VÄIKE-MAARJA VALLA

Infoleht
Nr 2 (158)

Hind 3 krooni

Veebruar 2007

Eesti Vabariigi 89. aastapäevaks
Sajandivahetusel ja 20.
sajandi esimestel kümnenditel kujunes välja
iseseisev Eesti ühiskond.
Esimest korda pärast
muinasaega oli tekkinud
peaaegu täielik ja aja
nõuetele vastav ühiskondlik
struktuur.
Ajalugu pani meid
proovile. Tulemuseks oli,
et suhteliselt väiksearvuline rahvuslikku
ideaali kandev kiht suutis
kujunenud eeldused ära
kasutada ja rahva üle
noatera iseseisvussõtta
mobiliseerida. Selle
tulemusena
peatati
viimasel hetkel punaste
pealetung. Oma osa oli
selles välisabil ning
juhustel ja vedamistel.
Üldine arvamus 1918.
aasta lõpul oli, et “ega me
üksi suure Venemaa vastu
ei saa”. Et enamlaste
pealetung 1919. aasta
algul 30 km kaugusel
Tallinnast siiski peatada
suudeti, sai alguseks
pikale sündmusteahelale.

Käputäie koolipoiste
hulljulge luuremäng päris
püssidega ja päris surma
palge ees arenes aja
möödudes sõjaks. Eesti
Vabadussõjata polnuks
võimalik Landeswehri
sõda, selleta jälle lätlaste
vabadussõda ja viimseta
võib-olla ka leedulaste
oma. Lühidalt: eestlaste
edukas vastuhakk oli ime,
ootamatu nii punastele
kui eestlastele endile.
Võitluse tagajärjed Baltikumi hilisajaloole on
olnud määravad.
Enamliku Venemaa
koosseisu jäämise korral
oleks eestlaste saatus
juba varem või hiljemalt
Teise maailmasõja käigus
otsustatud. Siinjuures
tasub mõelda krimmitatarlastele, volgasakslastele…
Eestlased
said
Vabadussõjaks valmis
tervikuna õieti alles sõja
käigus. Viis või kümme
aastat hiljem poleks meie
Vabadussõda
enam

mõeldav olnud. Kui see
oleks puhkenudki, siis
vaevalt, et rahvuslased
oleksid selle võitnud.
Võib oletada, et eestlaste jaoks puhkes
Vabadussõda ideaalsel
hetkel – ei päevagi liiga
vara, ei päevagi liiga hilja.
Eesti rahvusriigi saatus ei
lebanud vaekausil mitte
ainult nähtaval, vaid ka
nähtamatul, mõistusi ja
südameid läbival rindel.
Milliseid kõhklusi võis
üle elada Vabadussõja
sõdur veel lahingute ajal
ja vahepeal, on kirjeldanud Albert Kivikas
oma romaanis “Nimed
marmortahvlil”.
Rahvusriigi sünd eesti
kultuuriloo kontekstis oli
loogiline, ebaloogiline
paraku aga Venemaa
seisukohalt. Impeerium
lämmatas
paljude
rahvaste tärkava või
tärganud omariikluse.
Kahe erineva loogika
kokkupõrge sünnitaski
Vabadussõja.
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Kaasajal peab veelkord
mainima, et Tartu rahu oli
Eesti Vabariigi sünnitunnistus ja riigi põhiseadus tema pass.
Rindeteadetest niipalju,
et tänaseks 88 aastat
tagasi oli idavaenlane
Narva jõe taha aetud,

lõunarindel aga vabastatud Võru ja Valga linn.
Lauri Vahtre raamatu
“Teekond läbi aja”
refereeris
Asael TRUUPÕLD

Tulge 25. veebruaril Ebaverre!
Kell 14.00 – vastlapäeva tähistamine:
liulaskmine, vastlaree mitmevõistlus, lastevõistlused
Kõigile võistkondadele auhinnad!
Osaleme üle-Eestilises tervisespordiürituste sarjas
“Eestimaa terviseradadel ümber maakera!”
(kõigi osalejate poolt läbitud kilomeetrid summeeritakse!
Õpilased, olge agarad osalema!
Selle üritusega algab teievaheline aktvsuuse võistlus.)

Kell 16.00
LUMEDISKO

Kõik on oodatud!
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VALLAVOLIKOGUS
24. jaanuaril 2007. a
1. Info: AS Tallegg taotlus
projekteerimistingimuste
väljastamiseks
Tutvustas AS Tallegg
keskkonnajuht Siret Sõmer. AS
Tallegg on omandanud Kaarma
broilerifarmi ja soovib selle
rekonstrueerida aastaks 2009.
2007. a toimub keskkonnamõju
hindamine ja projektide
koostamine. Paigutatakse 2000
lindu korraga, kanaliha
tootmiseks. Tekkiv sõnnik läheb
üle lepingupartneritele, vastavad kokkulepped on sõlmitud
OÜ-dega Hannora ja Voore
Mõis. Allapanuks kasutatakse
turvast, saepuru ja purustatud
paberit. Sõnnik viiakse ära
kaetud traktorikastides.
Informatsioon võeti teadmiseks.
2.Detailplaneeringu
koostamise algatamine Karja
katastriüksusel seafarmi
projekteerimiseks
Ette kandis majanduskomisjoni esimees Rein Möldre.
OTSUSTATI:
·algatada detailplaneering
Ebavere
külas
Karja
katastriüksusel sigala projekteerimiseks.
·algatada keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
Poolt 17 volikogu liiget. Vastu
1 volikogu liige.
3.Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2007-2014 I
lugemine

Ette kandis vallavanem Olev
Liblikmann.
OTSUSTATI, et arengukava
muutmisettepanekud esitatakse
hiljemalt 05. veebruariks 2007.
Poolt 15 volikogu liiget. Vastu
1 volikogu liige. 2 volikogu liiget
jäi erapooletuks.
4. Väike-Maarja Õppekeskuse arengukava aastateks
2007-2011 kinnitamine
Ette kandis Väike-Maarja
Õppekeskuse direktor Raili
Sirgmets.
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja Õppekeskuse arengukava aastateks 2007-2011.
5. Simuna Kooli arengukava
aastateks 2007-2009 kinnitamine
Ette kandis Simuna Kooli
direktor Anton Leichter.
OTSUSTATI kinnitada Simuna
Kooli arengukava aastateks
2007-2009.
6. Jäätmehoolduseeskirja I
lugemine
Ette kandis keskkonnanõunik
Leie Arula.
Tehti muudatusettepanekuid,
mis lisati eeskirja.
Informatsioon võeti teadmiseks.
7. Katastriüksusele sihtotstarbe määramine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI määrata Jaani
katastriüksuse sihtotstarbeks
elamumaa.

8. Peremehetute ehitiste
hõivamine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI
·tuvastada Eipri külas asuva
kauplus-elamu peremehetus ja
võtta nimetatud ehitis arvele
Väike-Maarja valla omandina;
·tuvastada Avispea külas ½ osa
elamu ja abihoone peremehetus
ja võtta nimetatud ehitised arvele
Väike-Maarja valla omandina.
9. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI
·taotleda
munitsipaalomandisse Väike-Maarja vallas
Eipri külas asuva kauplus-elamu
teenindamiseks vajalik maa;
·taotleda
munitsipaalomandisse Väike-Maarja vallas
Avispea külas asuvate VäikeMaarja vallale ½ mõttelises osas
kuuluvate elamu ja abihoone
juurde omandamiseks moodustatavast katastriüksusest ½
mõtteline osa.
10. Seisukoha andmine
kinnisasja omandamiseks
Ette kandsid maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski
ja maanõunik Diana Seepter.
OTSUSTATI toetada Igor
Gluškovile Kalju II kinnistu
omandamiseks loa andmist.
Poolt 9 volikogu liiget. Vastu 3
volikogu liiget. 5 volikogu liiget
jäi erapooletuks. 1 volikogu liige
ei hääletanud.

11. Jaoskonnakomisjonide
moodustamine
Ette kandis vallasekretär Maris
Viikberg.
OTSUSTATI
nimetada
hääletamise korraldamiseks ja
valimisjaoskonnas hääletamistulemuste kindlakstegemiseks
jaoskonnakomisjonid alljärgnevas koosseisus:
·valimisjaoskond nr 1 (VäikeMaarja) – esimees Lilian Rikken;
liikmed Silvi Sirelpuu, Heli
Riisalu, Juta Kiisk, Gennadi
Luha, Ülle Nirgi, Raivo Tammus;
asendusliikmed Kadi Kiisk, Eha
Küngas;
·valimisjaoskond nr 2 (Kiltsi)
– esimees Toomas Käbin;
liikmed Ene Vesk, Anne Kruve,
Rein Möldre, Eret Tobreluts;
asendusliikmed
Merike
Adamson, Aare Tobreluts, Aare
Jaanson;
·valimisjaoskond nr 3 (Triigi)
– esimees Marje Veedler; liikmed
Eve Rebane, Ene-Linda Niilikse,
Tiiu Pere, Selma Jaksi;
asendusliikmed Maire Komp,
Nadežda Samolovova;
·valimisjaoskond nr 4
(Simuna) – esimees Riina Tülli;
liikmed Mart Pruul, Jaana
Palmisto, Lembit Lükk, Vello
Randmäe; asendusliikmed Inna
Liivak, Auli Kadastik, Valve
Toming.

4. märtsil 2007 on Eesti Vabariigi Riigikogu valimised
Väike-Maarja vallas töötavad
järgmised valimisjaoskonnad:
Valimisjaoskond nr 1
Väike-Maarja rahvamajas –
Aburi, Ebavere, Eipri, Koonu,
Kännuküla, Müüriku, Pandivere,
Raeküla, Rastla, Äntu, Ärina
külad ja Väike-Maarja alevik
Valimisjaoskond nr 2
Kiltsi rahvamajas (Turu 13
Kiltsi alevikus) – Aavere,
Liivaküla, Nõmme, Pikevere,
Raigu, Uuemõisa, Vao, Varangu,
Vorsti külad ja Kiltsi alevik

Valimisjaoskond nr 3
Triigi spordihoones – Avispea,
Triigi ja Pudivere külad
Valimisjaoskond nr 4
Simuna Osavallavalitsuses –
Avanduse, Hirla, Imukvere,
Kurtna, Käru, Kärsa, Määri,
Nadalama, Orguse, Võivere
külad ja Simuna alevik
NB!
Valimisjaoskondades nr 1 ja nr
4 saavad valijad hääletada
väljaspool oma elukohajärgset
jaoskonda.

Valimisjaoskonnas nr 1 saavad
hääletada valijad, kelle elukoha
andmed Väike-Maarja vallas on
rahvastikuregistrisse kantud
valla täpsusega.
26. - 28.02. - toimub eelhääletamine. Valimisjaoskondades
algab hääletamine kell 12.00 ja
lõpeb kell 20.00. Toimub ka
hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning
kinnipidamiskohas.
Elektrooniline hääletamine

algab 26.02. kell 9.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni 28.02. kella
20.00-ni.
04.03. on valimispäev.
Hääletamine toimub ajavahemikus 9.00 - 20.00. Toimub ka
kodus hääletamine. Kell 19.00
alustab jaoskonnakomisjon
eelhääletamisel antud ja maakonna valimiskomisjon alaliselt
välisriigis elavate valijate häälte
lugemist. Tulemusi ei avaldata
enne 20.00.
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VALLAVALITSUSES
16. jaanuaril 2007. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Kurtna külas asuva 439 m2
suuruse TÖÖKOJA katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega OÜ-le NADALAMA
PM;
· Kurtna külas asuva 310 m2
suuruse SEPIKOJA katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega OÜ-le NADALAMA
PM;
· Simuna alevikus PARGI tn 6
asuva 2273 m 2 suuruse
katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega AS-le ELION
ETTEVÕTTED.
2. Mitteeluruumide üürimine
OTSUSTATI anda MTÜ-le
Väike-Maarja Põllumeeste Selts
tasuta kasutamiseks Tamsalu mnt
1 asuvad ruumid üldpindalaga
36,8 m2 taaskasutuskeskuse ja
näitusmüügi ruumideks.
3. OÜ Simuna Ivax vee
erikasutusloa
taotlusele
seisukoha andmine
OTSUSTATI nõustuda OÜ
Simuna Ivax Äntu, Nõmme ja
Käruveski kalakasvatustele vee
erikasutuslubade andmisega
korralduses toodud tingimustel.
4. ÜVK arengukava pakkumiste edukaks tunnistamine
OTSUSTATI kinnitada edukaks
pakkumiseks OÜ Alkranel
pakkumine Väike-Maarja valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arengukava koostamiseks
summas 149 270 krooni.
5. Õpilaskodu üüri kehtestamine
OTSUSTATI kehtestada
õpilaskodu üür 300 krooni kuus
õpilase kohta.
6. Projekteerimistingimuste
väljastamine
OTSUSTATI määrata projekteerimistingimused Meelis
Eenpuule elamu ehitamiseks
aadressil Aia 30 Väike-Maarja
alevik.
Info
LJK AS saasteainete mõõtmise
tulemustest
Infot jagas keskkonnanõunik
Leie Arula. 15. novembril 2006.
aastal on mõõdetud katlamajast
enne oksüdaiserit ja peale
oksüdaiserit ning biotiigi juurest.
Mõõtmis-tulemused näitavad, et

rasva põletamisel ületati
lõhnaainete norme kahekordselt.
23. jaanuaril 2007. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
·Määri
külas
asuva
KESKVÄLJA kinnistu jagamisega järgmiselt: KESKVÄLJA –
6,15 ha ja KÄBI – 6,16 ha.
2. Mitteeluruumi üürile
andmine
OTSUSTATI anda OÜ-le Vestur
üürile Tamsalu mnt 1 asuvad
ruumid üldpindalaga 45,9 m2
büroo-ruumideks.
3. Õppetoetuse leping
OTSUSTATI maksta Tanel
Kümnikule õppetoetust 1000
krooni ühes kuus tema Tallinna
Ülikoolis õppimise ajal (12 kuud
aastas).
Info
·Tallegg kanalate külastamisest
Infot jagas keskkonnanõunik
Leie Arula.
· Kiltsi koolis mängitakse
100aastasel klaveril
Infot jagas avaliku teabe ja
kultuuriosakonna juhataja Ilve
Tobreluts.
30. jaanuaril 2007. a
1. Keskkonnamõju hindamise
algatamine
OTSUSTATI algatada VäikeMaarja vallas Ebavere külas
Kaarma broilerifarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine. Tegevuse eesmärk on
rekonstrueerida broilerifarmi 8
lindlat. Planeeritav lindude arv on
176 000 ning aastane käive umbes
1 056 000 lindu.
2. Soojuse eest tasumine
OTSUSTATI tasuda valla
omandis oleva korteri 2006. aasta
detsembrikuu soojusenergia
eest 1739 krooni.
3. Lepingute muutmine –
Kiiker, Clean Up
OTSUSTATI
· muuta Väike-Maarja valla ja OÜ
Kiiker vahel sõlmitud avaliku
teenindamise lepingu punkti 1.3.2.
arvlemise kord vastavalt lisad
toodule;
· muuta Väike-Maarja valla ja OÜ
Clean Up vahel sõlmitud koristus
töövõtulepingu punkti 5.2.
vastavalt korralduse lisale.

4. Raha eraldamine reservfondist
OTSUSTATI nõustuda reservfondist raha eraldamisega OÜ-ga
Clean Up sõlmitud koristuse
töövõtulepingu täiendavaks
katteks 2007. aasta eest.
5. Projekteerimistingimuste
väljastamine
OTSUSTATI määrata projekteerimistingimused AS Tallegg
Kaarma broilerifarmi rekonstrueerimiseks asukohaga Ebavere
küla Väike-Maarja vald vastavalt
lisale.
6. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada Maire
Jürissonile ehitusluba elamu
ehitamiseks asukohaga Künka
kinnistu Ebavere küla VäikeMaarja vald.
7. Kasutusloa väljastamine
OTSUSTATI anda kasutusluba
A&K Caritas OÜ rekonstrueeritud
teenindushoonele aadressil Ravi
1A Väike-Maarja alevik.
Info
· Kutseõppeasutuste koostööleping
Tutvustas Väike-Maarja Õppekeskuse direktor Raili Sirgmets.
· Gaasitrass Väike-Maarjast
Tamsallu.
Infot jagas maanõunik Diana
Seepter.
· Laekvere külateater esineb
Kiltsi lossis. Infot jagas avaliku
teabe ja spordiosakonna juhataja
Ilve Tobreluts.
07. veebruaril 2007. a
1. Maaküsimused
Kinnitati
· Kurtna külas asuva JAANI
katastriüksuse uueks nimeks
KOOLIMAJA;
· Karja katastriüksusel asuva
seafarmi rekonstrueerimiseks
koostatava detailplaneeringu
lähteülesanne;
Määrati
· teenindusmaa OÜ Hillcity
saekaatrile Ebavere külas.
2. Bussiliini dotatsiooni määramine
OTSUSTATI määrata AS-le Go
Bus Rakvere bussiliini nr 39
dotatsioon 2007. aasta jaanuarikuu
eest summas 5 450 krooni.
3. Korteri müük
OTSUSTATI müüa VäikeMaarja alevikus Ehitajate tee 7-19

asuv korteriomand hinnaga 125
000 krooni Raimo Kuusemäele.
4. OÜ Kiiker taotlus
Tutvustas abivallavanem Kaarel
Moisa.
OÜ Kiiker on esitanud taotluse
maakonna bussiliini nr 59 VäikeMaarja– Kiltsi–Aavere laupäevaste väljumiste (kell 16.10 ja
19.00) lõpetamisega alates
24.02.1007. OÜ Kiiker on teinud
ettepaneku avada uus liin
pühapäeviti marsruudil VäikeMaarja-Simuna–Tamsalu–VäikeMaarja.
OTSUSTATI nõustuda OÜ
Kiiker taotlusega eelnimetatud
bussiliini väljumiste lõpetamiseks
ja uue liini avamiseks.
5. Detailplaneeringu lähteülesanne
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja vallas Ebavere külas Karja
katastriüksusele
seafarmi
projekteerimiseks koostatava
detailplaneeringu lähteülesanne.
6. Avaliku ürituse taotlus
OTSUSTATI anda luba OÜ-le
Droom Väike-Maarja alevikus,
Pikk 2, Väike-Maarja rahvamajas
Eesti Reformierakonna valimiseelse ürituse “CSI” korraldamiseks
09.02.2007. aastal.
7. Projekteerimistingimuste
väljastamine
OTSUSTATI määrata projekteerimistingimused Eugen
Sikov’ile abihoone ehitamiseks
asukohaga Aadu kinnistu Kärsa
küla, Väike-Maarja vald vastavalt
lisale.
8. Kirjaliku nõusoleku andmine
OTSUSTATI anda kirjalik
nõusolek Aule Rebasele
kogumiskaevu paigaldamiseks
aadressil Kahekase kinnistu Eipri
küla, Väike-Maarja vald.
Info
· Rakke prügila sulgemine
Tutvustas Kaarel Moisa. Rakke
prügila on suletud alates 12.
veebruarist 2007. Rakke vald
teatas sellest elektronposti teel
esmaspäeval, 05. veebruaril, oleks
aga pidanud prügila sulgemisest
teatama 3 kuud enne sulgemist.
Nüüdsest on kõige lähim prügila
Rakveres.
· Edu kauplus
Raul Kütt tutvustas Edu
kaupluse ümberehituse plaane.
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Riiki on võimalik ausalt valitseda!
Kas minna valima?
Esmapilgul võib arvata, et
valimised ei lähe meile otseselt
kellelegi korda ja meie enda
panus, andes häält ühe või teise
kandidaadi poolt, mõjutab vähe
ümbritsevat elukorraldust.
Tegelikult see nii ei ole. Inimesed,
kes meid valitsevad ja juhivad
kas omavalitsuse, maakonna või
riigi tasandil, on oma mandaadi
otseselt või kaudselt saanud just
nendelt inimestelt, kes valimas
käisid. Kui üldistada viimaseid
kohalikke või riigikogu valimisi,
siis napilt pooltelt valimisõiguslikelt kodanikelt. Järjest
kahanev osavõtt valimistest on
baromeeter, mis näitab, kui
demokraatlikuks riigiks me
ennast pidada saame. Kui meie,
valijad, ise oma riiki korraldada
ei taha ega suuda, siis on tee
lahti poliitikutele-populistidele,
kes antud lubadusi hiljem ei
püüagi ellu viia.
Täna, viisteist aastat pärast
oma riigi taaskehtestamist
peaksime juba olema õnnelikud.
Kas oleme uhked oma riigi üle?
Nii ja naa! Aga riigikogu,
valitsuse, vallavolikogu, ka
vallavanema üle? Vast mitte!
Tihti aga samastame hinnanguid
andes neid ekslikult riigiga.
Õnn ei peitu rahas!
Kui meie erakond valimisloosungi “Õnn ei peitu rahas!”
avalikustas, valdasid mind
kahetised tunded. Raha ei ole
küll elus peamine, kuid väga
oluline paljude eesmärkide ja
heaolu saavutamiseks. Sain aru,
mida öelda taheti, kuid teades
enamiku perede reaalset
olukorda, kus kogu energia
läheb igapäevase leiva teenimisele ja raha peaaegu alati
napib, tundus see lause mitte
kõige parem. Nüüd aga, kui
teised
erakonnad
on
avalikustanud oma valimisprogrammid ja loosungid, leian,
et tegime õigesti. Kui
koalitsioonierakonnad püüavad
üksteist üle trumbata tulevikku
rahapakkumisi tehes, siis on
nende silmis raha muutunud
eesmärgiks omaette. Vähendamata raha tähtsust elus, on palju
olulisi väärtusi, mida ei saa rahas
mõõta ja milleta ei ole rahal mingit
tähtsust. Raha eesmärgiks
seades oleme juba täna paljud
muud püsiväärtused taga-

plaanile jätnud. Kuidas on
võimalik viia Eestit viie
enamarenenud Euroopa riigi
hulka, kui värske inimarengu
kokkuvõtte järgi oleme mitmes
olulises sotsiaalses kategoorias
Euroopa punaseks laternaks
(meeste eeldatav keskmine
eluiga, HIV-positiivsete arv jne).
Selle asemel, et lasta end
pimestada
ja
uinutada
majanduse hetkeedust, mõelgem
Eesti reaalsele elule. Kas üheski
teises Euroopa riigis on
edukaimaks börsiettevõtteks
kasiinokett ja rikkaimaks
inimeseks riigis selle omanik?
Korruptsioon on võtnud sellise
ulatuse, et justiitsminister
süüdistab avalikult politseid
allilmaga koostöös. Järgmisena
näevad poliitikud võimalust ka
kohtunikel-prokuröridel
parteistuda – seega saada osa
ringkäendusena jagatavatest
hüvedest. Skandaalid Tallinna
vanalinna korterite ärastamisega
ei pane isegi õiguskaitseorganeid enam tegutsema, sest
kohus on elmarseplased juba
ette õigeks mõistnud.
Mida teha?
Mida ette võtta, et taastada
usaldus oma riigi, oma
poliitikute, oma valitsuse, oma
kohtusüsteemi vastu?
Kõigepealt tuleb depolitiseerida avalik teenistus.
Juhtivatel kohtadel olevad
avalikud teenistujad-ametnikud
ei tohi kuuluda erakondadesse,
kohtu ja prokuratuuri ametnikud
kaasa arvatud. Sama peab
kehtima omavalitsustasandi
kohta. Kohus peab muutma
kohtupraktikat ametialaste
süütegude suhtes. Esiteks tuleb
seadusandjal muuta kriminaalseadusandlust,
kaotades
aegumistähtajad nimetatud
süütegude suhtes või muuta
need väga pikkades. Kohtutel
tuleb
lõpetada
raskete
ametialaste kuritegude eest
tingimisi karistamine. Täna võib
ametnikust kurjategija rahulikult
varastada või susserdada,
kartmata, et teda ootaks reaalne
vangistus.
Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse saadikute osas peab
seadusandja välja töötama ja
kehtestama saadiku tagasikutsumise menetluse, valimisseadust peab muutma enam

otsevalimistulemusi arvestavaks.
Väga oluline koht riigi kui
terviku arengus on kohalikel
omavalitsustel. Jätkata tuleb
1999. aastal kokku lepitud
haldusterritoriaalse reformiga.
Elu jätkumine maal sõltub
otseselt omavalitsuste suutlikkusest maaelu korraldada.
Eelkõige peavad vallad-linnad
planeeringute kaudu looma
tingimused uute ettevõtete ja
töökohtade tekkeks. Alustama
peab volikogu saadiku mandaadi
väärtustamisest. Paljalt viina ja
nänni jagavad või valijaid valima
sõidutavad tänased volikogu
liikmed peavad jääma minevikku.
Millisest mandaadist saab
rääkida, kui väikeses vallas on
ka kaheksa häälega võimalik
volikogusse saada? Suuremate
omavalitsuste puhul oleks kõik
eeltoodu üldjuhul võimatu. Täna
on muutunud ületamatuks
probleemiks heade spetsialistide-tippjuhtide omavalitsustesse palkamine. Pakutavad
töötingimused ja palgad ei ole
atraktiivsed. Kui lähiajal valdadelinnade ühendamist ei toimu,
oleme olukorras, kus meid
teenindavad ebakompetentsed
või
vähe
motiveeritud
ametnikud.
Meie maakonnas jääks minu
hinnangul alles viis-kuus
omavalitsust. Meie piirkonnas
peaks Tamsalu, Rakke ja VäikeMaarja vald moodustama ühise

omavalitsuse. Sellisel juhul on
mõistlik korraldada nii
haridusasutuste võrgustikku,
planeerimistegevust-ettevõtlust
kui ka ühistranspordi korraldust.
Inimesele ei ole oluline vallamaja
asukoht, vaid see, kuidas vald
tema ümber toimib.
Aastaid tagasi tegi üks
siseminister argsi ettepaneku
propagandaosakonna loomiseks.
Loomulikult naerdi see kohe
välja ja võrreldi ettepanekut Pätsi
vaikiva ajastuga. Kas just sellist
osakonda vaja on, kuid
isamaalise kasvatuse ja
rahvusteadvuse tõstmisega
oleks küll viimane aeg tegelema
hakata. Tänaseks oleme
jõudnud olukorda, kus Tartu
rahu aastapäeval Rakveres
viibisid ausamba juures
tseremoonial kolm ametnikku ja
kolm kojameest. Puudus aga
kõige tähtsam – üldsus ehk
rahvas. Rahvusteadvust ja
tähtpäevadest lugupidamist
saab kasvatada ainult järjepideva
tööga ja seda maast-madalast
tehes.
Kõik, mida me riigis muuta
tahame, on valija, Sinu, kätes.
Häid valikuid valimistel
soovides
Teie Sven KESLER
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Valime Riigikokku
omakandimehed!
Valimised on juba ukse ees,
erakonnad kergitavad oma
valimisringkondade
esinumbritelt saladuseloori ja
avaldavad nimekirju. Nii mõnigi
kõige esimene kandidaat paneb
mind turtsuma. Omakandimeeste
ja –naiste asemel on seal nii
mõnigi Tallinna kandis nime
teinu, kes on nüüd partei käsul
saadetud mujale Eestisse hääli
püüdma ja rahvast lollitama.
Mõni on neist ehk varem vaid
üksikud korrad oma ringkonnas
jala maha saanud, teised
tutvuvad loodetavasti vähemalt
valimiskampaania käigus oma
valimispiirkonna teede ja
asulatega.
Kuidas võib üks kohalik elanik
usaldada inimest, kellel puudub
igasugune side piirkonnaga,
kust ta loodab Riigikokku
valituks osutuda? Vastus on ju
selge! Ega ikka sellist kandidaati
usaldada saa. Kui kandidaat
kohalikku elu ei mõista ja oma
võimalike valijate muresid ning
rõõme ei tea, kuidas ta saab siis
neid inimesi Toompeal esindada?
Mina arvan, et siis võiks ta küll

esindada iseennast, aga sellest
ei piisa.
Kõneldes Lääne-Virumaast,
meenub mulle algatuseks
Reformierakonna esinumber,
kelleks siinkandis on seekord
endine välisminister ja praegune
Riigikogu liige Kristiina Ojuland.
Riigikogu kodulehe andmetel on
ta sündinud Kohtla- Järvel,
praegu pesitseb ja karjatab
lambaid minu mälu järgi hoopiski
Harjumaal Kaberneeme kandis.
Varem on ta kandideerinud
vastavalt partei käsule kas
Lääne- või Ida- Virumaal ja
enamasti ka valituks osutunud.
Kohalikel valimistel kandideerib
ta mingkil põhjusel aga
hoopistükkis Tallinna linnas.
Keda ta siis seal Riigikogus
esindaks? Parteikontorit, ei
enamat!
Riigikokku võivad sattuda
mitmesugused inimesed. Ühed
on need, kes lähevad Eesti elu
edendama, pagasiks oma
kodukandi valijate toetus.
Teised on aga häältepüüdjad,
keda mäletame ju palju, vähesed
on neist sportlastest ja

Einar Vallbaum
Eesti Keskerakonna
kandidaat nr

supermodellidest poliitikas
kanda kinnitanud ning veel
vähesemad neist ütlevad selle
kujundamisel sõna sekka. Nemad
kandideerivad, sest erakonnal
on nii tarvis, et saada suurem
hulk hääli ja veelgi enam võimu.
Kummad neist siis väärivad
rohkem meie hääli? Mina usun,
et need, kellele Lääne-Virumaa on
kodukant ja südameasi, mitte
valimisprojekt.
Arvan, et läänevirulased
peaksid valima minnes tegema
esimese valiku läänevirulaste
hulgast. Nad kõik lähevad
Riigikokku kodumaakonda
esindama ja edendama, ainult
nende vahendid on vastavalt
parteiideoloogiale erinevad.
Alles pärast läänevirulaste
väljasõelumist võib hakata
silmas pidama nende erakondliku

Austatud vallakodanikud!
Praegune aeg meenutab
jõuluaega, kus päkapikud
askeldavad ringi, ajavad
mesimagusat juttu, lubavad
pudrumägesid ning jagavad
nänni. Kui nende lubadusi puhta
kullana võtta, siis on peagi meie
õuele maine paradiis saabumas.
Talupojamõistus tõrgub seda
kõike uskumast. Valijad ei ole ju
rumalad! Inimesed saavad väga
hästi aru, millist pimesikku
poliitikud mängivad. Kodanike
jaoks on väljakannatamatu, kui
nende õiglustunne saab järjest
riivatud ja samas on
seadusesilma ees kõik korrektne.
Enne presidendivalimisi ütles
presidendikandidaat T. H. Ilves,
et Eesti riigile ei valita presidenti
mitte kahe persooni, vaid kahe
asjaajamise viisi vahel. Läks
hästi, presidendiks valiti
läbipaistvamat ja ausamat

asjaajamise viisi toetav
kandidaat.
Arvan, et eelolevatel valimistel
lähtuvad valijad samadest
põhimõtetest ja lähevad
kindlasti valima. See on ainus
kord nelja aasta jooksul, kui
kodanikud saavad otseselt
sekkuda riigi asjaajamisse. Igal
kodanikul on õigus, arvan, et
lausa kohustus valimiste kaudu
riigi juhtimises sõna sekka öelda.
Valitav Riigikogu on ju valijate
nägu.
Mingem siis, head inimesed,
valima ja valigem endale
meelpärane Riigikogu!
Jaak LÄÄNEMETS,
Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna
Riigikogu kandidaat nr 883
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kuuluvust, inimese panust
kodukandi arengusse ja
isikuomadusi, mis kõik aitavad
teha lõpliku valiku. Peaasi, et on
meite kandi mees või siis naine.
Riigikogu valimised ei ole
naljaasi. Saame öelda oma sõna
sekka selles, kes meie riiki
järgmised neli aastat juhivad
ning valitsevad, see pole
vähetähtis. Lääne- Virumaa
inimestele on Riigikogus ette
nähtud kuus kohta. Need kohad
tuleb täita läänevirulastega,
valimiste ajaks sisserännanud
kodanikud ei pea saama meie
kulul söönuks. Mina valin
märtsikuus Riigikokku oma
maakonna inimese, palun valige
teie ka!
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Hea Väike-Maarja valla elanik!
Olen täna Sinu ees hoopis teises
rollis, kui oled harjunud nägema.
Tead mind kui kultuuritöötajat.
Oled näinud mind laval laulmas
ja ka peoõhtuid läbi viimas.
Tänases kiires ja arenevas
maailmas võib meid leida kord
ühes, kord teises rollis. Täna astun
Sinu ette riigikogu kandidaadina
Eestimaa Rahvaliidu nimekirjas.
Esimese mõttena tuleb Sul pähe
küsimus: “ka sina, Mare?”
Jah, ka mina. Aga siiski, miks
mitte ka mina? Valdkond, mille eest
saan seista ja oma kogemustest
lähtuvalt sõna sekka öelda, on
mulle vägagi tuttav, s.o
KULTUUR ja sellega seonduv.
Olen kogu teadliku elu
kultuurielus kaasa löönud –
lapsepõlves aktiivse huviringides osalejana, keskkoolis
õppides korraldasin meelelahutusüritusi eakaaslastele ja ka
kodukandirahvale. Tundsin
tegijana rõõmu, kui nägin rõõmsat
ja rahulolevat publikut. Eks see
andiski tõuke jätkata õpinguid
Viljandi Kultuurikoolis, kus
minust sai diplomeeritud
kultuuritöötaja/ isetegevusliku
näiteringi juhendaja.
Koos abikaasa Valloga
alustasime kultuuripõllu kündmist Väike-Maarjas 25 aastat
tagasi.
Vahest meenub sulle, hea lugeja,
nii mõnigi meiega seotud
ettevõtmine, kui lisan mõned
märgusõnad: pereklubi laagrid,
pereklubi stiilipeod, Härmalõnga
klubi, noorteklubi, laste
lauluvõistlus Popp-Tipp-Täpp,
ballid arvukate külalisesinejatega, pasunakoor, muusikakooli käivitamine, jõulukuu
alguse tähistamised, näiteringid,
isetegevuslaste stiilipeod,
tulemuslikud konkursid ja
ülevaatused, ühiskülastused,
suvised perepiknikud, ringijuhtide pidulikud vastuvõtud,
jalutussaali kujundamine näitusesaaliks, rahvamaja ette-võtmisi
kajastavad fotostendid, maskott,
sõbrapäevad, vabariigi aastapäevad ühislaulmisega, erinevad
ülemaakondlikud üritused,
volbriöö pidustused, noortepeod
poppansamblitega, kohtumised ja
musitseerimised
külaliskooridega, öölaulupidu jne.
Olen oma eesmärgid seadnud
järgmiselt:

· soovin suurendada riigipoolset toetust huvihariduskoolidele, luua täiendavaid
võimalusi loovuse arendamiseks
ja kultuuriliseks eneseteostuseks;
· väärtustada ja arendada
kultuurielu;
· kaasata otsuste tegemisel
kohalikku elanikkonda ja hinnata
enam inimese väärtust.
Meie vallal on tõeliselt hästi
läinud, sest meil on oma
muusikakool. Lapsed saavad
pilliõpet Simunas ja VäikeMaarjas. Tänu huvikoolidele
leiavad paljud iseennast ja enda
häid külgi. Huviharidus on
väärtus kogu eluks.
Põhiliselt finantseeritakse
huvikoole kohalike omavalitsuste eelarvest. Õpilase poolt
makstav õppemaks on omavalitsuste erineva toetuse puhul
erinev. Märgata on kokkuleppe
saavutamise keerukust. Huvihariduse valdkonna areng sõltub
ainult ja ainult omavalitsuse
prioriteetidest. Selge on aga see,
et riik peaks huviharidust oluliselt
rohkem toetama. Huviharidus ei
ole privileeg, vaid peab olema
tasuta kättesaadav kõigile lastele
ja koolinoortele.
Kultuuri- ja huvitegevuse
korraldus kuulub omavalitsuse
kompetentsi ning see, kuidas
omavalitsuses kultuuriasju
aetakse, sõltub vallavolikogust ja
-valitsusest. Kui raha on vähe
(vähe on seda alati), tekib
esimesena kiusatus kultuuri
arvelt kokku hoida. Seda enam,
et kultuurivaldkonnas pole riigi
poolt omavalitsustele ette antud
mingit standardit, mille nad
elanikele peavad kindlustama.
Kasu, mida kultuuri investeerides saadakse ja ka kahju, mis
kultuuri investeerimata jätmine
tekitab, pole võimalik meetri ega
kiloga mõõta. Seega sõltub
kultuur ja huvitegevus ning haridus täielikult omavalitsuse
tahtest.
Kas eelistada üritusi või
igapäevast taidlustööd, sest
väidetavalt raha igale poole ei
jagu? Missugused üritused on
eelistatud?
Kas on ikka mõttekad tööpäeva
keskel toimuvad üri-tused, kuhu
publik poolsunni-viisiliselt kokku
aetakse, koolidesse vajalike
osalejate arve ette andes? Või

tuleks eelistada ettevõtmisi, kuhu tullakse
vabatahtlikult, huvi ja
ootustega, isegi pileteid lunastades?
Esimesel juhul saavad
“arvamusliidrid”
ühehäälselt kinnitada
ettevõtmise õnnestumist, saali täituvust
jne. Tegelikkuses jääb
pärast sellist ettevõtmist saalitoolide
külge kilodeviisi nätsu,
toolidele kraabitud
vaimukused või lihtsalt
katkised seljatoed.
Lugeja saab isegi aru,
kui palju huvi sel puhul
ettevõtmine pälvis.
Teisel juhul jääb
korraldaja mureks,
kuidas üritust üldse ära
majandada.
Palju räägime koostööst. Ilus
sõna ja sõnal kahtlemata ilus
mõtegi sees. Sageli aga tähendab
see sõna järgmist: sa pead
meiega/nendega koostööd
tegema. Kas seda nimetataksegi
koostööks? See on ühepoolne
käsk alluda, alluda ja veelkord
alluda teisele osapoolele.
Koostöö ei saa olla ühepoolne.
Kes kaitseb kultuurikandjat, kui
puudub läbimõeldud kultuuripoliitika, kui pole vastu võetud
rahvakultuuri seadust, kui
puudub rahvamajade seadus?
Kas on ikka nii, et uppuja
päästmine on uppuja enda asi?
Või võiks riik käe ulatada ja leida
lahendusi huvitegevuse ja
rahvamajade komplitseeritud
olukorrale…
Kunagi uuris üks teaduse-mees,
miks mõned Itaalia väikelinnad on
edukad, teised mitte. Pärast
aastatepikkust pusimist sai ta
lihtsa avastuse, nimelt edukad on
linnad, kus on laulukoor, orkester
või jalgpallimeeskond. Iva on
sees, sest edu tuleb siis, kui miski
inimesi ühendab.
Huvitegevuse ja sellest
osasaamise võimaluste avardamine on ühiskonnale palju
laiema tähendusega, kui
esmapilgul paistab. Mida rohkem
huvitegevust, seda vähem läheb
pingutusi ja raha sotsiaalvaldkonnas. See tähendab noorte
väljatoomist riski-keskkonnast ja
mõjutamist huvialaga tegelemise
kaudu. Sageli otsitakse midagi

saamata jäänut tänavalt, püüdes
täita tühikut oma vaimses
minapildis alkoholi ja kurjusega.
Huvitegevuses on eeldusi ja
võimalusi noorte arenguprotsessi mõjutamiseks.
Kus omavalitsus kultuurile
tugevalt õla alla paneb, hoiab
traditsioone, huvitegevust au
sees ja tunnustab tegijaid, seal
õitseb ja särab kultuur enam. Ei
maksa karta tunnustada tunnustust väärivat tegu. Inimene, kes
pole võimeline teisele tunnustust
andma kardab, et tema võim lööb
kõikuma, kui ta väärtustab enda
kõrval teist. Hirm on üleliigne!
Hinnake inimese iseväärtust,
seda väärtuslikumaks muutume
ka ise!
Ühiskonna tundlikemaid osi olla
loovinimesed. Seega on
arusaadav, et ühiskonnakriitikat
kostab teravamalt nende suust.
Kriitikat tuleks siiski tähele panna
ja arvestada. Hoolimata julgetest
väljaütlemistest, aitab see kaasa
inimlikkuse suure-nemisele
ühiskonnas. Kõigepealt on vaja
muuta suhtumist kultuuri ja seda
saavad kõpitseda nii mõnedki
ametnikud ja nii mõnedki
poliitikud.
Kes veel peaks Eestimaa
rahvast esindama kui mitte
Eestimaa Rahvaliit?
Vali võrdsete võimaluste Eesti!
Mare TAAR

Väike-Maarja valla Infoleht
*** On teatud inimesed, kes
kannavad endas mõne piirkonna
elu ja hinge. Selle sünonüümiks
võib kindlalt nimetada nime Mare
Taar!
Olles Marega tuttavad juba
paar aastakümmet, teame tema
südamevalu Väike-Maarja
kultuuri ja huvihariduse pärast.
Tunneme teda kui aktiivset,
energilist inimest, kelle
tegemistes on näha perspektiivi.
Eriti veel, kui tema ideed ja
probleemid kultuurihariduse
edendamisel saaksid väljundi.
Valige Riigikokku maakonna
rahva hulgast inimene, kes on
teie elu ja probleemidega kõige
enam kursis! Ja Mare on heade
tegude alustaja ning lõpuleviija.
Ükski kaugemalt tulnud
“meediakangelane” ei suuda ega
viitsi teie maakonna elu
edendada ja probleeme
lahendada niimoodi, nagu seda
teeks omade keskelt Mare Taar!
Lugupidamisega ja lauljatena
toetades
Sirje ja Väino PUURA
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*** Mare Taar on mitmekülgne
ja võimekas kultuurijuht. 24
aastat on ta olnud Väike-Maarja
rahvamaja süda ja hing, seistes
maja hea käekäigu eest, hoides
tegevuses ringe ja pereklubi,
korraldades kõikvõimalikke
üritusi nii Väike-Maarjas kui
mujal Eestis. Mare on tuntud
oma väsimatu energia, hea
suhtlemisoskuse ja lennukate
ideede poolest. Tema korraldatud üritused on alati
pisiasjadeni läbimõeldud. Oma
töös ei rahuldu ta lihtsalt hea
tulemusega. Ta soovib alati
parimat, et oleks arengut ja
edasiminekut.
Olles pikka aega seotud
paikkonna kultuurielu ja huvihariduse käekäiguga, tunneb ta
kohalikke olusid, inimeste
eelistusi ja ootusi selles vallas.
Rahvakultuuril ja huviharidusel
on oma kindel ja väga oluline osa
paikkonna elukvaliteedi säilitamisel ja kujundamisel. Kindlasti
on Mare inimene, kes suudab
seista selle eest ka riigi tasandil,

et luua põhihariduse kõrval
võrdsed võimalused huvihariduselegi.
Soovime Marele edu ja õnne
kõigis ettevõtmistes.
Mary TAMMET,
Eve HEIN,
Terje SIKK
*** Tundes Maret aastaid
sädeleva kultuuritöötajana, olen
temaga osalenud paljudel
üritustel.
Alati on ta koos abikaasa
Valloga saanud väga sooja
vastuvõtu. Neid oodatakse
ürituste eestvedajateks, sest
Mares on seda sädet, mis paneb
inimesed liikuma.
Marest on abi kultuuritegevuse rolli selgitamisel
ühiskonnas. Toetan väga Mare
põhimõtet: kultuuri edenemisele
suunatud raha aitab ühiskonda
paremaks muuta.
Vello TAFENAU

VALI VÕRDSETE VÕIMALUSTE EESTI!
Rahvaliidu
täidetud lubadused:

Vello Tafenau nr 753

Pension tõusis
enam kui 3000 kroonini.

Andrus Blok nr 754

Tulumaksusoodustus
hakkas kehtima alates pere
teisest lapsest.

Õie Reineberg nr 755

Tulumaksuvaba miinimum
tõusis 2000 kroonini.
Põllumehed said
toetust lähtuvalt Euroopa
Liiduga kokkulepitud
maksimummäärast.
Kohalikele omavalitsustele
eraldati rohkem raha.

Riigikogu liige

Rahvaliidu lubadused
2007.a. Riigikoguvalimistel:
Teeme aastas 60 000 krooni
maksuvabaks!

Rakke vallavanem

OÜ Aaspere Agro agronoom

Tõstame pensioni 6000
kroonini kuus!

Rotaks- R kliendihaldur

Õpilastele tasuta
huviharidus!

Samuel Golomb nr 757

Seame sisse tudengipalga!

Mare Taar nr 756

Aaspere Põhikooli direktor

Henry Kallaste nr 758

Hambaraviks
1000 krooni aastas!

Tapa Vene Gümnaasiumi direktor

Toivo Leemets nr 759

Tugimaanteed
mustkatte alla!

Tapa Haigla siseosakonna
juhataja.

Hanno Nõmme nr 760
Metsanduskonsulent

Lääne-Virumaa roheliseks maakonnaks!

Virumaa esindajaks Virumaa elanik!

Eelistame Eestimaist!

Väike-Maarja valla Infoleht
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VMPSi veerg
Mis oli ...
* Lugemiskõlbulikuks on
saanud VMPSi kodulehekülg
aadressil
http://www.vmaarja.ee/vmps.
Ootame
asjalikke ettepanekuid lehekülje
sisukaks ja atraktiivseks
muutmisel.
* 01.02.2007 oli Jõgeva SAI
aastaseminar 2006. a uurimistulemuste tutvustamiseks.
* 06.02.2007 toimus OÜ Kevili
aastakoosolek Adaveres.
* 08.02.2007 arutati TÜ
Tehnoloogiainstituudis õli- ja
tööstuskanepi kasvatamise
perspektiivi Eestis.
* 09.02.2007 istus koos VMPSi
juhatus. Kuulati esimehe infot
2006. a tegemistest, vaadati üle
majanduskulude kokkuvõte ja
põhivarade täienemine. Otsustati
aastakoosolek korraldada 23.
veebruaril.
* 13.02.2007 kutsus Werol
Tehased kokku rapsikasvatajad.
* 13.02.2007 peeti Sakus ETKLi
kongress. Teemaks maaelu
arengud uuel MAK-perioodil
(2007 – 2013). Esinejad A.
Veidenberg, K. Nurm, erakonnad,
president T.-H.
Ilves,
delegaadid. Deklaratsiooni
vastuvõtmine.
Mis tuleb ...
* Lähiajal on veel mõned
koolitused.
Keskkonnasõbralik rohumaade .... 23.02.07 Tartus
Veekaitsenõuded ...
22.02.07 Väike-Maarjas
Muld ja toiteained
19.02.07 Pärnus
Muld ja toiteained
26.02.07 Tartus
Keskkonnasõbralik taimekaitse
14.02.07 Rakveres, Maavalitsuse
saalis
Keskkonnasõbralik taimekaitse
26.02.07 Sakus
Keskkonnasõbralik taimekaitse
28.02.07 Paides
* VMPSi aruandlus-valimiskoosolek toimub reedel,
23.veebruaril kell10.00 Väike-

Maarja raamatukogu saalis. Kavas:1. SDE ja IRLi seisukohad
maaelu edendamiseks (J.
Läänemets, S. Kesler).
2. 2006. a majandusaasta
tegevusaruanne ja finantsaruanne (P. Sõnum).
3. Uute liikmete vastuvõtmine.
4. Juhatuse valimine.
5. 2007. a tegevuskava arutamine.

Kiirpilk ajakirjandusse.
Maamajandus, veebruar
2007. Veiseid, sigu ja linde jälle
vähem. * Kas eesti maalammas
on olemas? * Mahetootmine
sobib Läänemaale. * Uus
hingus põllunduses – biodiisel
ja bioetanool. * Taliteraviljade
seis jaanuaris. * Minimeeritud
mullaharimine – võimalikkus ja
võimalused. * Maheviljelejaid
tuleb järjest juurde. * Eesti
kasvuturbaga on probleeme. *
Kas toetus aitab elatustalu
jalgadele? Eesti Talu, jaanuar
2007. Veidenberg ja Nurm
selgitavad, miks Eesti MAK ei
oma ETKLi heakskiitu. See ei
loo võrdseid võimalusi
väikestele ja suurtele. * ETKL
küsitles 340 piimakarjakasvatajat, et saada algandmeid talupidajate asendusteenistuse loomiseks ja
juurutamiseks.

Lapsesuu ei valeta! Talvel
kanad ei mune, sest neil on
munaauk kinni külmunud. *
Suvel tohin ma alati lühikeste
käistega pükse kanda. * Issi
külvab seemned ja emme muneb
muna. Nii sünnivad beebid. *
Kuu peal inimesed elada ei saa,
sest poolkuu ajal neil poleks
ruumi.

On Sinu jaoks kõik rõõm ja valgus,
Sinu hinges justkui keegi pidu peab.
Kuid elu tihti konarlik ja kaldu,
Ei karda see, kes oma jõudu teab..

Koduülesanne inglise keele
kaugõppijatele (edasijõudnud). Lugeda ja tõlkida: Three
switched witches watch three
Swatch watch switches. Wich
switched witch watches which
Swatch watch switch? (Kolm
transvestiidist nõida vahivad
kolme nuppu Swatch kellal.
Milline transvestiidist nõid
vahib millist nuppu?)
Mart LEPIK
*

*

01. märts Vello Uueni
09. märts Maie Lepik
15. märts Jüri Elmend
23. märts Priit Sõnum
24. märts Aare Jaanson

Õnne sünnipäevaks!

*

Aasta siis oli `97
* 30. jaanuaril 1997 oli
aruandekoosolek,
tegime
möödunud aastast kokkuvõtteid. Kuulasime ettekandeid,
võtsime osa seminaridest. Suur
ettevõtmine oli seltsi ajalooraamatu kirjutamine paljude
toetajate abiga. On taastatud
seltsi lipp ja aurahad ning aukiri.
Üldkoosolekul hinnati juhatuse
tegevus rahuldavaks.
* Sirdali valla kolm taluinimest
tutvusid 7.-11. veebruarni meie

talunike eluoluga, et saada
paremat ettekujutust koostöö
võimalustest ja vajadustest.
Norrasse suviselel talupraktikate
kandideerijatega kohtuti taludes
ja õhtusel koosviibimisel Ülle ja
Rein Orupõllu peres. Käidi Tartu
maratonil.
* Vastlapühapäeval lustiti
Renne mäel.
Ruth RAIDLO
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Uus metsaseadus
Alates 01. jaanuarist 2007
kehtib uus metsaseadus
(edaspidi MS) (RTI, 04.07.2006,
30, 232), millega seoses on
keskkonnaminister välja andnud
mõned uued määrused, millest
metsaomaniku jaoks on olulisim
„Metsamajandamise eeskiri“
(edaspidi MME) (RTL,
09.01.2007, 2, 16). Uuendused on
vajalikud metsa kui ökosüsteemi
kaitseks
ja
säästvaks
majandamiseks. Kuna seadusandluse muutmine toob kaasa
teadmatust, tutvustame olulisemaid seadusemuudatusi ning
jätame kirjeldamata sisuliselt
samaks jäänud punktid.
Metsaseadust ei kohaldata
väiksema kui 0,5 hektari suuruse
metsamaa lahustüki suhtes
(eraldiasuv metsaosa, mida igast
küljest ümbritsevad muud
kõlvikud kui mets), samuti tee,
raudtee, tehnovõrgu ning rajatise kaitsevööndi suhtes,
välja arvatud raadamist
käsitlevad sätted. (MS, § 4)
Metsamajandamiskava võib
koostada kinnisasjade omanike
taotluse alusel ühist piiri
omavatest
kinnisasjadest
koosnevate majandamisüksuste
kaupa. (MS, § 15)
Kaitsemetsaks ei määrata
metsa, mis on maaparandussüsteemi eesvoolu, kanali või
veejuhtme (kraavid, peakraavid)
piiranguvööndis. (MS, § 19) Kui
metsa kaitsemetsaks määramine
piirab
oluliselt
metsa
majandamist, on metsaomanikul
õigus taotleda riigilt metsa
majandamisel saamata jäänud
tulu või täiendavalt tehtud
kulude hüvitamist. (MS, § 20)
Metsa uuendamisel on
metsaomanik
kohustatud
rakendama metsa uuendamise
võtteid ulatuses, mis hiljemalt
viis aastat pärast raiet või metsa
hukkumist tagab uuenenud
metsa. (MS, § 24) Metsa
uuendamise võtete rakendamine
ei ole kohustuslik sinika,
karusambla, siirdesoo, madalsoo, raba, lubikaloo, osja, tarna,
sõnajala, angervaksa ja lodu
kasvukohatüüpides. (MME, §
14) Metsa võib uuendada ainult
metsakasvukohatüübile
sobivate puuliikidega. (MME,
lisa 2)
Kui metsa uuendamise võtete
rakendamine on kohustuslik,
kuid metsaomanik ei ole neid

kahe aasta jooksul pärast
metsaosa hukkumist või raiet
rakendanud ning metsa
uuendamise võtete rakendamise
tähtaega pole pikendatud või kui
hukkunud metsaosa või raiesmik
pole metsakasvukohatüübile
sobivate puuliikidega viie aasta
jooksul uuenenud ning metsa
uuenemise tähtaega pole
pikendatud, teeb kinnisasja asukohajärgne keskkonnateenistus
metsaomanikule ettekirjutuse
uuendamise võtete rakendamiseks. Ettekirjutus tehakse
metsaomanikule teatavaks
allkirja vastu või toimetatakse
kätte väljastusteatega tähtkirjaga. Kui ettekirjutus ei ole
selles märgitud tähtajaks
täidetud, rakendab kinnisasja
asukohajärgne keskkonnateenistus sunnivahendit. Kui
kinnisasja asukohajärgne
keskkonnateenistus rakendab
sunnivahendina sunniraha, on
sunniraha ülemmäär 20 000
krooni ühe hektari kohta.
Kinnisasja võõrandamise korral
läheb hukkunud metsaosa või
raiesmiku uuendamise kohustus
üle kinnisasja uuele omanikule,
kusjuures käesolevas paragrahvis sätestatud uuendamistähtaegu arvutatakse kinnisasjal
asuva metsaosa hukkumisest või
metsa raiest arvates. (MS, § 25)
Tagatisraha metsa uuendamiseks on palju elevust
tekitanud teema. Hetkesisuga on
metsaseaduses välja toodud, et
metsa uuendamise kohustuse
täitmise tagamiseks on lageraiet
kavandav
metsaomanik
kohustatud tasuma metsa
uuendamise tagatisraha, kui
(MS, § 26):
1) tema suhtes on kohaldatud
väärteo- või kriminaalkaristust
puude või põõsaste ebaseadusliku raie eest või metsa
uuendamise nõuete rikkumise
eest ja andmed selle kohta ei ole
karistusregistrist kustutatud;
2) ta on esitanud metsateatise
lageraie tegemiseks langil
pindalaga üle kahe hektari ja
uuendatav mets kuulub
metsatüüpi, mille puhul
tagatisraha tasumine on
kohustuslik (sinilille kuusikud,
jänesekapsa kuusikud ning
jänesekapsa-mustika kuusikud).
3) ta on esitanud metsateatise
lageraie tegemiseks langil, mis
piirneb samal kinnisasjal asuva

uuenemata raiesmikuga, mille
puhul on metsa uuendamise
võtete rakendamine kohustuslik,
ning kavandatava lageraielangi
ja raiesmiku kogupindala on
suurem kui kaks hektarit ja
uuendatav mets kuulub
metsatüüpi, mille puhul
tagatisraha tasumine on
kohustuslik.
Tagatisraha suuruse määramise, tagatisraha tasumise,
vähendamise ja vabastamise
ning tagatisraha arvelt kulutuste
hüvitamise ja tagatisrahalt
intressi maksmise korra
kehtestab keskkonnaminister
määrusega. (MS, § 26)
Lageraie korral on kohustus
jätta elustiku mitmekesisuse
tagamiseks vajalikud puud või
nende säilinud püstiseisvad
osad tüvepuidu kogumahuga
vähemalt viis tihumeetrit ühe
hektari kohta. (MS, § 29)
Lageraie on lubatud puistus,
mis saavutanud raievanuse või
küpsusdiameetri (eeldusel, et
puistus ei ole viimase 5 aasta
jooksul tehtud harvendusraiet).
Samuti on lageraie lubatud
puistus, mille täius on kuni 30%
(MME, § 2). Erinevate omanike
kinnistute puhul ei arvestata
raiesmiku uuenemise ning
minimaalse liitumisaja nõudeid.
Minimaalne liitumisaeg on
männiga,
kuusega
või
kõvalehtpuuga loodusliku
uuenemise või uuendamise
korral neli aastat, muudel
juhtudel kaks aastat. Raieaastaid
ei loeta liitumisaja sisse. (MS, §
29)Kaitsemetsas võib lageraielangi pindala olla kuni 2 ha,
kitsaste (kuni 30 m)
lageraielankide nõue kehtib
ainult kaitse- ja tulundusmetsa
sambliku kasvukohatüübis ja loo
kasvukohatüüpides.
Tulundusmetsa lageraielangi
laius kuni 3 ha lankide puhul ei
ole piiratud, üle 3 ha kõigi
puistute (ka pehmed lehtpuud)
lageraielangi maksimaalne
lubatud laius on 100 m. (MS, §
29)
Iga metsas raiet tegev isik on
kohustatud tõendama raiumise
õigust järgmiste dokumentidega:
raieõiguse olemasolu tõendav
dokument või töö või teenuse
aluseks olev kirjalik leping,
kehtiva metsateatise koopia ning
isikut tõendav dokument.
Nimetatud dokumendid tuleb

esitada raiumise seaduslikkust
kontrollima
volitatud
ametiisikule tema nõudmisel.
(MS, § 37)
Metsakaitse tagamiseks tuleb
toores koorimata okaspuit juhul,
kui seda on enam kui kümme
tihumeetrit ühe hektari kohta,
metsast välja vedada järgmiselt:
1. septembrist kuni 30. aprillini
raiutud puit 1. juuniks ning
1. maist kuni 31. augustini
raiutud puit ühe kuu jooksul raie
tegemisest arvates. (MS, § 40,
MME § 21)
Kirjeldatud muudatused
tekitavad ilmselt lisaküsimusi,
samuti on mõned punktid
seotud konkreetsete määrustega, mille sisu on liiga mahukas
ühes artiklis avaldamiseks,
seepärast avaldame siinkohal
riigiasutuste kontaktandmed,
kust saab metsaseaduse ning
selle rakendusaktide kohta
vahetut ning asjatundlikku nõu.
Metsakaitse- ja Metsau u e n d u s k e s k u s tegevusvaldkondadeks on
metsa inventeerimise, metsamajandamiskavade koostamise,
metsa uuendamise ja kaitse
korraldamine ning asjaomaste
andmekogude
pidamine.
Kontakttelefon Tartus on 733
9464, Tallinnas 677 1301.
Interneti kodulehekülje aadress
on www.metsad.ee.
Erametsakeskus- tegevusvaldkond on erametsanduse
toetamine. Kontakttelefon on 652
5333 ja Interneti kodulehekülje
aadress www.eramets.ee.
Keskkonnateenistused on
piirkondlikud (maakondlikud) –
Harjumaa - tel 672 2972, Hiiumaa
- tel 462 2831, Ida-Virumaa - tel
332 4401, Jõgevamaa - tel 776
2410, Järvamaa - tel 384 8689,
Läänemaa - tel 472 4722, LääneVirumaa - tel 325 8400, Põlvamaa
- tel 799 8198, Pärnumaa - tel 447
7388, Raplamaa - tel 484 1170,
Saaremaa - tel 452 7777, Tartumaa
- tel 730 2242, Valgamaa - tel 766
6130, Viljandimaa - tel 435 5610,
Võrumaa - tel 786 8369.
Täpsemad andmed keskkonnaministeeriumi koduleheküljel
www.envir.ee.
Tõnu SEPP,
Holmen Mets AS
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Puliitika, puliitika, puliitika
Kardinal de Mazarini ütles:
„Puliitika on puliitika ja armastus
on armastus.” Kumba tähtsamaks pidada, peab enne valimisi
igaüks ise otsustama.
Mida me armastame? Kodu,
lähedasi, perekonda, kodukanti.
Mida peame tähtsaks? Rahakoti
paksust, heaolu – teistsõnu
poliitikat.
Ees on riigikogu valimised.
Selge, et kõik (või enamik)
poliitikuid rabeleb selle nimel, et
saada valituks. Nii ka siin,
koduses Väike-Maarjas. Poliitikud jagavad nänni, voldikuid,
kostitavad kohvi ja kookidega,
organiseerivad kontserte ja
kõnekoosolekuid. See selleks.
Olgu öeldud, et Väike-Maarja
rahvamaja on kõigile avatud.
Pole tähtis, mis erakonnast on
tellija. Kui saab, tuleme alati ja
kõigile vastu. Rahvamaja on
minu jaoks rahva maja. See
tähendab, et Väike-Maarja
rahvamajja on Väike-Maarja
rahvas alati teretulnud, olgu siis
tegemist valimiste, jõulu- või
jaanipeoga.
Väga meisterlikult oli
korraldatud Keskerakonna
valimisüritus Väike-Maarja
rahvamajas 3. veebruaril. Kohal
oli poliitiline raskekahurvägi –

Toomas Varek, Urmas Tamm,
Einar Vallbaum, Liis Tappo-Treial
ja teised tegijad. Inimestele
jagati mett, kohvi ja kooki.
Vaimset toitu pakkusid
ansamblid Sära ja Pihlapojad.
Soovijad said küsimustele
vastused. Organiseerimistööd
korraldas Virumaa tüdruk Siret
Kotka. Päeva juhtis tuntud
headuses Raimo Aas. Kohal olid
ka vallavanem Olev Liblikmann
ja volikogu esimees Ants
Kruusamägi. Külalisi hinnanguliselt 130.
7. veebruaril „Valiti kaasa” Reet
Linna, Dan Põldroosi, Kristiina
Ojulandi ja Georg Gavronski
eestvedamisel. Muidugi, jällegi
pean kasutama väljendit „teatudtuntud headuses”. Kardan väga,
et meie kurjus üksteise vastu
omandab mingiks hetkeks
mõõtmatud piirid. Jah,
poliitilised üritused ongi selleks,
et iseennast kiita. Ainult et, miks
peame samal ajal maasse
trampima kedagi teist, eriti seda,
keda kohal pole, jääb mulle
arusaamatuks. Positiivselt väga
muljetavaldav oli Vello Jürna ja
Andrus Kallastu etteaste.
Mõlemad ju tõelised profid!
Külalisi hinnanguliselt 135.
9. veebruar oli täiesti eriline.

Robert Antropov valmistas oma
maskuliinsel moel tõelise
maiuspala.
Sõrmejäljed,
fotorobot, videod, valedetektor
(mis jäi olemata) ja jäärajasõit
koolitatud juhendajaga - need on
asjad ja tegevused, mis paeluvad
mehelikke mehi. Teadagi,
politseitööga väga hästi kursis
olev inimene! Lastele jagati
õhupalle ja helkurveste. Iga
inimene sai tegija pildi oma näo
ja sõrmejälgedega. Võis
joonistada oravapilte. Ääretult
kurb tunne on! Oli väga sisukas
ja meeleolukas üritus. Samal ajal
väga valel päeval ja kellaajal.
Kurb, et nii sümpaatne inimene,
nagu Robert Antropov pidi
leppima vaid käputäie laste ja
pensionäridega. Külalisi hinnanguliselt 65.
10. veebruaril toimus sõbrapäeva pidu. Muidugi pole
kellelegi saladus, et tegemist on
Rahvaliiduga ja nende heade
sõprade Mare ja Vallo Taariga
ning ansambel „Ma & W” (Mare
ja Vallo?). Nalja tegid Petja ja
Hunt, kelle päevakajaline huumor
oli satiiriline ja poliitiline, aga
väga vaimukas. Tantsutrupp
Jürid-Marid esitas erinevaid
tantse. Riigikogu kandidaadid
Mare Taar ja Vello Tafenau said

sõna ning jagasid ka riigipirukat,
milleks oli suur ja maitsev tort.
Kohal viibisid vallavanem ja
volikogu esimees. Rahvast oli
palju, hinnanguliselt 170 inimest.
21. veebruaril oli ekskursioon
Tallinnasse. Riigikogus ootasid
Kadi Pärnits ja teised ESDE
tegijad. Sõit oli tasuta kõigile
soovijaile!
Natuke ka ebameeldivustest.
Mida
peaks
arvama
situatsioonist, kui rahvamaja ees
ja alevis on välja pandud
erinevate ürituste plakatid ja
need lihtsalt rebitakse maha?
Jah, rebitakse puruks ja
trambitakse lumme. Seda kahe
tunni jooksul. Kas oleme tõesti
nii väiklased? Jah, vahest ongi
eestlase rahvustoit tõesti teine
eestlane ... Ju siis on. Head isu!
Mulle meeldis väga vallavanem
Olev Liblikmann’i pooltõsiselt ja
poolnaljatades öeldud väide.
Küsisin temalt, keda kutsuda
Eesti Vabariigi aastapäeval
kõnelema. Vallavanem vastas:
“Ära kutsu kedagi, nad tulevad
nagunii ise!”
Ville-Markus KELL
Väike-Maarja rahvamaja
direktor

Liikumine – eakate inimeste tervise alus
27. jaanuaril toimus Simuna rahvamajas eakate koosviibimine.
Kultuurilist meelelahutust tõid Tapa isetegevuslased, kes esitasid
põimiku “Õhtu kodutares” endisaja motiividel, alates ketramisest,
kerilaudadel kerimisest kuni kangakudumiseni. Tantsis eakate
tantsurühm, laulunaised laulsid oma noorusaja laule.
Seoses eelseisvate Riigikogu valimistega esines valijatele Toomas
Varek teemal “Olukorrast riigis”. Riigikogu spiiker vastas koosviibijate
arvukatele küsi-mustele. Peost osavõtjatele jagati meeneid ja
infobrožüüre. Küsimuste esitajad said mälestuseks kellad.
Õhtu möödus soojas vastas-tikuse mõistmise õhkkonnas. Simuna
eakad on tänuvõlgu vallavolikogu esimehele Hans Kruusamägile
ürituse sponsi-mise eest.
Pensionäride nõukogu nimel
Valve TOMING
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Palmi all ja lumisel Virumaal
Talvine Väike-Maarja valla
rahvamajade taidlejate stiilipidu
toimus seekord 19.jaanuaril.
Teemaks oli „Palmi all”.
Meenutagem, et möödunud
aasta teema oli „Jää ja lumi”.
Ühtekokku osales üheksa
kollektiivi: segakoor „Helin”,
näitering,
naisrühm,
„Härmalõnga” ansambel, Bsegarühm, C-segarühm, linetantsu
rühm,
Simuna
tantsurühm ja kõhutantsijad.
Tantsuks mängis ansambel
Naabri Valve ja kogu õhtut
juhtis Väike-Maarja rahvamaja
kunstiline juht Terje Sikk.
Töötas baar, mille eest hoolitses
AS Joosand.
Meeleolu oli ühtaegu pidulik ja

lõbus. On ju vahva kujutleda end
kesk talveharja sooja päikese
kätte ja mõelda sinisele merele,
erkkollasele liivale ja palmidele,
mille alt varju otsida. Iga
kollektiiv tegi seda omamoodi ja
väga vaimukalt. Tundub, et
pearõhk oli seekord seatud
tantsulistele elementidele.
Vahest on see õigegi – sõna
jõuab kohale vaid siis, kui
vastuvõtja (loe: kuulaja) ennast
sellele keskendub. Pidumeeleolu
pole selleks kõige sobivam.
Samas on tants, muusika,
liikumine ja värvilised kostüümid
alati ühtmoodi arusaadavad ja
silmale-kõrvale haaratavad.
Suure töö oli ära teinud Terje
Sikk. Värsiridade ja iseendast

antud energiaga suutis ta luua
tervikliku kompositsiooni, mis
liitis ühte erinevais vanuseis
inimeste vägagi erinevad
nägemused palmialusest ja
soojast-soojast suvemeeleolust.
Ka ansamblivalik oli õige –
natuke Hawai kitarri, natuke
kantrit, natuke rokki ja natuke
maavillast etnot.
Kena, et traditsioonilised
üritused on läbi aastate
populaarsed. Üheks selliseks on
igaaastane taidlejate stiilipidu.
Väga ilusa, värviküllase ja sooja
lavakujunduse tegi kunstnikdekoraator Mary Tammet. On
imetlusväärne, kuidas saab
peaaegu olematute vahenditega
kujundada ruumi ja lava nii, et

lahendus tundub ainuõige.
Kahju on vaid sellest, et Kiltsi
piirkonna esindajaid, kes muidu
on väga aktiivsed peoosalised,
võis üles lugeda vaid ühe käe
näppudel. Ju oli sel õhtul midagi
juba planeeritud.
Kohtumiseni järgmisel stiilipeol, mille teema on ... Ei! Jäägu
see esialgu saladuseks. Kindel
on vaid see, et ka jaanuaris 2008
toimub Väike-Maarja rahvamajas
uus ja uue teemaga isetegevuslaste stiilipidu.
Ville-Markus KELL,
Väike-Maarja valla rahvamaja
direktor

KULTUURIKALENDER

Tere!
Minu nimi on Alexandra
Schmitterer. Olen sellel aastal
projekti “Euroopa noored”
vabatahtlik Väike-Maarjas.
Olen pärit Lõuna-Saksamaalt,
elan seal väikeses külas
ülikoolilinna Heidelbergi lähedal.
Tulin Väike-Maarjasse septembris ja lähen tagasi juulis.
Väike-Maarja ja kogu Eesti
meeldib mulle väga, loodus ja
kultuur, eriti tantsud ja muusika.
Töötan laste ja noortega. Püüan
oma teadmisi teistele edasi anda,
tutvustan saksa kultuuri ja olen ise
uuele avatud.
Tunnen, et olen Väike-Maarjas
teretulnud. Kohtan siin palju
avameelseid inimesi ja töötan väga
armsate lastega. Loodan, et mind
ootavad ees veel viis toredat kuud
ja kohtun paljude sümpaatsete
inimestega. Loodan, et minu
ettevõtmised siin õnnestuvad ja
kui keegi tahab lastega mõnda
üritust korraldada, olen meelsasti
nõus aitama.
Südamlikud tervitused kõigile!

Alexandra SCHMITTERER
*
*
*
P.S
Alexandra on usinalt eesti keelt
õppinud. Õpetaja Ene Nurmsooga harjutab ta kord nädalas ja
kasutab oma oskusi iga päev.
Sellegi väikese lookese kirjutas ta
ise eesti keeles üsna loetavalt,
vaid mõningate väikeste vigadega. Hea koostöö on tal
noortekeskuse ja õpilaskoduga.
Meie noortega puutub Alexandra
kokku lasteaias, koolides,
raamatukogus, rahvamajas,
muusikakoolis. Tema huvialadeks
on käsipall ja muusika. Juba
sügisel innustus ta kitarrimängu
õpingutest.

23. veebruaril
kell 12 00 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Simunas ausamba
juures.
24. veebruaril
kell 12.00 Eesti Vabariigi aastapäev. Mälestushetked Väike-Maarja
Vabadussamba juures ja naisseltsilt sünnipäevatort rahvamajas.
Esinejateks on segakoor Helin (dir Valve Libene), Raivo Narits,
külalisena meeskoor „Rakvere” (dirigendid Olaf Leps ja Aime
Rahula).
2. märtsil
kell 21.00 DISKO Väike-Maarja rahvamajas.
DJ Playback, pääse 35 krooni.
2. märtsil
Diskoõhtu Väike-Maarja rahvamajas.
DJ Playback, sissepääs 35 krooni, algus kell 21.00.
4. märtsil
Eesti Vabariigi Riigikogu valimised.
Väike-Maarja ja Kiltsi Rahvamajad avatud kell 09.00-20.00.
6. märtsil
Väike-Maarja Muusikakooli puhkpilli eriala hindekontsert, algus
kell 15.00.
7. märtsil
Väike-Maarja Muusikakooli viiuli ja akordioni eriala õpilaste
hindekontsert, algus kell 15.00.
15. märtsil
Väike-Maarja Muusikakooli klaveri eriala õpilaste hindekontsert
kell 14.00.
Muuga mõisas kell 16.00 Simuna kihelkonna laulustuudiote
lauluvõistlus
16. märtsil
Diskoõhtu Väike-Maarja rahvamajas.
DJ Tony Beatz, sissepääs 50 krooni, algus kell 21.00.
23.märtsil
Kell 19.00-22.30 Simuna rahvamajas DISKO.DJ Anti Taar
pääse 25 krooni
24. märtsil
Pereklubi õhtu Väike-Maarja rahvamajas. Tantsuks ansambel
Kompakt. Pilet 75 krooni, alates 21. märtsist 100 krooni.
25. märtsil
Klubi Härmalõng pidu Väike-Maarja rahvamajas. Algus kell 13.00.
01.aprillil
Kell 12.00 Simuna kihelkonna eakate naljapidu Simuna
rahvamajas
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Simuna naisteklubi sai päris oma ruumi
(10. veebruaril Simuna
naisteklubi ruumi avamispeol
peetud kõne)
Oli kord... Nii algab tavaliselt
muinasjutt. Ühes vanas pargis
oli üks vana mõis ja selles mõisas
oli üks vana tuba...
Kui Simuna naised 2004. aasta
sügisel otsisid päris oma ruumi,
pakkus tollane Avanduse
vallavanem Piret Lükk neile
kordategemiseks kunagise
mõisaproua suvist maalimistuba.
Kolikambrina kasutatav ruum
nägi välja väga kole –
sisselangenud lagi, seintel
kooruv värv ja lahtine krohv ning
seinast seinani täis rämpsu ja
koli.
Aga inetu taga osati näha seda
miskit, et siduda end kaheaastase
tohutut tööd ja energiat
nõudnud projektiga.
Kohalikule omaalgatuse
programmile kirjutatud projektiga õnnestus saada ruumi

remonditöödeks 12 000 krooni.
See oli lõputu kombineerimine,
et saadud rahaga kõik vajalik
ostetud ja tehtud saaks.
Ja saabusidki esimesed
tagasilöögid! Eelmise aasta külm
talv võttis mõisast vee ja ka
võimaluse ruume kütta. Katkine
radiaator ja lõpetamata tööd...
Aga raskused ju selleks ongi, et
neid ületada.
Kohaliku
omaalgatuse
programmi 2006. aasta kevadvoorust eraldati naisteklubile 13
990 krooni mööbli ostmiseks.
Ruum hakkas ilmet võtma.
Selle aasta alguses toetas
Väike–Maarja vallavalitsus
kardinate ja riputussüsteemide
ostu 3000 krooniga. Ruum sai
valmis.
Töötasime 2004. aasta sügisest
kuni 2006. aasta talveni. Kaua
tehtud, kaunikene! Usun, et
lõpptulemusega on suudetud ka
kõige suuremad pessimistid oma
suhtumist ja arvamust muutma

panna.
Ja kui te pärast lindi
läbilõikamist seda kitsast,
kulunud ja kägisevat taevatreppi
mööda üles meie väikesesse
katusekambrisse lähete, vaadake
seinu, lage, põrandat, sest ruum,
kuhu te lõpuks jõuate, nägi

paljuski välja just samasugune.
Naisteklubi ruum asub
Avanduse mõisas. See on ühe
loo lõpp ja teise algus...
Ene PREEM

Õnnitlused maavanem Urmas Tammelt.

Simuna naisteklubist
Kuidas kõik alguse sai?
1996. aasta jaanuar oli talude
tegemise aeg. Kõik olid veel täis
entusiasmi midagi ära teha.
Simuna taluseltsi juhtis Hans
Kruusamägi ja tema oligi see, kes
terve 1995. aasta sügise tuletas
meelde, kuidas igal pool on juba
seltsid loodud, aga meil mitte.
Lõpuks siis jaanuaris panime
teate välja ja meid kogunes
rahvamaja teise korruse saali üle
30 naise. Rakverest, Talupidajate
Liidust oli meie ettevõtmist
toetamas ja innustamas väsimatu
Heljo Viilip.
Simuna Naisselts ei tekkinud
tühjale kohale. Naised tegutsesid
Simunas ühiselt juba 1917.
aastast. Arhiivi andmetel
registreeriti Simuna Naisselts
esmakordselt
Eesti siseministeeriumis 1919. aastal, kui
naisseltsi initsiatiivil avati
Simunas raamatukogu, kus
esialgu oli 50 raamatut, mida
seltsi liikmed said tasuta, teised
väikese tasu eest laenutada.
Seltsil oli viie-liikmeline juhatus
ja liikmemaksu maksti üks kroon
aastas.

1919. aasta kirjast RakverePaide Rahukogule on lugeda, et
”Simuna Naisselts sai kutsutud
elusse 1917. aasta kevadel, Vene
revolutsiooni järele, kus iga
inimene tegevuse järele ihkas.
Olid ju maal kihelkonna elanikud,
iseäranes veel naesterahvad,
poliitilisel kui ka ühiskondlisel
alal täiesti vilumata. Kuid suured
valimised seisid ukse ees: valla
ja maakonna nõukogusse, hiljem
ka Vene Asutavasse Kogusse.
Et rahvale asja selgitada,
otsustas Simuna Naisselts
kõnelejaid kutsuda, kes
poliitiliste
rühmade
ja
valimisviiside üle seletust
annaksid. Kevadel, 1917. aastal
avati Tartus poliitilised kursused
ja et eneste hulgas rohkem
asjatundjaid isikuid oleks, saatis
ka Naisselts oma liikmetest kolm
inimest kursustele. Säält tagasi
tulles selgitasid nimetatud isikud
mitmel korral koha pääl poliitilist
olukorda, peale selle sai väljast
mitmel korral kõnelejaid kutsutud
selleks otstarbeks. Oma mõtete
teostamiseks pani Naisselts
toime paar piduõhtut, korraldas

perekonnaõhtuid.“ Aeg on
läinud, kuid kõik on justkui sama.
Nimi ainult on registrisse
kandmisel muutunud naisteklubiks. Mul on tunne, et see
isegi sobib, sest traditsiooniline
käsitöö tegemine on asendunud
klubilise tegevusega.
Oleme pidanud oluliseks
teadmiste ja oskuste arendamist,
seetõttu korraldanud mitmeid
harivaid loenguid ja koolitusi.
Rahvarohkemad on olnud Linda
Saarestiku loengud tervise
teemadel ning inglise keele
kursus. Teadmisi oleme saanud
nõelravist ja aroomimassaažist,
veinide serveerimisest ja ürtide
kasvatamisest, kosmeetikast jm.
Tore, et meie endi hulgast on
sirgunud väga häid teiste
koolitajad: Mari – erinevad
käsitööd, kodu kaunistamine,
Ene – siidi- ja klaasimaal,
iluaiandus, Anne - maasikakasvatus, väikeettevõtlus, Terje
– iluteenindus.
Rohkem kui kümne aasta
jooksul oleme jätnud jälje
kodukaunistamise liikumisse.
Päris mitu aastat selgitasime välja

Avanduse valla parimaid
eramuid ja ettevõtteid. Tublimad
on saanud ka üleriigilist
tunnustust.
Tugevasti on meid sidunud
iga-aastased väljasõidud. Oleme
tutvunud Ida- Virumaaga, Peipsiäärse vene vanausuliste
kultuuriga, Pärnu linna ja
Palamusega, Türi ja Vargamäe
kandiga. Oleme külastanud
Võrumaal Metsamoori ning
sõitnud ringi Lääne- ja
Raplamaal. Viimased sõidud on
olnud Kihnu, Ruhnu ja Vormsi
saartele, ees ootab suvine
Hiiumaa.
Need tegevused on harinud ja
avardanud meie ilmavaadet. On
ilus ütlus, et kui koolitad naist,
siis koolitad peret. Tugev, ennast
väärtustav pere on tugeva
kogukonna aluseks.

Reet MAADLA,
esinaine
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Kuhu lähed, ise nii elevil?
Nii küsib mõnigi tuttav, saades
vastuseks: ”Aga raamatukokku
loomulikult, seal toimub täna
kohtumine huvitava külalisega
(või loeng, luuletuste lugeminekuulamine, näituse arutelu,
raamatu esitlus). “
Väike-Maarja raamatukogu
juhataja
Irma
Raatma
tegemistesse mahub palju häid,
mõtestatud ettevõtmisi. Meid,
osalejaid, valdavad alati
meeldivad elamused ja tahtmine
teistelegi nendest hetkedest
teada anda, kuid paraku on
jäänud mõtted sõnadeks
vormimata. Teeme seda nüüd,
keset töist argipäeva, mil nii palju
tehtud ja palju ootab veel ees.
Hiljuti kohtusime elujaatava
Valli Lember-Bogatkinaga,
nautides samal ajal kunstniku
tööde väljapanekut ning tema
elule-loomingule pühendatud
raamatut.
Tuntud fotograaf Avo
Seidelberg esitles oma
meeleolukaid loodusfotosid ja
ühel õhtul kommenteeris
asjatundlikult tublide väike-

maarjalaste fotosid, raamatukogu korraldatud konkursi töid.
Valik oli suurepärane! Jätkugu
osavõtjatel edaspidigi tahtmist ja
kunstimeelt oma hobiga
tegelemiseks.
Elamusi on pakkunud
kirjanikele ja nende loomingule
pühendatud õhtud. Oleme
lugenud koos eesti poetesside
sügisluulet. Tähelepanuta ei ole
jäänud ka tänaste väikemaarjalaste värsid, mida on
esitanud nii autorid ise kui ka
teised huvilised. Nimetagem
siinkohal Hele Roosi, Heiki Erala,
Margit Karro, Johannes Ehastu
jt loomingut.
Koos gümnaasiumi lõpuklasside õpilaste ja nende
õpetaja Elvi Kiiskülaga oli
võimalus kuulata Maire
Liivametsa loengut kaasaegsest
eesti kirjandusest. Paaril korral
on meile lugenud-laulnud
koolinoored ja lasteaialapsed
juhendaja Sirje Sõnumiga. See
meeldis kuulajatele väga.
Nii et igaühele midagi! Ja kui
lisada juurde eetiline külg ruumi

kujunduse, valitud muusika ja
videodt näol, siis on tehtud töö
igati tänuväärne.
Muuseumitöötajate ja
segakooriga Helin tähistati
pidulikult Väike-Maarjaga
seotud kirja- ja muusikamehe
Arno Kasemaa 90. sünniaastapäeva. Südamlikuks
kujunes
Erich
Meerja
mälestusõhtu, kus autori
loomingut esitasid tema tütar
Maie ja luulekogude illustreerija
Tiiu Tagamets.
Toredad ettevõtmised olid
väljasõidud Eralate kodusse
Äntu-mail ja ekskursioon meie
vallast pärit või siin elanudtöötanud kultuuriinimestega
seotud paikadesse. Äntus
lugesime peremehe luulet ja
nautisime kaunist loodust.
Ekskursioonile
eelnes
muuseumitöötaja Ene Ruubeli
põhjalik ülevaade kirjanikest,
kunstnikest, heliloojatest ja
nende osast Väike-Maarja elus.
Mõlemal korral ootasid meid
buss ja lahke bussijuht. Siinkohal
aitäh vallajuhtidele, kes on nii

Päästeamet kuulutab välja
laste loominguvõistluse
Juba viiendat aastat korraldab
Päästeamet koostöös kohalike
päästeasutustega
laste
loominguvõistluse, mille
eesmärk on anda noortele
võimalus arutleda tuleohutuse
teemadel ja populariseerida
noorsoo hulgas päästetöötaja
elukutset ning sellele omaseid
väärtusi.
Päästeamet käsitleb loomevõistlust olulise osana päästeala
ennetustööst.
Loomevõistlus annab ilmeka
pildi laste ohukäsitlusest, nende
arusaamadest, koolis ja kodus
omandatud tõekspidamistest ja
väärtushinnangutest.
Päästeala ennetustöö tegijad
saavad aga võistlus-töödest
kinnitust valitud meetmete
toetuseks ja viiteid sellele, mida
annab paremini teha.
Võisteldakse neljas vanuseastmes: koolieelsed lasteasutused, algklasside õpilased,
põhikooli õpilased ja gümnaasiumi õpilased. Võistlustöödeks
võivad
olla

joonistused, maalid, kollaažid,
esseed, luuletused, meisterdused, videod ja helisalvestised.
Iga maakonna väljendusrikkamad tööd osalevad üleriigilises lõppvoorus Tallinnas,
kus auhinnakomisjon valib
igast vanusegrupist huvitavamad tööd. Lõppvooru
jõudnud töödest pannakse üles
näitus ning parimad autorid
saavad auhinnad ja kutsed
Päästeameti peadirektori
vastuvõtule.
Võistlustööd tuleb saata
hiljemalt 19. märtsiks 2007.
a lähimasse päästekomandosse. Tööle palume
lisada järgnevad andmed: autori
ees- ja perekonnanimi, vanus,
klass/rühm, kooli/lasteaia nimi,
maakond, juhendaja nimi ja
kontakttelefon.
Lääne-Virumaa laste
töid saab näha 22. märtsist
kuni 30. märtsini Rakvere
Kesk-raamatukogus.

Loominguvõistluse
teemad
1. Nublu õpetas mulle ...
2. Korstnapühkija toob õnne
majja
3. Tuleviku päästetehnika
4. Mets on ka kellegi kodu
5. Valin numbri 112
6. Suitsuandur päästis …
7. Kahjutuli saab alguse
pisiasjast
8. Ettevaatust, plahvatab!

mõnigi kord ettevõtmisi
toetanud.
Raamatukogu tegemised ei
piirdu ainult üritustega.
Igapäevane töö lugejatega
nõuab igaühelt hoolikust,
energiat, loovat suhtumist.
Täname sõbralikke Tiiu
Grünthali, Imbi Lumistet, Anu
Laumetsa, Riina Tali ja AIPi alati
lahket perenaist Reet Kõivu
meeldiva suhtlemise eest.
Teame, et iga raamatukogu
on oma paikkonna vaimsuse
kandja. Seekord ütleme mõne hea
sõna Väike-Maarja raamatukogu
töötajatele, sest kui midagi hästi
tehakse, siis ei ole ükski
tunnustus üleliigne.
Jääb loota, et leidub veel
rohkem erksalt mõtlevaid inimesi,
kel on põhjust vastutulijale
öelda:” Aga raamatukokku
loomulikult…Seal on täna…”
Lugejate nimel
Vaike SINISALU

Raamatukogu kui
hariva keskkonna
looja
Meie kui haridus- ja
kultuuritöötajate ülim
kohustus on harida inimest
saades ka ise seeläbi
haritumaks. Teame, see
nõuab suurt pingutust. See
nõuab järjepidevat pingutamist, ehk siis see peab
kulgema protsessina. Ei
piisa paarist säravast
suurekõlalisest teost. Su
ümber peab tekkima
keskkond, mis on vaimselt
rikas ning vaimsust
väärtustav.

Lisainfo:
Päästeamet, Janek Innos,
tel 628 2022,
janek.innos@rescue.ee

Meie Väike-Maarja Valla
Raamatukogu eesotsas
oma juhi Irma Raatmaga
ning kogu töötajaskonnaga
väärib igati hariva
keskkonna looja tiitlit.
Sügav kummardus teile!

Ida-Eesti Päästekeskus,
Marika Uussalu,
tel 5342 8860.
marika.uussalu@rescue.ee

Olga METS,
haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja
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VÄIKE-MAARJA RSK TEATAB
HARJUTA TERVISEKS!
Avaldame Harjuta Terviseks!
30 tublima nimed ja tulemused.
Vabandan, et kõiki registreerinuid veel tabelis pole. Lehe
ilmumise ajaks on umbes sada
inimest ennast üritusest
osavõtuks registreerunud.
1.Aino Saaremäel
(43osaluskorda/4 boonuspunkti)
2.Liili Heinla (41/4)
3.Agur Vaab (34/3)
4.Elo Võhandu (gümnaasium,
28/2)
5.Viivi Lõhmus (25/2)
6.Kristin Basmanova (gümnaasium 21/2)
7.Sirle Aosaar (õppekeskus, 17/1)
8.Sirje Fimberg (13/1)
9.Õie Altermann (AS Plokk, 10/1)
10.Ingrid Arula (lasteaed, 10/1)
11.Maris Viikberg (vallavalitsus, 8/0)
12.Helen Ling (TÜ, 8/0)
13.Mare Kindel (lasteaed, 8/0)
14.Maarika Merila (AS
Antaares, 7/0)
15.Andres Aksel (OÜ Aksel
VA, 6/0)
16.Margus Hein (6/0)
17.Virgo Veedler (gümnaasium 5/0)
18.Gert Raidla (gümnaasium, 5/0)
19.Aron Alt (gümnaasium, 5/0)
20.Signe Liblikmann (5/0)
21.Sander Uuspõld (gümnaasium, 5/0)
22.Airi Einsalu (Maarjalill, 4/0)
23.Heidy Õunapuu (TÜ, 4/0)
24.Tiina Eesalu (Clean UP, 4/0)
25.Ergo Veedler (gümnaasium, 4/0)
26.Margo Veedler (4/0)
27.Tair Stalberg (Kiltsi kool, 4/0)
28.Ann Aosaar (RG, 4/0)
29.Tanel Käbin (TÜ, 4/0)
30.Maarja Valdmets (gümnaasium, 4/0)
VALLA MEISTRIVÕISTLUSED
Laskmine
Laskmise teine voor viidi läbi
Tamsalu 50 meetri lasketiirus.
Lasti lamades 10 lasku väikekaliibrilisest vintpüssist
Noorte arvestuses tuli
esimeseks Alen Leemets 79
silmaga, teine oli Gustav
Aasumets 67 silmaga.

Naiste arvestuses oli esimene
Heete Ausmeel 58 silmaga, teine
Maie Ojasaar 56 silmaga ja
kolmas Alis Langemets 31
silmaga.
Meeste arvestuses oli esimene
Jaanus Raidlo 82 silmaga, sama
silmade arvuga tuli teiseks Raul
Kütt, kolmanda koha lasi välja
Tauno Ojasaar 61 silmaga
Koroona
Koroonas sai läbi juba
võistluse kolmas voor, välja
jagati valla meistritiitlid nii
naistele kui meestele. Auhindu
jätkus ka noortele osavõtjatele.
Nooremate poiste arvestuses
oli tublim Sander Komp, kellel
jätkus püsivust võistlus
lõpetada. Vanemate poiste
arvestuses tuli esimeseks Mart
Rebane, teise koha hõivas Ants
Liivak.
Naiste arvestuses sai esikoha
Maili Tannbaum, teise aga Maie
Ojasaar.
Meeste hulgas on juba mitu
aastat käinud tihe esikohale
rebimine. Käesoleva aasta
meistriks tuli Aleksander
Adamson, teise koha hõivas Priit
Kaasik ja kolmanda Heino
Handorf.
Jäärajasõit
3. veebruaril peeti Simunas
valla meistrivõistlused jäärajasõidus. Jää- ja lumerajasõiduga
tegeletakse Simunas juba mitu
aastat. Valla meistrivõistlusi
peetakse teist aastat, sõidetakse
kolm etappi. Kohaliku mehe
Väino Haiba eestvedamisel on
Simuna kooli juurde sisse aetud
päris korralik rada.
I etapi tulemused:
Naised, neiud, 2WD, esivedu
1.Jaana Palmisto
2.Piret Karm
3.Katrin Põldra
Mehed, noormehed, 2WD,
esivedu
1.Jaak Palmisto
2.Janar Lükk
3.Marko Narits
4.Einar Süvaorg
5.Vello Tiitus
6.Rein Miller
7.Andre Süvaorg
8.Jaan Sepp
9.Madis Maadla
10.Reino Süvaorg
Mehed, noormehed, 2WD,
tagavedu

1.Ahto Moor
2.Ando Leichter
3.Silver Lükk
4.Marek Haiba
5.Heigo Tammiste
6.Valler Põldra
7.Marti Rillo
8.Priit Alber
Palju tänu Väino Haibale jääraja
rajamise ja korrashoidmise eest!
VALDADE TALIMÄNGUD
Valdade talimängude võistlusjuhendi järgi pidi minimaalselt
osalema neljal alal ja nii VäikeMaarja vald ka tegi. Nendeks
aladeks olid lauatennis, naiste ja
meeste korvpall ning suusatamine. Kahjuks pidime tänavu
kolmel esimesel alal piirduma
eelvõistlustega. Suusatamine
toimus Lähtel koos finaalvõistlustega. Eriti raske oli
suusavõistkonda kokku saada.
Kuna talv jäi paar kuud hiljemaks
ja organisaatorid tahtsid oma
võistlused siiski läbi viia,
kuhjusid suusaüritused samale
ajale. Hea on tõdeda, et meie valla
sportlased, kellel vähegi
võimalik, tulevad kodukanti
esindama.
Talimängudel osales 59 valda.
Väike-Maarja tuli üheksandale
kohale, mis ei ole küll meie parim
tulemus, aga ikkagi väga hea
saavutus. Maakonna valdadest
oli Tamsalu 12., Sõmeru 17., Viru-

Nigula 24., Haljala 28., Kadrina
46. ja Vinni 53.
Meie valla võistkondade liikmed
Lauatennis: Inna Maršalova,
Mihkel Niinemets, Marko Õmmik
ja Kaur Tiisler.
Naiste korvpal: Merje Suits,
Külli Reinfeld, Triin Kivipõld,
Lys Lepiksoo, Pia Lepiksoo,
Taivi Pedor, Maris Luha, Maarja
Sillamaa, Signe Kadastik ja Maret
Mets.
Meeste korvpall: Kristo Saage,
Steve Käro, Marek Suits, Raul
Sinisalu, Andri Part, Jaanus Valk,
Indrek Aksel, Hardi Aosaar,
Maario Suits, Rivo Täheste,
Karlis Karm, Ants Rouhijainen.
Suusatamine: Henry Kaevu,
Gerli Pomerants, Sandra Kullas,
Helen Ling, Ants Einsalu, Allar
Adamson, Valdo Leist, Aimar
Türbsal, Raul Vink, Rannel
Köster, Ants Rikberg.
Suured tänud tahan öelda
Maret Metsale, Jaanus Valgule,
Inna Maršlovale ja Aimar
Türbsalile, kes panid omal alal
võistkonnad kokku.
Tänan Sven Pugoneni, Hillar
Kasu ja Vaido Rego, kes
juhendasid korvpallivõistkondi.
Hillar Kasu võttis enda õlule ka
naiste
korvpallivõistluse
alagrupi läbiviimise.
Ants RIKBERG

Väike-Maarja noorte maadlustulemusi
3. veebruar, Lääne–Virumaa õpilaste meistrivõistlused kreekarooma maadluses Tapal
I Aigar Kriel
I Mark Liivalaid
I Aldur Langemets
II Richi Pamberg
III Rauno Kuusemets
4. veebruar, Lääne–Virumaa meistrivõistlused sumos, C–
vanuserühm Vinnis
I Volli Komarov
I Jörgen Kivila
I Annika Kroll
II Alex Pamberg
III Alar Riisalu
III Aldur Langemets
Väike-Maarja gümnaasiumi noored võitsid kokku 6 medalit ja tulid
koolide arvestuses esikohale.
Lembit KALTER,
maadlustreener
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Milleks jõusaal?
Jõusaal on igale inimesele, kes
soovib ning tunneb selle vastu
vähegi huvi. Seal on kasulik käia,
sest ta annab palju nii kehale kui
vaimule.
Mida annab jõusaal vaimule?
Kasvatab iseloomu, muutes
inimese tahtejõulisemaks.
Leevendab vaimseid pingeid.
Õpetab efektiivsemalt aega
kasutama.
Võimaldab leida tõelisi sõpru.
Mida annab jõusaal kehale?
Parandab verevarustust.
Suurendab lihaste jõudu ja
vastupidavust.
Suurendab
lihasmassi
mõõtmeid.
Parandab keskendumisvõimet.
Tugev lihaskond vähendab
vigastuste ohtu.
Aitab pahandustest eemale
hoida. Aitab valesti elatud elu
rööpasse seada.
Viimasel ajal on treeningsaalides näha palju poisse ning

mõned neist tahavad jõuda
tõsiste tulemusteni. Treenimise
esimesel aastal kasvab jõud ning
raskused suurenevad küllaltki
ruttu. Paljud seda ei tea või ei
usu ja esimest suuremat
paigalseisu/mõõna kohates
jäetakse treenimine pooleli. Tõde
on aga järgmine: pärast mõõna
tuleb alati tõus, sest vorm pole
sirgjoon, vaid kõverjoon.
Kui soovida suuremaid
madalseise vältida ning
võimalikult kiiresti jõudu-massi
arendada, peab teadma, kuidas
toituda. Mõned nipid sellest
valdkonnast.
· Sööge 5-6 korda päevas, kuid
mitte palju korraga ning
võimalikult vähe rasva.
· Jätke saiatooted menüüst
välja! Süsivesikuid (aeglaselt
imenduvaid) hankige leivast,
riisist, kartulist, Malto 6 või
samasuguse
koostisega
toidulisanditest. Neid tooteid

võite süüa igal
ajal ning kindlasti umbes 45
min enne trenni
(kogused on
m u i d u g i
individuaalsed).
· Pärast trenni
oleks hea kohe
süüa kiiresti
imenduvaid
süsivesikuid, nt
pool pakki Selga
küpsiseid, tumedat šokolaadi,
kummikomme, banaani või
fruktoosi (see on parim variant,
kuna sisaldab vähe rasva).
· Kui tarbite valku, siis oleks
mõistlik 25-35 g korraga. Ideaalne
päevane kogus on kehakaal x 2,2
= ....g valku. Valgurikkaid tooteid
on kohupiim, lisanditeta
kodujuust, Juku juust, kanafilee,
sojajahu, tuunikala konserv
(õlita on parem) jm.

Kõik, kes soovivad täpsemat
infot, võtku minuga ühendust tel
5387 2617 või Raivo16 (vt
rate.ee).
Jõudu!!!
Raivo TAMMUS,
jõusaalikülastaja

Kuidas treeninguga alustada?
Vähese liikumise ohud
· Suurem oht haigestuda
külmetushaigustesse.
· Nõrgeneb südame- ja
vereringe töö.
· Suureneb luuhõrenemise risk.
· Võib tekkida ülekaal.
·Kiire väsimine tavatoimingutes.
· Halb enesetunne.
Püstita reaalseid eesmärke!
· Hakkan ennast homsest
regulaarselt liigutama.
· Liigutan ennast kolm korda
nädalas.
· Lähen jalgsi tööle jne.
Ärge halva ilma korral
jalutamisest kergekäeliselt
loobuge. Pole halba ilma, on vaid
vale riietus.
Valige endale sobiv liikumisviis
(kõnd, kepikõnd, rattasõit,
suusatamine).
Riietuge vastavalt ilmale.
Kepikõnnist
· Arendab vastupidavust,
jõudu, koordinatsiooni, liikuvust.
· Koormab ligi 90% organismi
lihaskonnast.
· On 40-50% efektiivsem
tavalisest kõnnist.
· Koormab vähem liigeseid.

· Tugevdab käsivarre-, selja-,
kõhu-, puusavöö- ja jalalihaseid.
· Parandab rühti, aitab vabaneda kaela ja nimmepiirkonna
valudest.
Kuidas valida endale käimiskepp?
Keppi käes hoides peab
küünarvars maa suhtes
moodustama 90-kraadise nurga.
Käimiskeppide pikkused
valitakse vastavalt käija kasvule.
Kui inimese pikkus on 150 cm,
vajab ta 110 cm pikkust
käimiskeppi (160 cm - 115 cm, 170
cm - 120 cm, 175 cm - 125 cm, 180
cm - 130 cm). Liiga lühike kepp
pärsib liigutuse ulatust.
Kuidas keppidega kõndida?
Keha peab olema suunatud
ettepoole, kasutama peab veidi
pikemat sammu kui tavakõnnil.
Kepitõuge peaks olema nii
tugev, et see ületaks puusajoone. Kepp tuua selja tagant
ette käepide ees, mitte kepiots
ees.
Kepp ja jalg peavad liikuma
diagonaalis. Jalg peab rulluma
kannalt päkale. Kepp aseta maha
samal ajal vastasjala kannaga.
Kätetöö taha tee nii pikalt kui
võimalik.
Tempo peaks olema selline, et
suudetakse veel vabalt rääkida.

Pärast käimist peab olema hea
enesetunne.
Liikumise positiivsed jooned
· Enesetunne paraneb.
· Liigeste ja lihaste tundlikkus
paraneb.
· Kopsude maht suureneb e
saame hingates rohkem
hapnikku.
· Stress väheneb.
· Ainevahetus paraneb
(organismist viiakse välja
mittesobivaid ja -vajalikke
toitaineid).
· Südame verevarustus ja
hapnikuga varustus paraneb.
· Vereringeelundkonna töö
tõhustub, vererõhk alaneb.
· Väheneb diabeedirisk (suhkrut
kasutatakse rohkem ära, s.t
insuliinitundlikkus suureneb.
· Kehakaal väheneb.
Maksimaalne pulsisagedus
koormusel võiks olla
· 220 – vanus (mehed),
· 226 – vanus (naised),
· 200 – vanus (treenitud
inimesed).
Suurenda treeningu pikkust
järk-järgult, suurenda enne
treeningu pikkust ja alles siis
intensiivsust. Alusta 20–30
minutist ja lisa treenituse tõustes
treeningule pikkust. Rasva-

põletustreeningu korral peaks
harjutama vähemalt 45 minutit.
Joo piisavas koguses vett nii
treeningu eel, ajal kui ka pärast.
Keskmine mees vajab u 2800 ml
vett päevas, naine u 2000 ml.
Normaalne kehamassiindeks
= kehakaal (kg) : pikkus˛(m˛).
Näiteks, kui sa kaalud 75 kg ja
pikkus on 175 cm, siis tuleks 75 :
1,75˛ = 75 :1,75˛ = 75 : 3,06 = 24,5.
Alakaal on,
kui indeks on alla 19,
normkaal,
kui indeks on 19 – 25,
mõõdukas ülekaal on 25 – 30,
oluline ülekaal on 30 – 40.
KMI korral üle 40 on tegemist
rasvtõvega ning kaalu alanemise
planeerimiseks tuleb arstiga
konsulteerida.
Iga inimene saab tervise heaks
midagi ära teha end regulaarselt
liigutades ja valides sobiva
liikumisharrastuse. Liikumine
muudab elu täisväärtuslikumaks
ning seda ka vanemas eas. Mitte
kunagi pole liiga hilja alustada!

Ene KINKS,
vallaarst
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SPORDIKALENDER
Veebruar
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 23.02 Valla MV, jäärajasõit, II etapp (19.00 Simunas)
· 25.02 Valla MV, suusatamine. Vastlapäev. Osalemine üleeestilises tervisespordiürituses “Eesti terviseradadel ümber
maailma”.
Märts
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 05.03 valla MV, male, III etapp (Simuna spordihoones)
· Valla MV, jäärajasõit sõiduautodele (Simunas, soodsa ilmastiku
korral)
· 10.03 Lääne-Virumaa valdade talimängud Sõmerul
· 12.03 valla MV, lauatennis, III etapp
· 19.03 valla MV, sulgpall, III etapp (algus kell 19.00)
· 26.03 valla MV, lauamängude mitmevõistlus
Aprill
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 02.04 valla MV, individuaalne mälumäng, II etapp (Georgi
söögitoas)
· 09.04 valla MV, laskmine, III etapp (Tamsalu spordihoones)
· 15.04 valla meistrivõistlused jõutõstmises
· 16.04 valla MV, võistkondlik mälumäng, III etapp (Georgi
söögitoas)
· 21.04 Georgi Kange rammuvõistlus
· 23.04 Lurichi kevadjooks
Mai
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 07.05 valla MV, individuaalne mälumäng, III etapp (Georgi
söögitoas)
· 20.05 Pandivere rattaralli
Juuni
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 02.06 XX Pandivere päev
· 02.06 Eesti X esivõistlused naisekandmises
· 09.06 Lääne-Viru maakonna valdade suvemängud Kadrinas
· 10.06 Laekvere – Simuna rahvajooks
Juuli
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 06.-08.07 valdade suvemängud Valgas
· 28. 07 Väike-Maarja VII triatlon Ebavere Kange
August
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 11.-13.08 valla MV, rannavõrkpall
September
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!
· 01.09 rulluisuvõistlus Suveots 2
NB!
Valla meistrivõistlused toimuvad Triigi spordihoones algusega
kell 18.00, kui kalendris pole märgitud teisiti.
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PANDIVERE
MÄNGUDE JUHEND
“Kui ka mitte alati terves kehas terve vaim ei ela, siis ometi
peaks terve vaim terves kehas asuma.”
Georg Lurich 1903

PANDIVERE PIIRKONNA VALDADE JA KÜLADE
VAHELINE TERVISESPORDIALANE VÕISTLUS
I.EESMÄRK
Populariseerida tervistavaid eluviise piirkonna valdade elanike hulgas.
Kaasata rahvaspordiüritustest osa võtma täna veel sporti kõhklevalt
suhtuvat elanikkonda.
II.KORRALDAMINE
Mängude koordinaator on PAIK, iga ürituse korraldaja on kohalik
omavalitsus.
Korraldustoimkonda kuulub igast piirkonna vallast üks või rohkem
esindajat.
III.AEGJAKOHT
Mängud algavad iga aasta esimese üritusega ja lõpevad viimase
üritusega.
IV. OSAVÕTJAD
Osa võivad võtta kõik inimesed, kes tunnistavad käesolevat juhendit.
V.VÕISTLUSSÜSTEEM
Iga piirkonna vald, kes võtab mängudest osa, teatab antud aasta 1.
jaanuariks, milliste üritustega ta võistlusel osaleb.
Arvestust peetakse individuaalselt, külade ja valdade lõikes. Arvesse
läheb osavõtt ka kohtunikuna.
Valdade ja külade osas võetakse aluseks rahvaarv aasta alguse seisuga
ja paremusjärjestust koostades arvestatakse osavõtjate protsenti
elanikkonnast. Osavõtjad märgivad arvestuskaardile omavalitsuse ja küla.
Lisaks Pandivere mängudele kaardile tuleb osavõtjal täita konkreetse
ürituse kaart.
VI.MAJANDAMINE
Kõik oma valla territooriumil läbiviidava tervisespordiüritusega seotud
kulud kannab vald omavahenditest. Transpordi kindlustab omavalitsus.
Mängude kaardi ja üldise reklaami eest vastutab PAIK.
VII.AUTASUSTAMINE
Paremate autasustamise finantseerib organiseeriv vald oma vahenditest.
Individuaalses arvestuses loositakse peaauhind välja vähemalt 5 üritusel
osalenu vahel(2007. aastal Oulu-reis Soome).
Valdade ja külade vahelise võistluse rändkarikas finantseeritakse ühiselt.
Rändkarikad antakse üle pidulikult aasta lõpul (vastavalt
korraldustoimkonna ettepanekule).
Parimat küla autasustatakse eraldi, vastavalt PAIKi juhatuse otsusele.
VIII.ÜLDISELT
Kõik lahendamata küsimused lahendab valdade üldkomisjon.
Võistlusjuhendid edastatakse PAIKi poolt.

Väike-Maarja valla Infoleht
Ürituse nimetus

Koht

Tamsalu 9. käimisretk
omal valikul kuni 18 km

Tamsalu

Aeg
04.-05. mail 11:00

17
Korraldaja

Info

Stardiraha

Tamm 504 5546

www.tamsalusport.ee

15

Pandivere rattaralli
28 ja 48 km
Väike-Maarja vallamaja

20. mail 12:00

Rikberg 529 0745

www.v-maarja.ee

50

Pandivere käimine
6-10 km
Väike-Maarja vallamaja

20. mail 12:00

Rikberg 529 0745

www.v-maarja.ee

0

Emumäe III jooks
5,10 km

Emumäe torn

02. juunil 13:00

Moorits 512 4301

Emumäe käimine
5,10 km

Emumäe torn

02. juunil 13:00

Mitt 512 0375

Laekvere – Simuna V rahvajooks
10 km
Laekvere staadion

10. juunil 12:00

Abel 511 3577,Kasu 524 8658 www.laekvere.ee

Laekvere – Simuna käimisretk
10 km
Laekvere staadion

10. juunil 12:00

Abel 511 3577,Kasu 524 8658

Pandivere 14. käimisretk
kuni 18 km
Tamsalu Porkuni
Porkuni jooks 6km

Porkuni

Porkuni käimisretk 6km Porkuni

http://sepp.offline.ee/EmumaeJooks/ 25
http://sepp.offline.ee/EmumaeJooks/ 0

www.laekvere.ee

15/30
15

14. septembril 11:00
15. septembril 12:00 Tamm 504 5546

www.tamsalusport.ee

25

15. septembril 12:00 Lepik 520 2064

www.tamsalusport.ee

50/10/5

15. septembril 2:00

www.tamsalusport.ee
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M. Tamm 504 5546

Elioni Traadita internet jõudis Lääne-Virumaa maapiirkondadesse
Külatee 3 programmi raames rajas Elion Lääne-Virumaale
WiMax traadita interneti võrgu. Traadita internetti on nüüd
võimalik kasutada Kadrina, Rakvere, Rakke, Tamsalu, Tapa ja
Väike-Maarja piirkonnas. Lõplik interneti kasutamise võimalus
selgub siiski Teie majas tehtavate mõõtmiste tulemusena.
2007. aastal jätkub uute WiMax tugijaamade püstitamine ja traadita
interneti leviala laiendamine. Traadita interneti levi laieneb,
ennekõike Kadrina, Tamsalu ja Väike-Maarja valdade piirkonnas.
WiMax traadita interneti saamiseks pöördu Elioni klienditeenindus
poole
Traadita internetiga liitumiseks palume võtta ühendust Elioni
klienditeenindusega telefonil 165. Sealt saate lisainfot traadita
interneti võimaluste, hindade ja liitumistingimuste kohta. Mõne aja
pärast Teile helistatakse ning lepitakse kokku aeg, millal Elioni tehnik
tuleb Teie koju traadita interneti levi tugevust kontrollima. Kui Teie
kodus on traadita interneti leviala olemas, saab ühenduse valmis
ehitada. Siiski on oluline mainida, et hetkel võib traadita interneti
saamine talviste ilmaolude ja järjekorra tõttu võtta aega kuni kolm
kuud.
Levi mõõtmine ja seadmete paigaldamine
Elioni tehnik teeb Teie kodus vastuvõetava signaalitugevuse
mõõtmise. Piisava levi korral vaadatakse üle vastuvõtuseadme
paigaldamise võimalused – kui see on lihtne, saate
internetiühenduse kohe toimima. Kui olukord on keerulisem ning
tarvis on teha lisatöid, lepitakse kokku uus paigaldustööde aeg.

Interneti levi mõõdetakse 7m kõrgusel maapinnast. Nimelt peab
saama interneti vastuvõtuseadme kinnitada kliendi maja või
eraldiseisva antennimasti külge, mille kõrgus maapinnast on
vähemalt 7 m. Kui seal pole levi piisav, ei tähenda see veel, et
internetiühendust ei saa. Elioni ja kliendi koostöös saab otsida
võimalusi, kuidas vastuvõtu antenni kõrgemale paigutada.
Elioni Traadita interneti hinnad
Liitumistasu 990 kr
Kuutasu 295 kr - allalaadimiskiirus 256 kb/s
Kuutasu 395 kr - allalaadimiskiirus 512 kb/s
Kuutasu 495 kr – allalaadimiskiirus 1Mb/s
Seadmete igakuine kasutustasu (rent) on 150 kr
Seadmete väljaostuhind on 6000 kr.

Viktor KRUUSE,
Elion Ettevõtted AS
personaalkliendi haldur
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Esseevõistluse “Minu naabermaa Soome”
võitjad käisid Helsingis
Juba teist aastat korraldas
Kanta-Häme Tuglase selts
esseevõistluse “Minu naabermaa Soome”/ “Minu naabermaa
Eesti” kahele Soome (Hausjärvi
ja Hauho) ning kahele Eesti
koolile(Väike-Maarja
gümnaasium ja Ala põhikool).
Esseekonkurss on mõeldud
üheksandate klasside õpilastele,
iga kool valib kolm paremat ja
soovi korral võib anda ka
ergutusauhindu.
3. veebruaril käisid meie
gümnaasiumi parimad GerdaJohanna Pello, Tauno Vilu ja
Helina-Victoria Kruup koos
ürituse Eesti-poolse korraldaja
õpetaja Tiina Vaiksaluga Tuglase
seltsi ja Eesti Vabariigi Suursaatkonna kutsel Helsingis.
Päev algas vara, startisime juba
kell veerand kuus hommikul, et

mitte laevast maha jääda.
Tallinnas tutvusime Helme
vallast pärit Vallo, Mihkli ja
nende naeratava õpetajaga.
Laeval sõime korralikult. Rootsi
laud ikkagi ju! Laev maabus
sadamasse punktipealt kell 11.00
ja tundsimegi Helsingi karget
põhjahõngu, mis tegelikult
üllatuseks polnudki sugugi palju
külmem. Sadamas olid vastas
Hauho valla esindaja ja KantaHäme Tuglase seltsi esimees
Heikki Pöntiskoski abikaasa
Dagmariga. Nõnda läksimegi
kahe autoga Eesti Suursaatkonda. Teel saatkonda tegi
Dagmar, kes on Kuressaares
sündinud väliseestlane, Helsingi
ülevaatliku ekskursiooni.
Kell 13.00 algas saatkonna
vastuvõtt. Üritusel osalesid Eesti
ja Soome koolide esindajad ning

Tuglase seltsi liikmed. Alguses
tervitasime saatkonna töötajaid,
kirjutasime nimed külalisteraamatusse ja astusime suupistete laua juurest läbi. Eesti
vapiga taldrikutelt oli uhke tunne
torti nautida. Söömise ajal räägiti
meile saatkonna maja ajaloost,
mis oli väga huvitav. Seejärel läks
asi ametlikuks ning kõige
paremad õpilased lugesid oma
kirjandid ette. Meid esindas
Gerda. Pärastpoole oli ka
Tuglase seltsi esimehe kõne,
milles ta leidis, et niisugune
võistlus aitab kaasa naabermaade tundmisele ning õpetab
Internetist infot otsima.
Autasuks oli igale koolile 100
eurot, mis tuli kolme parima vahel
ära jagada (meie otsustasime
teha 50+30+20). Saatkonna poolt
kingiti meile soome-eesti

sõnastikud ja Eesti kaardist
pusle. Ürituse lõpus toimus
pildistamine.
Pärast läksime veelkord sööma
ning Heikki Pöntiskoski otsustas
lahkemeelselt kõigile välja teha.
Kui kõhud täis, surusime ürituse
korraldajatega kätt ja tänasime
kõige ilusa eest. Siis anti meile
vaba aega šoppamiseks või
niisama linna peal ringi
vaatamiseks. Mulle jäi silma
pomomüts, st mütsile oli
kirjutatud “Pomo”. Laevas saime
jällegi süüa nii palju, kui tahtsime
ja kajutites võisime jalgu puhata
ning meenutada kordaläinud
päeva. Reis naabermaale jääb
pikaks ajaks meelde!
Tauno VILU,
Väike-Maarja gümnaasiumi
9. klassi õpilane

80 aastat Väike-Maarja Gümnaasiumi vilistlaskogu asutamisest
26. detsembril 1926. aastal peeti
vilistlaskogu asutamis-koosolek,
millest võttis osa 21 kooli
lõpetanut. Gümnaasiumi ajakiri
Mõttelend nr 2 1939. a valgustab
kogu tegevust kuni esimese
iseseisvusaja lõpuni. Liikmete
arv ületas juba arvu 114.
Vilistlaskogu eesmärgiks oli nii
vaimselt kui ka sisuliselt kaasa
aidata Väike-Maarja Gümnaasiumi arenemisele ja
edenemisele, koondada lõpetanuid omavaheliste sidemete
alalhoidmiseks kooli juurde ja
luua lähem side kooli ja endiste
õpilaste vahel. Toona loodud
vilistlaskogu liikmed olid
nähtavasti aineliselt kindlustatud ja nad oskasid raha teha
nii pidudest, korjandustest,
kursustest kui ka mujalt, et võisid
õpilastele jagada stipendiume,
ergutusauhindu, abistada kooli
klaveri ja raadio ostmisel,
korraldada keelte-kursusi ning
pidusid.
Koolipere ja vilistlased püüdsid
algusest peale välja anda oma
loomingulist ajakirja. Esimene
katse toimus juba 1918. aastal.
Trükitud ajakirja Mõttelend
väljaandmiseni jõuti 1937. aastal.
Vilistlaskogu oli selle aja
jooksul arenenud tõusvas
joones. Järgnevate aastate
plaanid olid veelgi suuremad.

1940. a kommunistlik riigipööre,
sõjaaeg ja järgnevad okupatsiooniaastad tõmbasid senisele
tegevusele kriipsu peale.
Vilistlaskogu tegevus ja töö kooli
lõpetanutega soikus mitmekümneks aastaks. Alles 1973.
aastaks s.o kooli 100.
aastapäevaks elustusid vilistlaste ideed ja kavatsused. Pandi
kokku kooli lõpetanute esialgne
nimekiri. Ajalehes Punane Täht
avaldati Eduard Leppiku
kooliajaloo lühikokkuvõte. Algatati traditsioon, et kõik lõpetanud
tulevad iga viie aasta järel kooli
aastapäeva tähistama ning
sidemeid uuendama.
Kooli 110. aastapäeva 1983.
aastal tähistati juba 1976. aastal
valminud uues koolimajas. Vana
maja põles 1970. aastal. Nüüd
loodi ametlikult vilistlaskogu ja
otsustati tähistada kooli aastapäeva iga viie aasta järel.
Vilistlaskogul muutus traditsiooniks teha koolile igal
aastapäeval mingi kingitus.
Esimesena kingiti taastatud
sõjaeelne koolilipp. Hiljem pandi
raha kokku serviisi, fotoaparaadi,
akvaariumi ostmiseks. Koolile
tegid kingitusi üksikud lennud ja
lõpetanud.
Kooli 115. aastapäeval 1988.
aastal anti välja kooli almanahh.
Eesti Vabariigi taasise-

seisvumine 1991. aastal kõrvaldas okupatsiooniaja mitmesugused piirangud. 120. aastapäevaks 1993. aastal õnnistati
sisse uus ajakohane kooli lipp.
Vilistlaskogu tegutses esimehe
juhtimisel. Kooli 125. aastapäevaks 1998. aastal anti välja
Eduard Leppiku koostatud kooli
ajalooraamat ning almanahh.
Gümnaasiumi 130. aastapäeval
2003. aastal jätkus üritusi juba
terveks
nädalaks,
nagu
sünnipäevatordi tegemine,
joonistusvõistlus, viktoriin,
konverents muuseumis, lahtiste
uste päev, õpilastööde näitus,
Ameerikas elava vilistlase Arved
Ojamaa mälestusteraamatu esitlus
jm.
Aastapäeva kulminatsiooniks
oli peopäev aktusega rahvamajas ning õhtuse koosviibimisega kooli saalis, kus toimus
Väike-Maarja Gümnaasiumi
tutvustava filmi esilinastus.
Ürituste läbiviija oli gümnaasium
koostöös vilistlaskoguga. Oma
koosolekutel arutas vilistlaskogu läbi ajakava ning tegevuste
üksikasjad. Paljudele asjadele leiti
parem lahendus endiste
lõpetajate kaasabil.
6. oktoobril 2005. aastal loodi
mittetulundusühing VäikeMaarja Gümnaasiumi Vilistlaskogu aadressiga 46202 Väike-

Maarja, Pikk tn 1. Ühingu
eesmärgiks on kooli õppe- ja
kasvatustöö
materiaalne
toetamine, ürituste finantseerimine, kooli ajaloo jäädvustamine,
õpilaste ja vilistlaste vahelise
koostöö arendamine, vilistlaste
organiseerimine. Kolmeliikmelisse juhatusse kuuluvad Raivo
Narits (esimees) ja liikmed Raimo
Maasik ning Külli Urbas.
Mittetulundusühingu raamides
on loodud laiemad võimalused
vilistlaskogu tegevuseks.
Vilistlaskogu pidas oma viimase
koosoleku 18. oktoobril 2006. a.
Päevakorras oli tulevikuplaanide
arutamine.
Tähtsamateks
punktideks olid gümnaasiumi ja
kutsekooli integreerimine, kooli
135. aastapäeva tähistamine 2008.
aastal ja vilistlaste üle arvestuse
pidamise lõpetamine. Kooli
lõpetanuist nii mõnigi töötab
riigis kõrgel kohal ja saaks
seetõttu kooli soodsamalt
abistada. Vaja oleks taastada
kooli ja vilistlaspere ajakiri
Mõttelend. Midagi on selles
suunas ajalehe Koolielu
väljaandmisega tehtud. Juba on
lugeja laual ajalehe esimene ja
teine number. Edu tegijaile!
Asael TRUUPÕLD,
1951. aasta vilistlane
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Adam Johann von Krusensterni pojad
August Kotzebu oli kolmandat
korda abielus Wilhelmine Kurseliga,
sündinud Krusenstern, s.t Mimi
emaga. Mimi vend Aleksander
abiellus Charlotte Krusensterniga.
Pauli ja Mimi elust on palju
kirjutatud, seepärast ei hakka ma
peatuma sellel romantilisel ja võibolla ka traagilisel armastuselool.
Vend Aleksander kirjutas Pavelile:
„Ükskõik millises teenistuses
laevastikus Paul ka polnud, varem
või hiljem ta näitas ennast.” Nii ka
juhtus. Paul sarnanes isale nii
välimuselt kui ka iseloomult ning
Mimi märkis, et žestides ja
kõnnakuski.
Pauli saatis kindla ja tõsise uurija
reputatsioon. Ta sooritas uurimisretki Põhja-Jäämerel ja Siberi
rannikul. 1843. aastal korraldas
ekspeditsiooni Pet orale, läbides
neli ja pool tuhat versta. See oli tol
ajal seninägematu Põhja-Venemaa
tundmatute alade tundmaõppimine
ja kaardistamine.
Pärast Assi (Kiltsi) jagamist saab

Alla Belenkova ettekanne 12.
augustil 2006 Kiltsis ajalookonverentsil
„200 aastat Krusensterni
ümbermaailmareisi lõppemisest”.
(Ettekande tekst on venekeelne,
tõlkinud on Siret Stoltsen, Lembit
Keerus)
(algus detsembrikuu infolehes)
1826. aastal võtab Adam
Krusenstern direktori nõusolekul ja
poja soovil Pauli junkruna kaardiväe
ekipaaži. Mõne kuu pärast suundub
17-aastane Paul Krusenstern
ümbermaailmareisile sõjalaeval
„Senjanin” Fjodor Lütke juhtimisel.
Kolme aasta pärast saab ta Püha
Anna 2. klassi ordeni. Varsti kohtub
ta võluva täditütre Wilhelmine von
Kotzebuga (Mimi). See on armastus
esimesest silmapilgust. Kolme
päeva pärast nad kihluvad, aga kahe
aasta pärast saavad neist abikaasad.
Kotzebude ja Krusensternide
perekonnad on korduvalt omavahel
seotud. Wilhelmine isa, näitekirjanik

Paul raha, millega viib ellu ammuse
unistuse muretseda isiklik laev. Ta
unistab leida tee, mis ühendaks Siberi
jõgesid ookeaniga. Laeva nimetab ta
„Jermakiks” kaskaatamani järgi, kes
pani aluse Siberi allutamisele.
Imperaator Nikolai I hindas Pauli
uurimisreise kõrgelt. Isast eristamiseks nimetab Nikolai teda Petžora
Krusensterniks. Naise varane surm,
kiire uuesti abiellumine, laste elu
korraldamine (siin tulevad appi
vennad Julius ja Otto) hoiavad
ekspeditsiooni kinni.
1862. aastal
varustab ta
„Jermakki” ekspeditsiooni tarbeks.
Merereisile lähevad ka Pauli pojad
Pauli ja Adda. Reis lõpeb aga kuu
aja pärast laevahukuga, mis on
Paulile hiigelsuureks kaotuseks.
Kõige tähtsamaks on siiski see, et
pojad on elus.
1864. aastal nimetati Paul
kontraadmiraliks ja viis aastat hiljem
viitseadmiraliks. Enne oma surma
kirjutas ta teose „Rännak PõhjaUraali.“, mille eessõnas pöördus

imperaator Aleksandr II poole: „35
aastat vaevanud unistus ühendada
Siber Euroopaga Petžoora jõe
piirkonnas täituski lõppude
lõpuks.“ See teos oli Pauli elutöö
kokkuvõte.
Pauli-nimeline on üks Berinigi mere
väin, aga tema poja (Paul-Thedori –
tõlkija märkus) nimega saar Kara
meres. See on väärikas täiendus
nendele kohtadele mis on nimetatud
isa ja vanaisa Adam Krusensterni
nimega. Kuid eelkäijad elavad meiega
ainult siis, kui järeltulijad neid
mäletavad. Lugenud läbi Eva
Pernaderi raamatu „Zwischen
Konvetion und Passion“, otsustasin
leida autori. Mul vedas. Kuulnud,
et ma tunnen huvi Adam
Krusensterni poegade saatuse vastu,
et olen tuttav Emil-Platoni
järeltulijatega, kutsus ta mind
Berliini. Viivitamatult lendasin
sinna. Berliinis ootas mind 96
aastane daam.

Järgneb

Jumalateenistused
Väike-Maarja kirikus
Armulauaga jumalateenistused ehk missad toimuvad
Väike-Maarja kirikus igal pühapäeval algusega kell 12.00.
Pühapäevakooli tunnid toimuvad iga kuu 2. ja 4. pühapäeval
algusega kell 11.00 pastoraadis Tamme 3.

Avispea kirikus

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

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

Simuna koguduses
L, 24.02 kell 12.00 – iseseisvuspäeva jumalateenistus kirikus
P, 25.02 kell 12.00 – 1. paastuaja pühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis
E, 26.02 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P 04.03 kell 12.00 – 2. paastuaja pühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis;
leerikooli algus
kell 14.00 – jumalateenistus Rakke vanas vallamajas
E 05.03 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P 11.03 kell 12.00 – 3. paastuaja pühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis
kell 14.00 – armulauaga palvus ja pühapäevakool Veneveres
E 12.03 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P 18.03 kell 12.00 – 4. paastuaja pühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis
E 19.03 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P 25.03 kell 12.00 – 5. paastuaja pühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis
E 26.03 kell 18.00 – piiblitund leerimajas

EELK Simuna Siimona ja Juuda
koguduse aadress: Allika 3,
46401 Simuna, Väike-Maarja
vald, Lääne-Virumaa.
Telefon: 323 7296.
E-mail: simuna@eelk.ee.
Koduleht: www.eelk.ee/simuna.
Vaimulikuks on diakon Tauno
Toompuu.
Telefon: 529 0651.
E-post:tauno.toompuu@eelk.ee

oKevadine leerikool Simuna koguduses algab pühapäeval, 4. märtsil kell 12.00 jumalateenistusega
leerimaja kabelis. Eelregistreerimine ja lähem info tel 52 90 651. Oodatud on kõik huvilised!
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VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS teatab,
et kuni 1. aprillini võetakse vastu taotlusi ettevõtlustoetuse
saamiseks. Väike-Maarja valla ettevõtlustoetuse määramise
korra kohaselt võivad toetust taotleda äriühingud ja füüsilisest
isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud
kuni kaks aastat. Taotleja peab olema registreeritud ja tema
tegevuskoht on Väike-Maarja vald.

Lugupeetud Lembi Liivak!
Õnnitleme Sind 70. juubeli puhul!
Soovime tervist,
tegutsemistahet
ja rõõmsat meelt
Triigi küla selts

Infot saab telefonidel 329 5751; 329 5767.

Emad ja isad, vanaemad ja vanaisad!
Veetke üks päev meiega ja osalege mängulistes
õppetegevustes! Pange end mugavalt riidesse, et saaksite koos
meiega põrandal istuda ja välja minna. Võtke kaasa
vahetusjalatsid. Kui soovite lõunat süüa, andke sellest teada
rühmaõpetajatele.
Ootame peresid järgmistel kuupäevadel:
1. rühm – 9. aprill,
2. rühm – 8. mai,
5. rühm – 9. aprill,
Sõim – 24. mai.

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

GRETE KILK
KAAREL KULL
PIRIT ROSINA

23.01.2007
26.01.2007
07.02.2007

Kasvage, olge rõõmsad, terved ja tublid!

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

Kallis INGRID ARULA!
Kullakiiri kuudesse,
naerukiiri nädalatesse,
päikesekiiri päevadesse.

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

Soovime Sulle palju õnne juubeli puhul!
Lasteaiapere

ERMINA AUGERVALD
ELVI SEPP
MAIMO REITEL
AINO-VAIKE RAND
ELVI RIVIMETS
ELLI LOO
VALVE MÄTAS
MEETA KALTER
ARVED LOIDE
HELMI NAGEL
THEA AARET
AINO KIIPUS
KARL LEHISTE
JOHANNES ÕUNAPUU
ASAEL TRUUPÕLD
ILSE HALDRE
EVI KIRPSON
JELISAVETA NAPINEN
MILLI RUMP
EVALD KÜNGAS
RAIMOND VAUMAN
MILVI TÕRUKE
ALEVTINA MÄE
LEMBI 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

Elust, ilust, igaveseks,
ära päriseks...
M. Under
EVALD RISTJÕE
HEINALT LASS
ÜLO KAUNIS
JAAN KALJUVEE

25.05.1929
21.10.1924
27.04.1929
26.05.1941

-

18.01.2007
23.01.2007
26.01.2007
27.01.2007

ENE AUDOVA
29.09.1957 - 29.12.2006
Eelmises lehes oli ekslikule märgitud Ene Audova
sünnikuupäevaks 20. september. Vabandame lähedaste ees!

329 5759 Ilve TOBRELUTS
ilve@v-maarja.ee

01.02
01.02
02.02
02.02
03.02
03.02
06.02
06.02
08.02
08.02
12.02
14.02
16.02
17.02
20.02
20.02
21.02
22.02
24.02
25.02
26.02
26.02
27.02
28.02

-

70
75
75
81
70
84
70
82
83
84
85
75
70
92
75
90
75
87
89
75
82
70
80
70

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

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

Trükitud trükikojas AGUR. Tel 322 3999
Tiraazh 1200 eks.

