserid lugesidki ülemaks
Krusensterni, Rezanov oli vaid
lugupeetud reisija.
Ekspeditsioon väljus merele üheselt
määratlemata ülemusega. Rezanov
tugines keisri poolt allakirjutatud
korraldusele, oma kõrgele ametikohale
ning Peterburis olevate VAKi
direktorite täielikule toetusele.
Krusenstern aga oma instruktsioonile, määrustikule, laevastiku
traditsioonidele ja ohvitseride
ustavusele. Meresõidu tingimustes
olid jõud Krusensterni poolel.
Rezanov ei osanud oma upsakuse
tõttu olukorda tõepäraselt hinnata.
See oli viitsütikuga pomm.
Lõpuks, 26. juulil lahkusid laevad
Kroonlinnast. Algas venelaste
esimene ümbermaailmareis. Külastati
Kopen-haagenit ja Falmouthi, kus
võeti peale osa proviandist ning
navigatsiooniriistad. 8. oktoobril
saabusid laevad Kanaari saartele ning
jäid nädalaks ankrusse Santa Cruz de
Tenerife reidile.
Merereisi algul esines saatkonna
liikmete ja meremeeste vahel
mõnikord lahkarvamusi tänu
kohanemisraskustele. Kuid esialgu
valitses veel rahu.
Konflikt ülemuste vahel
Tenerifel
kohtas Rezanov
prantsuse meremehi, kes tundsid
“Nadeždas” ära laeva, mis oli olnud
nende käes vangis. See tundus

tõepärasena, kuna laeva kaks masti,
mis vahetati välja Kroonlinnas, olid
olnud kuuliaukudega. Rezanovi ülesandel tehtud uuring näitas, et
“Nadežda”, mille Lisjanski ostis
Londonis kui „tugeva ja kindla, 1800.
aastal ehitatud laeva, oli tegelikult
lastud vette 1795. aastal. Tema tekid
olid mädanenud nii, et pudenesid
käega katsudes”. Mis puutus
“Nevasse”, siis “seda tuli lisaks
Kroonlinnas tehtud remondile
Kadjaki saarel veel oluliselt
parandada.
Arvata võib, et Rezanov nõudis
Lisjanskilt selgitust, kuid ei saanud
seda. Rezanov oli pahane
Krusensterni peale, et ta vastavalt
sadamas viibimise korrale ei lubanud
tõusta Tenerife mäe tippu.
Arvestades, et aeg on soodne, teatas
ta Krusensternile oma õigustest olla
ekspeditsiooni peajuht.
Rezanovi avaldus oli Krusensternile nagu äike keset selget päeva.
Ta kirjutas kohe VAKi peajuhatusele:
“Ma olen sunnitud paluma
peaülemaid saatma mulle Kamtžatkale luba anda juhtimine üle, kellele
peate vajalikuks. . . . kui on vajalik . .
. jätta mind ilma kogu ekspeditsiooni
juhtimisest, seda pole aga võimalik
teha ilma ametliku paberita, mille
pean saama enne lahkumist ...
kodanike direktorite sõnul ma ei oska
arvata, et pean alluma kodanik
Rezanovile. Kui see on võimalik, et
te sellega nõustute..., siis alludes
Rezanovile, ei saa ma olla kasulik,
kasutu olla ma aga ei soovi.”

Vastuseks Rezanovi ähvardusele, et
teda tahetakse “...viia olukorda, et ta
ei saa mitte kopikatki”, kirjutas
Krusenstern, et ei nõua ettenähtud
hüvitust - 10 000 rubla, teatades
sealjuures : “.. kuna mind ei ole
võimalik rahaga ära osta.”
See on esimene teade vastuoludest,
mis tekkisid ekspeditsiooni juhtimise
pärast. Kiri saadeti teele Ameerika
laevaga, millega kohtuti Atlandil.
(Saabus adressaadile 1804. aasta
mais.)
Tundub, et ohvitseridele Rezanovi
pretensioonidest ei teatatud.
Ratmanov, kes kajastas oma
päevikus väga täpselt saadiku kõiki
tegevusi, seda ei märgi, aga kirjeldab
väga täpselt Neptuni pidu ekvaatori
ületamisel 14. novembril 1803. aastal
ja Rezanovi ning Krusensterni
omavahelisi sõbralikke suhteid.
Brasiiliani sõideti peaaegu kaks
kuud. Selle aja jooksul küpses
Rezanovil idee anda “Nadežda” Vene
Ameerika koloonia peavalitseja A. A.
Baranovi käsutusse: “Laev ...
jäetakse Kamtžatkale võimalusega
kasutada teda selle kompanii poolt
vana koli veoks, aga madrused, keda
ei olnud üle viiekümne inimese, arvata
Petropavlovski sadama juurde ...
küllaldane on jätta kaks ohvitseri ja
kaks tüürimeest sõiduks Ameerikasse, aga et kooskõlastada see riigi
kasude ja tuludega, peaks Kompanii
võtma meeskonna oma ülalpidamisele.”

Järgneb

Väike-Maarja gümnaasium võtab alates 1. septembrist tööle
õpilaskodu öövalvuri (1,0).
Avaldused esitada 5. juuniks gümnaasiumi kantseleisse, Pikk tn 1.

Väike-Maarja vallavalitsus võtab alates 1. septembrist tööle
administraatori uude spordihoonesse (1,0).
Info Ants Rikberg (529 0745).

Väike-Maarja vallavalitsus annab uues spordihoones üürile
ruumi (17,2 m˛) massaažiteenuse osutamiseks.
Info Ants Rikberg (529 0745).

Klient soovib osta Väike-Maarjas korteri.
Tel 5557 8796 Merje,
e-mail: merje.loonik@arcovara.ee
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90 aastat tagasi…
Ilmasõja esimestesse lahingu-tesse
läksid tegevteenistuses olevad
sõjaväelased, kohe ka tagavaraväelased. Edasi järgnes üks
mobilisatsioon teisele. Lühikese
õppuse järele saadeti ka noorsõdurid
rindele. Eestlased sattusid põhiliselt
Poolamaale. Kirjad kodustele
jutustasid rasketest lahingutest.
Kohe sõja algusest peale said
perekonnad kurbi teateid isade ja
poegade surmast, teadmata
kadumisest või haavata-saamisest.
Simuna kihelkonna langenud sõdurite
mälestussambal on 85 nime, VäikeMaarjas 84 nime. Need on tohutud
kaotused.
Juba 1915 aasta kevadeks olid
langenud Eipri küla mehed JüriHeinrich Prangel, Aleksander Hein,
Karl-Fridrich Liikhold, kes kõik olid
noorsõdurid. 1916. aastal langes Karl
Kaul. Võnnusvere külast sai surma
pereisa Kustas Stein. Leinama jäi naine
viie pojaga, vanuses 3 – 13 aastat.
Perekond hakkas saama vallalt hinge
kohta 3.60 rubla kuus toetust, kuid
perekond ju kiratses ilma isata.
Seaduse järgi kohustati küla talumehi
langenute ja sõjasolijate perekondi
põllutöödel abistama.
Sõda oli halastamatu, surm alati silma
ees. Kui ei tapa sina, tapetakse sind.
Saaremaa mees Aleksander Tomson
jutustab:
“Kord läksime luurele. Ratsutasin

üksi teerajal, ümberringi vaikus. Siis
äkki võõras kabjaplagin – lõin kuuli
rauda. Üksik Saksa luuraja ratsutas
mulle vastu. Ajasin talle külje pealt
peale ja lõin mõõgaga. Ta ei teinud
häältki, vajus sadulast maha,
kõhunahk jäi ainult vähe pidama. Teisel
korral sattusime luurel jälle sakslastele
peale. Hakkasin just ühte mõõgaga
lööma, kui teine käis oma mõõgaga mul
tagant läbi. Haav ulatas küljes eest selja
taha. Elu päästsid paks vöörihm ja
padrunitasku. Muidu oleks ta mind
pooleks löönud. Jäin haavatuna
sakslaste kätte. Enne kui nad mind
maha jõudsid lasta, said aru, et olen
eestlane ja sidusid mu haava kinni.
Samas ründas neid meie suurem
ratsameeste grupp ja sakslased tapeti
viimaseni maha…”
Õnnesärgis olid sündinud need, kes
suures heitluses elama jäid. Vahel
õnnestus mõnel mehel ka koju
puhkusele saada. Ka kodutee ei olnud
mõnikord ohutu. Nii kirjutas Indrek
Stein Kovno linnast, et on puhkusele
tulemas. Kodused ootasid teda
pikisilmi. Suur oli aga ehmatus, kui
poja asemel jõudis koju vaid kast tema
sõduriasjadega. Ta oli teel haigestunud
tüüfusesse ja surnud.
Halb kuuldus sõjas hukkunutest
jõudis igasse peresse. Sõtta minek oli
nagu surema minek ja niisama surra ei
tahtnud keegi. Et sõjast pääseda, tegi
nii mõnigi endale meelega mingi

tervisevea külge. Jätkus nõuandjaid, kes
nõkse õpetasid. Vahel võttis asi halva
pöörde. Nii suitsetasid siidi Kristov
Saage ja Karl Krüger, kes said
kopsuhaiguse, mis küll vabastas
sõjaväest, kuid viis varsti ka mehed
hauda.
Mõned läksid küll teenistusse, kuid
hoidusid kavalusega rindeleminekust.
Nad jäid meelega oma väeosast maha,
seejärel hakkasid seda otsima. Et mitte
oma väeosa üles leida, liikusid raudteel
vastupidises suunas. Nii kulusid
nädalad, kuud ja mõnikord ei jõutudki
rindele – sõda lõppes enne ära. Eks ole
ka vahva sõdur švejk niimoodi
talitanud. Seda nõksu kasutati ka II
maailmasõjas Saksa poolel.
Karl Stein pajatas oma sõjamälestusi:
“Olin Galiitsia rindel. Mu pea kohal
lõhkes sakslase žarpnell. Üks kuul
tabas mu jalga, et lõi jalast ja
saapatallast läbi. Sattusin hospidali.
Kahe kuu pärast oli jalg juba parem ja
pidin haiglast välja saama, jälle rindele
minema. Üks Tallinna poiss andis head
nõu – teeme jala uuesti haigeks. Ta
süstis haava mingit valget vedelikku.
Jalg paistetas uuesti üles, et pidin
kepiga käima. Komisjoni ees kukutasin
end veel pikali ka. Nii sain tagalasse
tööroodu. Hiljem puhkusele ja jäingi
koju.”
Üks osa mehi langes sakslaste kätte
vangi. Kodustele teatati, et on teadmata
kadunud. Kui just surma ei saanud, siis

loodeti, et ehk ikka tuleb kord tagasi.
Saksamaa kokkuvarisemise järel lasti
Venemaa vangid kõik lahti. Nii oli
kadunute nimekirjas ka Võnnusvere
mees Aleksander Linkholm. Ta oli
olnud vangina ühes Saksamaa talus
tööl. Sealt siis tulnud koos teiste
vabastatutega jala kahe nädalaga koju.
Saksamaal kannatanud nad
toidupuudust, teel olles aga päris
nälga. Aga peaasi, et jõuti eluga koju
tagasi.
Selle sõja kaotused olid eesti rahvale
mõttetud. Sõditi ju jagamatu
Venemaa ja tsaari eest. Eestist oli sõtta
mobiliseeritud üle 100 000 mehe.
Neist sai iga kümnes surma ja viies
haavata. Kes olid need langenud
mehed Simuna ja Väike-Maarja
kihelkonnast? Paraku teame neist väga
vähe. Simuna ausambal on vähemalt
eesnimigi välja kirjutatud, VäikeMaarjas aga ainult eesnime täht.
Lisaks sellele toimus Eesti aja lõpus
ju perekonnanimede eestistamine. See
kõik teeb langenud sõdurite eluloo
uurimise raskeks. Kusagil aga pole
jälgegi sellest, kuipalju oli sõjas
reamehi, ohvitsere ja Georgi
kangelasristi saajaid? Huvitav oleks
teada, kas on keegi sõjast ka midagi
kirja pannud ja kuipalju on sellest ajast
pilte säilinud?
Asael TRUUPÕLD,
kodu-uurija

Jumalateenistused
Väike-Maarja kirikus
Armulauaga jumalateenistused ehk missad toimuvad
Väike-Maarja kirikus igal pühapäeval algusega kell 12.00.

Avispea kirikus
EELK Väike-Maarja koguduse aadress: Tamme 3, 46202 VäikeMaarja. Koguduse vaimulik on Ahto Mäe. Tel 511 7552; 326
1956, e-post: vaike-maarja@eelk.ee

igal pühapäeval kell 10.30.
Avispea koguduse vaimulik
on Eerek Preisfreund,
telefon 323 5450.

Simuna koguduses
P 27.05 kell 12.00 – 1. nelipüha missa kirikus
E 28.05 kell 18.00 – 2. nelipüha õhtupalvus kirikus
P 03.06 kell 12.00 – kolmainupüha missa kirikus
kell 14.00 – missa Rakke vanas vallamajas
P 10.06 kell 12.00 – 2. nelipühajärgse pühapäeva missa kirikus
kell 14.00 – armulauaga palvus Veneveres
15.06-17.06 – kristlik lastelaager Käru koolimajas

L 23.06 kell 11.00 – surnuaiapüha jumalateenistus
Simuna kalmistul
kell 13.00 – võidupüha kontsert Simuna kirikus
P 24.06 kell 12.00 – Ristija Johannese sündimispüha ehk
jaanipäeva missa kirikus
kell 14.00 – surnuaiapüha jumalateenistus Ao kalmistul

EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse aadress: Allika 3, 46401 Simuna, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa. 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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Üleskutse
Kallis vallarahvas!
Kui teie majapidamises on esemeid, mis seisavad kasutult,
ent on väljanägemiselt korras ning ära visata ei raatsi, siis
võite neid pakkuda nii Väike-Maarja kui ka Simuna
noortekeskusesse.
Ootame pehmet mööblit (diivan ja tugitoolid või
nurgadiivan), köögimööblit, väiksemat elektripliiti, suuri
põrandapatju, tumbasid, kott-toole, televiisorit, raamatukappi,
suurt vaipa (kaltsuvaip), laudu ja toole.
Info telefonidel 325 5038; 526 0594 Meeli Veia; 5656 6712
Inna Liivak.

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
Emale-isale rõõmu ja päikest,
sündis ju perre lapsuke väike…

SAARA LEINO
LAURA KOZLOVSKI
KETLIN TOMING
RON AARON TIKKA

10.04.2007
18.04.2007
12.05.2007
18.05.2007

Kasvage, olge rõõmsad, terved ja tublid!

V LAEKVERE - SIMUNA RAHVAJOOKS
I LAEKVERE - SIMUNA KÄIMISRETK
10. juunil 2007
start Laekvere kooli staadionil 12.00
Rahvajooks ja käimine kuuluvad Pandivere mängude sarja.
DISTANTS 10 km
Jooksjate vahel loositakse välja jalgratas TREK Rademarist.
VANUSEKLASSID
M1–kuni16
M2 – 17-29
M3 – 30-44
M4 – alates 45
N1 – kuni 18
N2 – 19-34
N3 – alates 35
Stardimaks: M1 ja N1 – 15 krooni, teistel 30 krooni, käijatel
10 krooni.
Registreerimine lõpeb 20 minutit enne starti kohapeal.
Info: www.laekvere.ee/sport/ või 511 3577.
Buss stardipaika väljub Simunast kell 11.00.
Pärast jooksu sõidab buss Simunast Laekverre.

Elust, ilust, igaveseks,
ära päriseks...
M. Under
AARE VILGOTA
VELLO EVER
LEIDA LÜKK

13.07.1979 - 12.05.2007
24.07.1940 - 15.05.2007
14.08. 1923 - 21.05.2007

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!
Olgu valgust üle varjude,
rõõmu üle murede,
tervist üle valude,
jõudu üle südamevarude…
LIDIA LIKEMETS
OLGA RANNASSAAR
JÜRI POOLAK
HARALD VAHT
VALDUR-KALJU VILLBACH
HILDEGARD SINISALU
ÕIE ROOST
ILMI SILLA
ELSA DIEVES
ALEKSANDR MEISNER
HANS MATSO
ELSA AMBOS
HELENE PELLO
HELJU LEPP
ELENA RÄSTAS
ARVI KARRON
MILVI RÜÜTEL
NAIMA METSANURK
HELDOR AARLA
LEILI KIVVI
ŠENJA TOMEL
AINO KURVITS
BRIGETTA FILIPPOVA
ELGI-LUDMILLA MOOR
ELMINE ÜTT
VILMA KIVILO
HELMI-HELENE ANGER
Soovime õnne ja tugevat tervist!

01.05
03.05
04.05
06.05
09.05
09.05
10.05
11.05
11.05
12.05
12.05
13.05
14.05
15.05
15.05
17.05
18.05
20.05
23.05
24.05
26.05
27.05
27.05
28.05
29.05
30.05
30.05

-

80
96
70
84
70
88
70
75
92
70
75
83
89
80
86
70
75
75
84
85
70
75
83
88
80
80
86

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.

