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Kooliaasta avaaktused
Kiltsi Põhikool

Väike-Maarja Õppekeskus

1. septembril kell 10

2. septembril kell 9

Simuna Kool

Väike-Maarja Muusikakool

2. septembril kell 10 rahvamajas

2. septembril kell 14 Simunas
2. septembril kell 18 Väike-Maarjas

Väike-Maarja Gümnaasium
2. septembril kell 9 klassijuhatajatund,

Väike-Maarja Lasteaed

kell 10 aktus peahoone ees

2. septembril kell 9.30

Hind 0.20 eurot

See kasv ei ole küll suur, mõne õpilase
võrra, aga uudis on positiivne. Järgnevalt õpilaste arvud 15. augusti seisuga.
Väike Maarja gümnaasiumis on
õpilaste arv kokku 343, 1. klassi tuleb
31 õpilast, ka teistest valdadest. 10.
klassis on 19 õpilast ning gümnaasiumiastme õpilaste arv kasvab 41-lt 53-le
õpilasele.
Õppekeskuses on õpilasikokku 136,
1. kursusele on 36 avaldust, mis on rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.
Uued õpetajad on Indrek Lillemägi
- eesti keel ja kirjandus ning Tauri Eha
- arvuti ja arvutivõrkude kutseõpetaja.

Tänavuse
Väike-Maarja
töö- ja
puhkelaagri
I vahetus.
Meeli Veia foto.

Perekond Pello kaunis koduaed saab presidendi
tunnustuse osaliseks
* Erli Ankro ja Taavi Parti kodu Taaravainu külas Rakvere vallas
* Luule Väli ja Eigo Soosalu Lillemäe talu Kulina külas Vinni vallas
* Perekond Pello kodu VäikeMaarjas

Ole koos meiega:

Õpilaste arv valla koolides kasvab

Töö- ja puhkelaager on valla
noorte suvesid
aidanud sisustada 1996. aastast
peale. 17 aastaga on osalenuid
kogunenud 1000
ringis.

25. augustil toimub Räpina Aianduskoolis Vabariigi Presidendi Toomas
Hendrik Ilvese vastuvõtt Eesti kauneimate kodude omanikele.
Lääne-Virumaalt on presidendi auhinna vääriliseks tunnistatud:

Väike-Maarja
Valla Infoleht
internetis
www.v-maarja.ee
Väike-Maarja
uudised
ka http://
eestielu.delfi.ee

* Vinni Perekodu Vinnis
NB!
Meie valla kaunimatest koduaedadest tuleb juttu septembrikuu infolehes.

Pilk Pello pere kaunisse aeda. Meeli Veia foto.

Koolis on kokku 10 meest!
Simuna Koolis on 67 õpilast, sh 1.
klassis9 õpilast, lasteaias 38 last.
Kiltsi Põhikoolis on 56 õpilast, sh 1.
klassis 4 õpilast.
Väike-Maarja Muusikakoolis on 70
õpilast, neist 1. klassis 12 õpilast, sh
Simunas 5.
Toimub ka täiendav sügisene vastuvõtt.
Väike-Maarja Lasteaias on lapsi
kokku 148, neist Väike-Maarjas 132 ja
Kiltsis 16 last. Kohti jätkub kõikides
rühmades. Tööle hakkavad 2 uut õpetajat – Kersti Sõber ja Kristiina Pego-

lainen.
Tervitan kõiki haridustöötajaid, koolilapsi ja nende vanemaid uue õppeaasta puhul!
Kool on see koht, kust inimene saab
kaasa pagasi oma tulevasse ellu. Kui
suur või väike see pagas kellelgi saab
olema, sõltub õppimise huvist ja tahtest.
Tervist ja jõudu kõigile õppimiseõpetamise raskel teel!
Aare Treial

Süütamistega seotud informatsiooni
eest on välja pandud preemia kuni
3000 eurot
Viimase aasta jooksul on Väike-Maarja vallas toimunud mitmetes paikades
sõidukite põlengud, mille tekkepõhjused on ebaselged.
Väike-Maarja Vallavalitsus on nõus
välja panema rahalise preemia väärtusega kuni 1000 eurot informatsiooni
eest, mis viib nende põlengutega seotud süütaja tabamiseni. Aspen Grupp
OÜ on valmis Triigi külas ekskavaatori
süüdanud isikuni viiva konkreetse informatsiooni eest andma välja rahalise
preemia kuni 2000 eurot. Informatsiooni andja anonüümsus vajadusel tagatakse.
Inimestel, kellel on infot seoses
Väike-Maarja vallas toimunud sõidukite põlengutega, palume ühendust

võtta konstaablijaoskonna piirkonnavanema Jaanus Mätasega (tel 529
4242) või Rakvere kriminaalpolitsei
numbril 5343 7865.
Väike-Maarja Vallavalitsus soovitab
kõikidel isikliku turvalisuse huvides
olla tähelepanelik oma varaliste väärtuste kaitsmisel.
Piirkonnas kahtlast tegevust märgates palume helistada telefoninumbril 110.
Võimalusel soovitame soetada koduse ja ettevõtluses kasutatava vara
kaitseks valvekaamerad ning sõlmida
vastavad kindlustused.
Väike-Maarja Vallavalitsus

Alates 5. augustist on avatud
hajaasustusprogrammi 2013. aasta
taotlusvoor
Väike-Maarja vald osaleb 2013. a hajaasutusprogrammis, mille eesmärgiks
on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele
head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele
hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saavad taotleda Väike-Maarja valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud, kusjuures
taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine,
millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2013.
Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt
üks kuni 18-aastane isik, kelle alaline
elukoht rahvastikuregistri alusel on
majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2013. Taotlusel võivad
olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase
isiku leibkonda kuulumise nõue.
Programmist toetatakse järgmisi
valdkondi:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid
Toetuse maksimaalne suurus on 6
500 eurot ühe majapidamise kohta.
Taotleja ja kaastaotleja rahaline omaja kaasfinantseering abikõlblike kulu-

de osas peab olema vähemalt 33,33%
ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3
projekti üldmaksumusest, seega peab
taotleja arvestama vähemalt 1/3 osas
oma rahalise panusega.
Taotlusi võetakse vastu 7. oktoobrini 2013 Väike-Maarja Vallavalitsuses
(Pikk 7, Väike-Maarja alevik) või e-maili
aadressil vv@v-maarja.ee
Täpsemat informatsiooni toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta
saate Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt aadressilt: http://www.
eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/
hajaasutuse-programm/taotlejale
Väike-Maarja valla kontaktisikud
on:
- keskkonnanõunik Leie Nõmmiste
leie@v-maarja.ee tel 329 5756;
- arendus-ettevõtlusnõunik Ene
Preem ene.preem@v-maarja.ee tel 329
5766
Maakondlik programmi kontaktisik
on Mati Jõgi, Lääne-Viru Maavalitsus,
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, tel 325 8010, 505 6177, mati.
jogi@l-virumv.ee
Hajaasustuse programmi 2013.
aasta vooru infopäev toimub 27. augustil 2013 Lääne-Viru maavalitsuse
õppeklassis, kabinet nr 3 (Kreutzwaldi 5, I korrus, Rakvere) algusega kell
13.00.
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Vallavanema suvi
Õunapuude oksad vajuvad üha enam
kaardu ning õhtuseid jalutuskäike saadab rohutirtsude ühtlane ja rahulik sirin. Meenutada võib esimeste värskete
maasikate lõhna ja maitset, kuid siiski
on õhus juba tunda sügist.
Suvele tagasi vaadetes võib kindlalt
väita, et meil elab palju aktiivseid ja
tublisid inimesi. Leidus ju meie valla
suves palju sündmuseid ja üritusi, mis
mõnikord ei tahtnud ühele laupäevale isegi ära mahtuda. Võime üheskoos
olla rõõmsad nende korraldajate ja
eestvedajate üle, sest tänu nendele
inimestele on võimalik suve positiivselt emotsionaalsemaks muuta. Olgu
selleks külade jaanituled, Simuna perepäev, mitmed külade kokkutulekud,
ratsaspordivõistlused, Ebavere Kange,
Pandivere Rattaralli, Kiltsi mõisas ajalookonverents, motokross, kontserdid,
külateatrite festival või midagi muud,
ikka ja alati on keegi, kes selle ürituse
korraldamisse oma aega ja jõudu panustab. Selliseid sädeinimesi on alati
vaja ning ilma tegutsemissoovita ei
juhtu midagi. Väike-Maarja vallavalitsus on proovinud olla tegutsejatele
toeks ning võimalusel aidanud kaasa, et aktiivsete elanike mõtted teoks
saaksid. Üheks selliseks heaks näiteks
on värskelt avatud Eipri külamaja, mille valmimise oluliseks „nurgakiviks“
on ühine külaelanike tegutsemine ja
koostöö. Võib ju alati endalt küsida,
kust mina selle aja võtan, et külaelu
huvitavamaks muuta. Kuid mille arvelt
sädeinimesed aega ja energiat leiavad?
Vastus on kindlasti keeruline. Ikkagi
suudetakse mõnikord ka oma pered
üritustesse kaasa tõmmata ning koostegemisest rõõmu tunda. Sellest õpivad ka lapsed olema aktiivsed ning ise
korraldamises osalema.Arvan, et see
noor, kes on ise külatalgutel kaasa löönud või näiteks meie suvises töölaagris
rohtukasvanud teeradasid korrastanud
ja parkides prügi koristanud, oskab
edaspidi asetada jäätisepaberi prügikasti ning hoida üldist heakorda.
Vallavalitsus panustas ka ise heakorda. Käesoleval suvel valmisid Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel
kaks nn jäätmemaja Väike-Maarja alevikus, mis asendavad seniseid esteetiliselt inetuid prügikonteinereid. Leader-

projekti toel
paigutati
mitmetesse
kohtadesse suured
lillepotid,
mis lisavad
erksaid „värvilaike“ alevikku. Sama
projektiga
osteti vallale kuuluvate hoonete
juurde uued
jalgrattahoidjad,
mis hõlbustab jalgarataste kasutamist ning
millede vajadusest on
rahvaspordiklubi juht
Ants
Rikberg ammu
rääkinud.
Peredes
on päevakorral õppetööga seonduvad teemad. Vallavolikogu lisas omavalitsuse eelarvest toetavate tegevuste hulka alates käesolevast
aastast ranitsatoetuse ning lisaks sellele aidatakse sotsiaalselt raskel järjel
olevaid peresid koolivahendite ja -riiete soetamisel.
Peatselt saabuva tarkusepäeva valguses võib öelda, et tarkust läheb alati
vaja. Viimane Vao külas toimunud valla
arengukava avalik arutelu 8. augustil
oli kõike muud kui põhjamaiselt rahulik. Osaliselt on asjad olnud positiivsed. Sotsiaalministeeriumi poolt
likvideeritud Aavere hooldekodu on
leidnud eraomanikest arendajad, kes
lähemal ajal avavad samades ruumides
pansionaadi vanuritele. Seega on Vaos
tekkimas uued töökohad. Viimase paari
aasta jooksul on Vaos ratsaspordiga tegelevate inimeste abil korrastatud suur
maa-ala ning vallal on võimalus müüa
ka Vao tornlinnuse kõrvalhoone sealsetele arendajatele. Probleem on kaugküttepiirkonnaga. Vao Soojatarbijate

Indrek Kesküla jalgrattakrossi stardis omavalitsusjuhtide suvisel mitmevõistlusel.
Ühistu on teinud ettepaneku vallale
ühistu ülevõtmiseks, mille peamiseks
põhjuseks on teatud klientide maksmata arved. Vallavalitsus on püstitanud
Vao Soojatarbijate ühistu ülevõtmise
oluliseks eelduseks korteriühistutepõhised lepingud ning senised iga korteriga eraldi sõlmitud lepingud tuleb
lõpetada. Seega, juhul kui majaühistu
või- ühisus ei suuda otsuselejõuda,
kas soovitakse ühiselt toasooja ostma
hakata, siis tõotab talveperiood tulla
keeruline. Sisuliselt on olemas kaks
valikut: kas läheb nii nagu Triigi külas,
kus kaugkütte arved väljastatakse majade põhiselt ning mittemaksjatega
tegelevad majaühistud ise. Triigis asi
toimib. Teine võimalus on, et läheb nii
nagu Simunas, kus kaugküttekatel jääb
seisma ning iga korterelamu peab ise
mõtlema, kas kütta elektriga, ehitada
maja alla uus keskküttekatel või näiteks
paigaldada maaküte.
Jätkuvalt on vallavalitsus panustamas ka valla teedesse ja tänavatesse.

Septembris saavad uue asfaltkatte
Säde tänava korterelamute esine, Triigi külas võimla esised parklad ja tänav
katlamajani, Vaos Pargi tänav ning Väike-Maarja hooldekodu ümbrus koos
parklaga. Pandivere-Raeküla teelõik ja
Simunas on selleks aastaks planeeritud tööd juba tehtud. Samuti toimub
iga-aastaselt kruusateede tolmuvabaks
muutmine ja remont. Kokku on teedega seotud raha eelarves 317 000 eurot.
Suurimateks
investeeringuteks,
millega vallavalitsuse ametnikud käesoleval suvel tegelevad, on: Simuna
koolimaja küttesüsteemi täiendamine
ja uue katlamaja ehitus, Väike-Maarja
seltsimajas muusikakooli klassiruumide remont, fassaadiakende ja jalutussaaliuste vahetus.
Samuti õppekeskuse ja muuseumi
küttesüsteemide rekonstrueerimised.
Oleme jätkuvalt panustamas hoonete
kütmiskulude vähendamisele ning tehtavad investeeringud tasuvad ennast
lähimate aastate jooksul.

Lääne-Viru Maavalitsus on koostanud regionaalministrile ettepanekud
nn tõmbekeskuste mudelit arvestades.
Selles kirjas on ette nähtud võimalus,
et Lääne-Virumaa lõunaosas kujundatakse välja Pandivere vald keskusega
Väike-Maarjas. Me oleme tegelikult
Pandivere valla mütsi all teinud juba
aastaid head koostööd Rakke, Laekvere
ja Tamsalu vallaga. Kas tõmbekeskuste
mudel jääb lihtsalt üheks sügiseseks
tõmbetuuleks regionaalministri laual,
eks seda näitab aeg. Leian, et meil tuleb Pandivere piirkonnas ühiselt analüüsida ja edasi mõelda, milline halduskorraldus meile kõige enam sobib.
Vajadusel tuleb olla valmis ka muutusteks.
Kauneid sügis(mõtte)vilju kõigile!
Indrek Kesküla
(Tamsalu valla kummikuheitmise
meister)

Informatsioon abiks hajaasustusprogrammi 2013. a taotlusvoorust
taotlejatele
Veesüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid joogivee
kättesaadavuse tagamiseks vajalikke
tegevusi:
- kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade
ehitamine;
- olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku ehitamine ja selle
ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
- kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike
tehniliste seadmete ja tarvikutega,
sealhulgas selleks vajalike elektritööde
teostamine;
- liitumine ühisveevärgiga;
- rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
- vanade puurkaevude tamponeerimine;
- vee kvaliteedi analüüs.
Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid elamu heitvee nõuetekohase
kanaliseerimise tagamiseks vajalikke
tegevusi:
- kogumiskaevude ehitamine;
- omapuhastite, sh imbsüsteemid ja

filtersüsteemid, ehitamine;
- muude heitveepuhastusseadmete
ja -süsteemide ehitamine;
- liitumine ühiskanalisatsiooniga;
- kanalisatsioonitorustiku ehitamine
ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;
- vanade nõuetele mittevastavate
hooneteväliste heitvee kanaliseerimissüsteemide ja -seadmete likvideerimine.
Juurdepääsuteede
valdkonnas
toetatakse järgmisi ohutu aastaringse
liiklemise võimaldamiseks vajalikke
kinnistusiseseid ja -väliseid tegevusi:
- teepõhja ja -katte ehitamine;
- sildade ja truupide ehitamine;
- teeala kuivendamine.
Autonoomsete elektrisüsteemide
valdkonnas toetatakse järgmisi autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või
täiustamiseks vajalikke tegevusi tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud
elektrivõrguga:
- päikese-, tuule-, vee- või muud
taastuvenergiaallikat kasutava elektritootmisseadme paigaldamine;
- elektrigeneraatori paigaldamine;

- energiasalvestusseadmete paigaldamine;
- autonoomse elektrisüsteemi ühendamine elamusisese elektrisüsteemiga.
Mitteabikõlblikud tegevused ja
kulud
- Investeeringud majapidamistesse,
mis ei ole taotluse esitamise hetkest
toetuslepingu sõlmimiseni taotleja ja
tema leibkonna poolt alalise elukohana aastaringselt kasutuses.
- Rajatav infrastruktuur ei või teenindada ebaseaduslikult ehitatud elamut.
- Hoonesiseste töödega seotud kulud.
- Abikõlblik ei ole liitumine elektrivõrguga.
- Abikõlblikud ei ole projekti tegevustega seotud maa ostu ega kasutamisega seotud kulud.
- Programmist ei rahastata projekte,
mis on abikõlblikud SA KIK veemajanduse programmist.
Väike-Maarja valla ülesanne on korraldada programmi rakendamine oma
territooriumil, nõustada toetuse saajaid ning tagada toetuse andmine ja
kasutamine vastavalt programmi reeglitele.

Taotlusi võtab vastu Väike-Maarja
Vallavalitsus. Taotluste menetlemise
tähtaeg on maksimaalselt 40 tööpäeva
taotluste esitamise tähtpäevast arvates kuni otsuse langetamiseni (seega
otsus peab tulema hiljemalt 2. detsembril). Nõuetele vastavaid taotlusi
hindab KOV poolt moodustatud vähemalt 5-liikmeline komisjon. Komisjon
tutvub enne rahastamisettepanekute
langetamist kohapeal kõigi taotlustega.
Komisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi hindamisjuhendi alusel,
täites vastava hindamistabeli ning võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
- investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
- kasusaajate arv, sealhulgas kuni
18-aastaste leibkonnaliikmete arv ning

kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud
sihtrühmadesse kuuluvate leibkonnaliikmete arv;
- investeeringu maksumus kasusaaja kohta;
- leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas
kohaliku omavalitsuse poolt seatud
programmist toetatavate valdkondade
prioriteetsusest).
Hinnatakse kõiki taotlusi.
Toetuse saajaga sõlmib Väike-Maarja Vallavalitsus toetuslepingu, mis sõlmitakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul
alates otsuse langetamisest.
Hajaasustusprogrammi dokumenti
refereeris keskkonnanõunik
Leie Nõmmiste

Lumetõrjetööde hange
Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutab välja hanke lumetõrjetööde
tegemiseks valla teedel ja tänavatel 2013./2014. talveperioodil.
Hankedokumendid on üleval Väike-Maarja valla kodulehel.
Pakkumused esitada hiljemalt 3. septembril kell 10.00
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Volikogu materjalid
Kokkuvõte 27. juuni volikogu istungil
arutatust
Istungil osales 18 volikogu liiget.
2012. a majandusaasta aruande
kinnitamine
Ette kandis rahandusosakonna juhataja Lea Matusorg.
Otsustati kinnitada 2012. a valla
konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne majandustulemiga 1 172
tuhat eurot, bilansimahuga (seisuga
13.12.2012. a) 19 943 tuhat eurot.
Arengukava tegevuskava 20142017 ja eelarvestrateegia 2014-2017
I lugemine
Ette kandsid arendus-ettevõtlusnõunik Ene Preem ja vanemökonomist
Piret Nurmetalu.
Otsustati lugeda arengukava tegevuskava 2014-2017 ja eelarvestrateegia
2014-2017 I lugemine lõppenuks. Pärast I lugemist arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia avalikustatakse
juulikuu jooksul. Augustis toimuvad
avalikud arutelud Triigis, Simunas,
Vaos ja Väike-Maarjas. Septembris suunatakse need volikogu komisjonidesse.
Volikogu järgmise koosseisu liik-

mete arvu määramine
Ette kandis volikogu esimees Olev
Liblikmann, kes tegi ettepaneku määrata Väike-Maarja vallavolikogu järgmise
koosseisu liikmete arvuks 19.
Ettepanek on tingitud asjaolust, et
Väike-Maarja vallas on elanike arv valimiste vahelisel perioodil vähenenud
ligikaudu 400 inimese võrra. Loogiline
on, et ka volikogu liikmete arv võiks
väheneda. Samas oleme piisavalt suur
vald ning veelgi väiksemaks ei ole mõtet volikogu muuta.
Otsustati määrata Väike-Maarja vallavolikogu liikmete arvuks 19.
Valimisringkonna moodustamine
Ette kandis volikogu esimees Olev
Liblikmann.
Otsustati moodustada kohaliku
omavalitsuse volikogu valimisteks üks
19-mandaadiline valimisringkond, mille piirideks on Väike-Maarja valla haldusterritoorium.
Valla valimiskomisjoni moodustamine
Ette kandis vallasekretär Enda Elbre.
Otsustati määrata valla valimiskomisjoni liikmeteks Arvo Vallaots, Virve

selliselt, et see vastaks reaalsele olukorrale ning raamatupidamine kajastaks tegelikku olukorda õigesti ja õiglaselt.
3) Läbirääkimiste jätkamise eelduseks on Vao Soojatarbijate Ühistu ja
korteripõhiste teenuse tarbijate vaheliste lepingute lõpetamine. Oleme seisukohal, et teenuslepinguid saab sõlmida ainult kinnistute põhiselt.
- Meibaum karjäärile II anti välja
keskkonnaameti poolt juurdepääsupiirangutega kaevandusluba.
- EAS projekti rahadega saab VäikeMaarja Seltsimaja uued aknad ja uksed.
- Tallinna sadamasse saabub purjelaev „Krusenstern“, mille meeskonnaliikmeid on võimalik võõrustada Kiltsi
mõisas.
- Turvalisuse tagamisest VäikeMaarja vallas.

Info
Vallavanem Indrek Kesküla andis infot järgmistel teemadel:

- Ebavere Tervisespordikeskusega seonduvast. Vallavalitsus kuulutas välja Ebavere Tervisespordikeskuse operaatorteenuse hanke nr 157,
10.04.2013. Pakkumuse esitas RK Ebavere Suusaklubi. Pakkumus kvalifitseeriti ja tunnistati nõuetele vastavaks.
Kuna esitatud pakkumus ületas aga
hankelepingu eeldatavat maksumust
ja üks pakkumus ei taga vallavalitsuse
arvates piisavat konkurentsi, on vallavalitsuse ettepanek lükata pakkumus
tagasi ja korraldada valla allasutuste
struktuur ümber selliselt, et ühendada
Väike-Maarja Spordihoone ja Ebavere
Spordihoone ühtse juhtimise alla.
- Vao Soojatarbijate Ühistu olukorrast. Vao Soojatarbijate Ühistu tegi vallavalitsusele 14.05.2013. a ettepaneku
võtta üle ühistu kohustused ja vara.
Vallavalitsus on koostanud pärast seda
auditi „Vao kaugkütte võrgupiirkonna
tehnilis-majanduslik audit“.
Vallavalitsus tegi Vao STÜ-le ettepanekud:
1) Otsida ühistu ülevõtmiseks eraõiguslikke ettevõtteid või isikuid.
2) Korrigeerida Vao Soojatarbijate
Ühistu 2012. majandusaasta aruannet

- Väljastati kasutusluba Väike-Maarja Vallavalitsusele varemete (mõisa
peahoone ja sepikoja) lammutustööde
järgseks kasutamiseks Triigi külas.
- Väljastati kasutusluba puurkaevu
kasutamiseks Käru külas (Vana-Sillaotsa).
- Väljastati kasutusluba Vao Agro
AS-ile tahesõnnikuhoidla kasutamiseks
Vao külas (Veski farm).
- Väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le elektri maakaabelliini rekonstrueerimisjärgseks kasutamiseks VäikeMaarja aleviks.
Kirjalik nõusolek
- Anti kirjalik nõusolek Keskkonnaekspert OÜ-le puurkaevu püstitamiseks
Ebavere külas.
- Anti kirjalik nõusolek Väike-Maarja Vallavalitsusele koolimaja tehnosüsteemi muutmiseks ja katlamaja
rekonstrueerimiseks Simuna alevikus
(Lai tn 11).
- Anti kirjalik nõusolek Keskkonnaametile tiikide rajamiseks Varangu külas (Jõeotsa, Koidu, Warangu).
Hanked
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Sülearvutid Väike-Maarja valla asutustele” edukaks pakkujaks Kernel AS.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
“Väike-Maarja Seltsimaja I korruse avatäidete osaline vahetamine“ edukaks
pakkujaks OTO Ehitus OÜ.
- Lükati tagasi RK Ebavere Suusaklubi pakkumus riigihankele „Ebavere
Tervisespordikeskuse operaatori teenus 2013-2016”, kuna esitatud pakkumus ületas hankelepingu eeldatavat
maksumust ja üks pakkumus ei taga
vallavalitsuse arvates piisavat konkurentsi. Otsustati kujundada VäikeMaarja Spordihoone tegevus ümber
selliselt, et spordihoone haldaks ka
Ebavere Tervisespordikeskust.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega eelarve vahenditest kaheksateistkümnele isikule, kokku summas 1935 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kahele taotlejale.
Hooldajatoetus
- Nõustuti hooldajatoetuse maksmise jätkamisega ühele isikule kuni
20.11.2013. a.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa kirjaliku enampak-

kumise korras Vao külas asuv VäikeMaarja vallale kuuluv Meierei kinnistu
alghinnaga 8000 eurot, kinnitati enampakkumise läbiviimiseks kolmeliikmeline komisjon, määrati enampakkumise
esitamise tähtaeg.
Vallavara müümine
- Müüdi Väike-Maarjas Lõuna tn
15-17 ja Vao külas Pargi tn 2 asuvad
Väike-Maarja vallale kuuluvad korteriomandid.
Ohtlike jäätmete käitlemine
- Anti nõusolek OÜ-le Ebavere Suurtalu ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
saamiseks.
Arvamus keskkonnakompleksloa
muutmisele
- Otsustati anda nõusolek OÜ SF
Pandivere
keskkonnakompleksloa
muutmiseks.
Avaliku ürituse luba
- Anti luba MTÜ-le Võivere Tuuleveski perepäeva korraldamiseks Simuna
alevikus 20. juulil.
Tänava sulgemine
- Anti luba MTÜ-le Võivere Tuuleveski seoses 20. juulil toimuva Simuna
perepäevagasulgeda kell 10.00-17.00
Simuna alevikus Allika tänav (alates
Allika 3).
Projektitoetus
- Eraldati Käru Küla Seltsi projektile „Seltsimaja uued aknad - I etapp“
toetust 329,60 eurot ja projektile „Eesti
Külade X Maapäeval „Aastaring külas“
osalemine“ toetust 55 eurot.
- Eraldati Eipri Külaseltsi projektile
„Eipri Küla Maja sisustuse ostmine“
toetust 160 eurot.
- Eraldati MTÜ Nelikand projektile
„Nelja küla IV külapäev“ toetust 200
eurot.
- Eraldati Väike-Maarja Muusikasõprade Seltsi projektile „Männisalu küla
raamatu väljaandmine“ toetust 163 eurot.
- Eraldati MTÜ-le Võivere Tuuleveski
toetust 359 eurot.
- Eraldati A. J. von Krusensterni nimelise mittetulundusühingu projektile
„Rahvusvahelise ajalookonverentsi korraldamine“ toetust 267 eurot.
Sihtotstarbeline tegevustoetus
- Eraldati A. J. von Krusensterni nimelisele mittetulundusühingule sihtotstarbelist tegevustoetust summas
8794 eurot.
Tegevustoetus

- Eraldati Merike Hövelsonile Kiltsi
piirkonna pensionäride suvesõidu korraldamiseks tegevustoetust 130 eurot.
- Eraldati Virumaa Poistekoorile tegevustoetust 150 eurot.
- Eraldati Viru Ratsu MTÜ-le hobupäevade korraldamise kulude katteks
tegevustoetust 150 eurot.
- Eraldati Anne-Liis Talule VäikeMaarja piirkonna pensionäride suvesõidu korraldamiseks tegevustoetust
200 eurot.
- Eraldati Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsile tegevustoetust 1 278
eurot.
- Eraldati Alo Lingile tegevustoetust
Peterburis toimuvate jahilaskmise MMvõistluste treeningüritustega seotud
kulude katteks 150 eurot.
Reservfondist raha eraldamine
- Eraldati reservfondist 2438 eurot
Simuna Kooli lasteaiale 5-kohalise
sahtelvoodi, sügavkülmiku ja kolme
pliidiplaadi ostmiseks.
- Eraldati reservfondist 3600 eurot
Kiltsi mõisahoone soklite remonttöödeks.
Õpilaste tunnustamine
- Otsustati tunnustada viit VäikeMaarja Gümnaasiumi ja üht Kiltsi Põhikooli õpilast haridustoetusega kokku
summas 260 eurot.
Ametnike värbamise ja valiku kord
- Kehtestati Väike-Maarja Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord.
Valimisjaoskondade moodustamine
- Otsustati moodustada kohaliku
omavalitsuse volikogu valimiseks neli
alalist valimisjaoskonda, määrati valimisjaoskondade piirid ja hääletusruumide asukohad.
Majahalduskulude eest tasumine
- Otsustati tasuda valla omandis
oleva korteri (Väike-Maarja alevik, Lõuna tn 11 korter nr 3) 2013. a juulikuu
eest majahooldustasu 8.80 eurot.
Turvalisusest seoses masinate põlenguga
- Otsustati pannavälja kuni 1000
euro suurune preemia info eest, mis aitab tabada võimalikku masinate süütajat. Juhul, kui rahalised vahendid preemiaks on vaja eraldada, tehakse seda
reservfondist.

Vaarik, Reet Pajula ja Heli Vettik ning
asendusliikmeteks Diana Seepter ja
Kristiine Adamson.
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla, kes tutvustas koduteenuste osutamise tingimuste ja korra määruse
eelnõud ja selgitas selle kehtestamise
vajadust.
Otsustati kehtestada koduteenuste
osutamise tingimused ja kord.
Vallavanema puhkus
Ette kandis volikogu esimees Olev
Liblikmann.
Otsustati lubada vallavanem Indrek
Kesküla puhkusele 15.-28.07.2013. a (14
kalendripäeva).
Vallavanema välislähetus
Ette kandis volikogu esimees Olev
Liblikmann.
Otsustati lähetada vallavanem Indrek Kesküla Soome Vabariiki sõprusvalda Sonkajärvile ajavahemikul 05.-07.
juuli.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 29. augustil.

Vallavalitsuse materjalid
(12.06, 18.06, 19.06, 26.06, 03.07, 10.07,
31.07ja 07.08 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Nõustuti Simuna alevikus 15432
m2 suuruse maa ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuse plaanile ja määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadress.
- Nõustuti Kiltsi alevikus 235 m2 suuruse maa ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuse plaanile
ning määrati plaani- ja kaardimaterjali
alusel moodustatava katastriüksuse
koha-aadress.
- Nõustuti Triigi külas 12789 m2 suuruse maa ostuõigusega erastamisega,
määrati koha-aadress, maa sihtotstarve
ja maksustamishind.
- Nõustuti Koonu külas 7764 m2 suuruse maa ostueesõigusega erastamisega, määrati koha-aadress, maa sihtotstarve ja maksustamishind.
- Nõustuti Kärsa külas 16,74 ha suuruse maa ostueesõigusega erastamisega, määrati koha-aadress, maa sihtotstarve ja maksustamishind.
- Nõustuti Avanduse külas maa ostueesõigusega erastamisega tingimustel, et moodustaks maa ostueesõigusega erastamiseks katastriüksused,
määrati maa sihtotstarve ja kinnitati
maksustamishind.
- Kinnitati Väike-Maarja alevikus
munitsipaalomandisse taotlemiseks
moodustatava katastriüksuse pindalaks 1041 m2, määrati sihtotstarbeks
üldkasutatav maa ja koha-aadressiks
Tare haljasala, kinnitati maa maksustamishind.
- Nõustuti Murali katastriüksuse jagamisega Koonu külas, mille tulemusena moodustuvad katastriüksused pindalaga 8747 m2 ja 4,80 ha, määrati nende
koha-aadressid ja maasihtotstarve.
- Nõustuti Aadu katastriüksuse jagamisega Kärsa külas, mille tulemusena
moodustuvadkatastriüksused
pindaladega 15,88 ha, 16,88 ha ja 16,64 ha,
määrati nende koha-aadressid ja maa
sihtotstarve.
- Nõustuti Mõisatalu katastriüksuse
jagamisega Triigi külas kaheks katastriüksuseks pindaladega 5,38 ha ja 22,40
ha, määrati nende koha-aadressid ja
maa sihtotstarve.
- Nõustuti Nõmme külas vaba metsamaa maatükist 4,01 ha suuruse ka-

tastriüksuse moodustamisega, määrati
selle koha-aadress, maa sihtotstarve ja
kinnitati maa maksustamishind.
Isiklik kasutusõigus
- Otsustati seada isiklik kasutusõigus kaheksale Väike-Maarja vallale
kuuluvale kinnistule OÜ Pandivere Vesi
kasuks.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba Vao Agro ASle tuuleveski rekonstrueerimiseks Vao
külas (Tuuliku).
- Väljastati ehitusluba Võivere Kuivati OÜ-le teraviljakuivati rekonstrueerimiseks Võivere külas (Kuivati).
- Väljastati ehitusluba veevarustuseja kanalisatsioonitorustike rajamiseks
Väike-Maarja alevikus (Renne tee, Renneoru tn ja Ravi tn).
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
Pluvo OÜ-le gaasikraanisõlme tehnovarustuse ja piirdeaia projekteerimiseks Rastla külas (Kero).
- Määrati projekteerimistingimused
Energiapartner OÜ-le Liivaküla seltsimaja tehnosüsteemide muutmiseks.
- Määrati projekteerimistingimused
MEK Ehitusgrupp OÜ-le üksikelamu
projekteerimiseks Simuna alevikus.
- Määrati projekteerimistingimused
MEK Ehitus OÜ-le tootmishoone rekonstrueerimiseks Avanduse külas.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba üksikelamu
abihoone kasutamiseks Uuemõisa külas.
- Väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le elektrivarustuse kasutamiseks
Müüriku külas (Mäe, Kalmu, Tamme,
Krossiraja, Ambosi, Rennetalu, Pääsukese, Oru, Paasi, Eelmaa, KruusiauguEipri tee, Väike-Maarja-Simuna tee ja
Kruusiaugu-Äntu tee).
- Väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le elektrivarustuse kasutamiseks
Liivaküla külas (Augusti, Arumetsa,
Allari, Paju, Koidula, Roosimäe ja Nurme).
- Väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le elektrivarustuse kasutamiseks
Triigi külas (Veevõtu, Triigi metskond
103, Eipri-Triigi tee, Metskonna tee ja
Triigi-Karutiigi tee).
- Väljastati kasutusluba Väike-Maarja Vallavalitsusele jäätmemajade kasutamiseks Väike-Maarja alevikus (Pikk tn
ja Lõuna tn).
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Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
Lähtudes Korruptsioonivastase
seaduse paragrahvi 15 lõigetest
3, 5 ja Väike-Maarja vallavolikogu 27.02.2002. aasta määrusest
nr 3 “Majanduslike huvide deklareerimine” avalikustatakse Väike-Maarja vallavolikogu liikmete
ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid

Väike-Maarja Valla Infolehes.
Avalikustamisele kuuluv deklaratsioon avaldatakse ilma isikukoodi, aadressi ja lähisugulaste
ja -hõimlaste andmeteta ning
muude tulude (palk ja lisatasud,
muud tuluallikad), maksustatava
tulu ja dividenditulu suurust näitamata. Vallavolikogu esimehe ja

vallavanema majanduslike huvide deklaratsioonid avaldatakse
Riigi Teataja Lisas.
1. Ees- ja perekonnanimi. 3.
Ametikoht. 4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk. 6.
Kinnisvara. 7. Registrisse kantud
autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki

liik, mark, väljalaske aasta. 8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid:
emitent, liik, kogus, nimiväärtus,
koguväärtus. 9. Pangaarved (pank
ja arve liik ja nende arv). 10. Võlad
pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab
eelmise kuue kuu ametipalga või
3500 eurot, kui ametikohal ame-

tipalka ei maksta: võlausaldaja,
võlajääk deklareerimise ajal. 11.
Muud varalised kohustused, mille
suurus ületab kuue kuu ametipalga
või 3500 eurot aastas, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms).
12. Muud regulaarsed tulud.

eurot. 9. Swedbank – arveldusarve;
SEB pank – arveldusarve, krediidikonto
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.töötasu, rent,
(01.03.2013).

ENE PREEM. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Abikaasade ühisomandis olevad½
maatulundusmaad Väike-Maarja vallas
nr 2795531, 2846531, 398493, 104931,
3629131, 4337131, 14631, 113031,
2795531. 7.Abikaasade ühisomandis
olev veoauto Zil (1987) 8. OÜ Võivere
Kuivati osa 50% 1250 eurot, Pandivere
Catering OÜ osa 2500 eurot. 9. Swedbank – arveldusarve, SEB Pank - arveldusarve 10. Ei ole. 11. järelmaksuga
müügileping Swedbank Liising AS kasuks 8488 eurot, 12. Töötasu konsultatsioonilepingu alusel Väike-Maarja
Vallavalitsusest, volikogu liikme tasu,
ettevõtlustulu. (30.04.2013).

VALLAVOLIKOGU LIIKMED
AVO PART. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa Väike-Maarja vallas nr
461031; elamumaa Väike-Maarja vallas
nr 4380331; 7. VW Passat (2008). 8. OÜ
Joosand, osa suurusega 7861,13 eurot.
9. Swedbank -arvelduskonto, väärtpaberikonto, kogumispensioni konto;
SEB pank - arvelduskonto. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. töötasu OÜ-st Joosand.
(30.04.2013).
LIA KIVASTE. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa Väike-Maarja vallas nr
2531; elamumaa ja ärimaa Väike-Maarja vallas nr 4494431; ½ elamumaast
Väike-Maarja vallas nr 3910331. 7. ½
sõiduauto Toyota Corola Verso (2007),
½ sõiduauto Renault Scenic (2004). 8.
SEB pensionifond pensioniosak koguväärtusega 1677,42. 9. SEB pank arveldusarve, krediidiarve, Swedbank krediidiarve, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Pangalaenu käendusleping; liisinguleping.
12. Töötasu AS-st Tallegg, volikogu liikme tasu, kinnisvara rent (29.04.2013).
HANS KRUUSAMÄGI. 3. Volikogu
liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Kinnistud Lääne-Virumaal, Jõgeva maakonnas, Järvamaal, Harjumaal
registriosa nr. 77331, 249831, 313531,
436831, 493331, 1768331, 1786831,
3329631, 3333131, 3453031, 3728131,
275735, 373835, 1240435, 1240535,
27636, 3310202, 4123431, 4175831,
4310731, 4356431, 4374731, 4389331,
2426035, 4516931, 3535031, 249831,
3329631, 2372135, 3453031, 3663531,
4736731, 5022931, 5067331, 5075831,
5146531, 5150031, 5151431. 7.Ei ole 8.
Simuna Ivax OÜ osa 525 234 eurot. 9.
Swedbank – arveldusarve, krediidiarve,
SEB Pank arveldusarve 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Töötasu OÜ-st Simuna Ivax, volikogu aseesimehe tasu. (26.03.2013).
MERIKE ADAMSON. 3. Volikogu
liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu.
5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. sõiduauto Ford
Scorpio (1994). 8. Ei ole. 9. Swedbank –
arveldusarve 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Töötasu Väike-Maarja Vallavalitsusest,
Vao STÜ liikme tasu, tasu Viljandi Maavalitsusest. (30.04.2013).
VOLDEMAR AKSEL. 3. Volikogu
liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu.

5. Ei ole. 6. Elamumaa Väike-Maarja
vallas, nr 1190231; elamumaa Vihula
vallas, nr 456831; maatulundusmaa
Väike-Maarja vallas, nr 199231; maatulundusmaad Väike-Maarja vallas, nr
363431 ja 798531, kinnistud on abikaasade ühisomandis. 7. sõiduautod
Peugeot 307 HDI, Ford Transit 2,4. 8.
OÜ Aksel VA osa suurusega 7862 eurot. 9. SEB Pank –arveldusarve; 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12.volikogu liikme tasu
(27.04.2013).
REIN MÖLDRE. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Maatulundusmaad Järvamaal,LääneVirumaal ja Pärnu maakonnas Väike-Maarja, Rakke, Rakvere, Tamsalu
ja Sauga vallas nr 318536, 1677631,
2761231, 2786931, 5142331, 1349931,
1273631, 1026931,285631, 3388731,
3300831, 1514131, 149931, 147331,
141031, 11631, 3572731, 3533031,
3294231, 20443931, 2464631, 1736331,
2151231, 105031, 294131, 2171331,
2711431, 3164531, 3216631, 3268631,
3367931, 1074131, 1343331, 3766731,
211231, 731806, 5091431, 7852331,
5184631; korteriomand Väike-Maarja
vallas nr 4158931, Tallinnas 15153801
(1/2). 7. Traktor MTZ-82 (1984), sõiduauto Ford Escort Turnier (1997), Mazda
B2500 (2001). 8. OÜ Reinpaul osa suurusega 16000 eurot, Reinpaul Agro OÜ
osa 5113 eurot, Vao Varahoidja OÜ osa
2566 eurot. 9. Swedpank - arvelduskonto, SEB pank - arvelduskonto. 10. SEB
pank 48864 EUR. 11. Õppelaenu käendus 17546 eurot. 12. töötasu OÜ-st
Reinpaul ja OÜ-st Reinpaul Agro, renditulu Otsa Mõis OÜ-st, volikogu liikme
tasu, FIE tulu (30.04.2013).
SIRET STOLTSEN. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaa Väike-Maarja vallas Liivaküla küla nr 2759431,
elamumaa Väike-Maarja vallas Kiltsi
alevikus nr 33099317. Sõiduauto Audi
100 (1992). 8. Ei ole. 9. SEB pank – arveldusarve, Swedbank - arveldusarve
10.Ei ole. 11. Ei ole. 12. töötasu Kiltsi
Põhikoolist, Väike-Maarja Gümnaasiumist ja Õppekeskusest, volikogu liikme
tasu. (15.04.2013)
MALL VÕHANDU. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Elamumaa Väike Maarja val-

las nr 1411131. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
Swedbank –1 arvelduskonto, SEB Pank
– 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Pension, töötasu Väike-Maarja
Vallavalitsusest, volikogu liikme tasu.
(24.04.2013).
JAANUS KULL. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa Väike-Maarja vallas nr
1011531. 7. sõiduauto Audi A-4 (2003).
8. AS Antaares 2600 aktsiat koguväärtusega 166400 eurot. 9. SEB Pank – arveldusarve; Swedbank – arveldusarve. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. töötasu AS-st Antaares, pension, volikogu liikme tasu.
(26.04.2013).
SIRET KOTKA. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Ei ole. 7. Toyota Corolla (2008).
8. LHV Pensionifondi L 3730,15 osakut koguväärtusega 5240,41 eurot. 9.
SEB pank – arvelduskonto, LHV pank
kogumispensionikonto, LHV pank 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. töötasu Tallinna Linnakantseleist,
Väike-Maarja Vallavolikogu liikme tasu,
tasu Tallinna Linnatranspordi AS-st,
tasu Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonist (1.04.2013).
ANTS RIKBERG. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa Väike-Maarja vallas nr
2620031 7. Sõiduauto Toyota Avensis
WG (2013). 8. Swedbank Pensionifond
K2. 9. Swedbank – 2 arveldusarvet, 10.
Ei ole. 11. Autoliising. 12. töötasu Väike-Maarja Vallavalitsusest, SKA Päästekolledži Päästekoolist, volikogu liikme
tasu. (29.04.2013).
AARE KALSON. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaad Lääne-Viru maakonnas, Põlva maakonnas nr
4631, 162531, 277631, 529731, 558838,
558938, 804438, 1698238, 1698338,
1698438, elamumaad Lääne-Viru Maakonnas, Tartus, Narvas nr 1284631,
20403, 3370603, 20803, 4042531. 7.
väikelaev Progress (1984), väikelaev
Progress (1971), sõiduauto VAZ 21063
(1991). 8. Sääritsa Kordoni OÜ osa
25 372.92 eurot, OÜ SF Pandivere osa
117 821.12 eurot, OÜ Rotaks-R osa 38
986.11 eurot, OÜ Kerro Farmer osa 14
188.39, OÜ Pandivere Veis osa 1789.53

VALLAVALITSUSE LIIKMED:
LI-ANN LEHTMETS. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Väike-Maarja Vallavalitsus.
5. Ei ole. 6. Elamumaa Jõgeva linnas nr
636435; ½ elamumaast Lääne-Virumaal
Väike-Maarja vallas nr 445631. 7. Ei ole.
8. Ei ole. 9. Swedbank - arveldusarve.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. pension, vallavalitsuse liikme hüvitus (08.04.2013).
URMAS REINART. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Väike-Maarja Vallavalitsus.

5. Ei ole. 6. Korteriomand nr 2524031
Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vallas,
garaažiboks nr 5139031 Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vallas 7. Ei ole.
8. SEB progressiivne pensionifond
7959,19 eurot. 9. SEB Pank – arveldusarve, Swedbank - arveldusarve 10.Ei
ole. 11. AS Nordea Finance Estonia
11186 eurot. 12. Töötasu Väike-Maarja
Vallavalitsusest, FIE tulu, vallavalitsuse
liikme hüvitus. (25.04.2013).

KAAREL MOISA 3. Vallavalitsuse
liige. 4. Väike-Maarja Vallavalitsus. 5.
Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Toyota
Corolla (2007) 8. Ei ole 9. Swedbank
arveldusarve, SEB Pank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu
Väike-Maarja Vallavalitsusest, OÜ Pandivere Vesi juhatuse liikme tasu, vallavalitsuse liikme hüvitus. (30.04.2013).

MARJU METSMAN. 3. Volikogu
liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu.
5. Ei ole. 6. Kinnistu registriosa nr
4850831. 7.Citroen Berlingo (2007). 8.
Swedbanki pensionifondi aktsiastrateegia 2662,787 osakut koguväärtusega
2066,62 eurot. 9. Swedbank – arveldusarve, Swedbank – krediidiarve, aktsiastrateegia kogumispensioniarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu EELK Rakvere Kolmainu kogudusest ja isikliku
sõiduauto kasutamise hüvitis, töötasu
Väike-Maarja Vallavalitsusest, projektijuhi tasu Väike-Maarja Muusikaseltsist,
tulu ettevõtlusest. (30.04.2013).
VÄINO HAIBA. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6.
Maatulundusmaad nr. 3708531, 454013,
113231, 4540231, 4684031, 4786431,
4914931; elamumaa nr 5240031. 7.
Honda Civic (2007) ühisomand, Ford
Focus (2005) ühisomand, Fiat Adria
Matrix (2011) ühisomand. 8. OÜ Veostar osa 50% 9. SEB pank – arveldusarve;
Swedbank – arveldusarve. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12.Pension, volikogu liikme
tasu (01.04.2013).
SVEN KESLER. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Ei ole. 7. Chevrolet K 1500 Pickup
(1989), sõiduauto haagis Respo (2004).
8. Ei ole. 9. Swedbank- arveldusarve,
SEB Pank- arveldusarve. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. volikogu liikme tasu.
(30.04.2013).
TEET PAJU. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa (50%) Väike-Maarja vallas nr 1951431; maatulundusmaa (50%)
Valgamaal Palupera vallas nr 2002240.
7. Mazda B2500 (2007). 8. OÜ Sinewa
Grupp osa suurusega 3131,67 eurot;
SEB pensioniosak 4990,35 eurot, RPR
OÜ osa 894,74 eurot. 9. Swedbank – arveldusarve; SEB pank – arveldusarve,
Danske Pank – arveldusarve. 10. Danske
Pank 27 500 eurot. 11. DNB liising 9100
eurot. 12. töötasu Keskkonnaametist,
volikogu liikme tasu. (29.04.2013).

RAILI SIRGMETS. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Elamumaa nr 486331 VäikeMaarja vallas. 7. Sõiduauto Daewoo
Lanos (1999).8. Ei ole. 9. Swedbank
- arveldusarve. 10. Swedbank 7400 eurot. 11.Ei ole 12. Töötasu Väike-Maarja
Vallavalitsusest, isikliku sõiduauto hüvitis (25.04.2013).
JAAK AADER. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Maatulundusmaad Väike-Maarja
vallas nr 4852031, 1791131, 1906131,
2322731, 3200431, 3364331, 3729831,
3975831, 3979131, 3999531, 3887131,
52731, 5018231, 5174731, korteriomand
nr 5098931. 7. Sõiduautod: VAZ-21011
(1975), Opel Omega (1987), Audi 100
(1992), traktorid MTZ-820 (1986), T-40
AM (1982). 8. OÜ Vao Ader osa (4)
2556 eurot 9. SEB pank - 2 arveldusarvet; Swedbank - arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Eesti Vabariigi kasukshüpoteek
25320 eurot. 12. Tulu ettevõtlusest, volikogu liikme tasu (27.04.2013).
JAANUS KAARE. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaa Väike-Maarja
vallas nr 1611131, elamumaad VäikeMaarja vallas nr 4707931, 1369231. 7.
veoautod MAZ (1990) ZIL (1985), sõiduauto Ford Scorpio (1986), sõiduauto
Honda (1992) 8. OÜ Ringtom Grupp
osa 2556 eurot. 9. SEB Pank – arveldusarve, Swedbank – 2 arveldusarvet, Nordea Pank arveldusarve 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Töötasu OÜ-st Triigi Farmer,
volikogu liikme tasu. (16.04.2013).

Simuna osavallas asus
tööle Enno Kivaste
Simuna osavalla majandusjuhataja-töölisena alustas 1. augustil tööd
Enno Kivaste.
Tema peamised tööülesanded on:
osavalla haldusalas asuvate hoonete,
rajatiste ja muu vallavara korrashoiu
tagamine, heakorratööde ja väiksemate remonditööde teostamine,
teedevõrgu ja tänavavalgustuse järelevalve, koostöö valla allasutuste
juhtidega.

Enno
Kivastega saab
kontakti
telefonil
528 0898.
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INFO kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste kohta
20. oktoobril on järjekordsed kohaliku omavalitsuse volikogu valimised.
Täna on paslik meelde tuletada olulisemad kuupäevad ja toimingud, millele
tähelepanu pöörata. Eelkõige puudutab see hääletamise ja kandideerimise
tähtaegu, valimisliitudega seotud muudatusi, aga ka uuendusi.
Kes saavad kandideerida?
Kandideerida saavad vähemalt
18aastased Eesti või Euroopa Liidu kodanikud. On oluline, et 1. augusti seisuga oleks kandideerija püsiv elukoht
rahvastikuregistri järgselt selles vallas
või linnas, kus kandideeritakse.
Järgmine oluline tähtaeg on 21. august, mil algab kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine.
Valimisliitude registreerimiseks esitamine lõpeb 5. septembril ja kandidaatide registreerimiseks esitamine 10.
septembril.
Samuti tuleb arvestada, et ühtaegu
saab kandideerida ainult ühes valimisringkonnas ühe erakonna või valimisliidu nimekirjas. Kandideerida on võimalik ka üksikkandidaadina.
Valimisliidu moodustamine
Valimisliidu saavad moodustada
vallas või linnas hääleõiguslikud isikud. Isik saab olla vaid ühe valimisliidu
moodustaja. Esimese sammuna tuleb valimisliidu moodustajail sõlmida
omavahel seltsinguleping. Seltsingulepingu sõlmimise kohustust varem
ei olnud ja seetõttu tuleks sellele eriti
tähelepanu pöörata.
Valimisliidu moodustajaid ehk lepingule allakirjutajaid peab olema vähemalt kaks isikut, kes ei pruugi olla
ise kandidaadid. Moodustajad peavad
endi seast valima juhid, kes vastutavad
valimisliidu erakonnaseadusest tulenevate kohustuste (näiteks valimiskulude
aruannete esitamine) täitmise eest.
Samuti tuleb määrata vähemalt üks
volitatud esindaja. Volitatud esindaja
esindab valimisliitu suhtluses valla või
linna valimiskomisjoniga, sealhulgas
tegeleb kandidaatide registreerimisdokumentide esitamisega. Valimisliidu registreerimiseks esitamise teatise
juurde tuleb lisada seltsinguleping,

mille näidis on kättesaadav Vabariigi
Valimiskomisjoni kodulehel. Lisainfot
jagavad neis küsimustes ka valla- ja linnasekretärid.
Hääletamisinfo
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul
ja Euroopa Liidu kodanikul, kes valimispäevaks on saanud 18aastaseks ja
kelle püsiv elukoht on kantud Eesti rahvastikuregistrisse selles omavalitsuses,
kus ta hääletab.
Hääletamisõigus on ka välismaalasel, kes elab Eestis pikaajalise elaniku
elamisloa või alalise elamisloa alusel,
kes on saanud valimispäevaks 18aastaeks ja kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on selles omavalitsuses, kus ta hääletab.
Valija peab olema 20. septembri
seisuga kantud valijate nimekirja rahvastikuregistri järgse elukohaga selles
omavalitsuses, kus valija hääletab.
Hääletamisviise on Eestis mitmeid:
valimispäeval hääletamine, eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine.
Maakonnakeskuses saab elukohast
sõltumatult eelhääletada neljapäevast,
10. oktoobrist kuni pühapäeva, 13. oktoobrini. See hääletusaeg on lisandunud, et võrdsustada valimisjaoskonnas
hääletamise aeg elektroonilise hääletamise ajaga ja selleks, et anda valijale
võimalus hääletada ka valimispäevale
eelneval nädalavahetusel.
Elukohajärgses jaoskonnas saab
eelhääletada 14.–16. oktoobrini. Igas
vallas või linnas on sel perioodil avatud
ka vähemalt üks valimisjaoskond, kus
saab hääletada väljaspool elukohta.
Elukohajärgse valimisjaoskonna saab
teada valijakaardilt, mis saadetakse valijale posti teel koju. Võimalik on valijakaart tellida endale ka elektroonilisel
kujul oma e–postiaadressile riigiportaalist eesti.ee.
Kui valija ei viibi hääletamise ajal
elukohas näiteks terviseseisundi tõttu
või mõnel muul mõjuval põhjusel, siis
on võimalik taotleda hääletamist asukohas (näiteks haiglas, hooldekodus,
elukohas, mis ei ole tema rahvastikuregistri järgne elukoht). Selliselt hääletada on võimalik valimispäevale eelse

Väike-Maarja sai kaks jäätmemaja
nädala esmaspäevast kolmapäevani.
Hääletamise soovist tuleb kirjalikult
ette teada anda lähimale jaoskonnakomisjonile või valla– ja linnavalitsusele.
Valimispäeval saab hääletada ainult
oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi tõttu või mõnel
muul mõjuval põhjusel on võimalik
taotleda hääletamist ka kodus. Kodus
hääletamine muutub valijale lihtsamaks, sest hääletamistaotlust saab esitada peale kirjaliku avalduse ka telefoni
teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti
koju tellida ainult valimispäeval kuni
kella 14ni. Elukohajärgse valimisjaoskonna telefoninumbri leiab valijakaardilt või valimiskomisjoni veebilehelt.
Elektrooniline hääletamine
Elektrooniline hääletamine võimaldab hääletada asukohast sõltumatult.
Elektrooniliselt saab hääletada üksnes
ID–kaardi või mobiili–ID ja internetiühendusega arvuti olemasolul. Elektrooniline hääletamine algab neljapäeval, 10. oktoobril kell 9.00 ja lõpeb
kolmapäeval, 16. oktoobril kell 18.00.
Meeles tuleks pidada, et valimispäeval
elektrooniliselt hääletada ei saa.
E–häält on võimalik muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti elektrooniliselt või minnes eelhääletamise
ajal valimisjaoskonda sedeliga hääletama. Kui elektrooniliselt hääletanu
muudab oma häält valimisjaoskonnas,
siis läheb arvesse seal antud paberhääl. Kehtib põhimõte, et iga valija
kohta läheb arvesse vaid üks hääl.
Valimispäev on 20. oktoober 2013
Eelhääletamine on 10.–16. oktoobril
2013
Täpsema valimisinfo leiate VäikeMaarja valla koduleheltwww.v-maarja.
ee
Elektroonilise hääletamise komisjoni veebileht on www.valimised.ee
Valimiste infotelefon on 329 5753,
valla valimiskomisjoni esimees on
vallasekretär Enda Elbre (enda.elbre@
maarja.ee)
Rahulikku valimisaega soovides
Enda Elbre

Väike-Maarja Vallavolikogu otsused
27. juuni otsusega nr 15 määrati
Väike-Maarja Vallavolikogu liikmete arvuks 19.
27. juuni otsusega nr 16 moodustati kohaliku omavalitsuse volikogu

valimisteks üks 19 mandaadiline valimisringkond, mille piirideks on VäikeMaarja valla haldusterritoorium.
27. juuni otsusega nr 17 määrati
valla valimiskomisjoni liikmeteks Arvo

Vallaots, Virve Vaarik, Reet Pajula ja
Heli Vettik ning asendusliikmeteks Diana Seepter ja Kristiine Adamson.

Väike-Maarja Vallavalitsuse otsused
7. augusti määrusega nr 3 moodustati Väike-Maarja valla territooriumil valimiste läbiviimiseks neli alalist
valimisjaoskonda:
- valimisjaoskond nr 1 hääletusruumide asukohaga Väike-Maarja Seltsimajas (Pikk 2 Väike-Maarja) - Aburi,
Ebavere, Eipri, Koonu, Kännuküla,
Müüriku, Pandivere, Raeküla, Rastla,
Sandimetsa , Äntu, Ärina külad ja Väike-Maarja alevik;
- valimisjaoskond nr 2 hääletusruumide asukohaga Kiltsi rahvamajas (Turu 13 Kiltsi) - Aavere, Liivaküla,

Nõmme, Pikevere, Raigu, Uuemõisa,
Vao, Varangu ja Vorsti külad ja Kiltsi
alevik;
- valimisjaoskond nr 3 hääletusruumide asukohaga Triigi raamatukogus
(Triigi küla Väike-Maarja vallas) - Avispea, Triigi ja Pudivere külad;
- valimisjaoskond nr 4 hääletusruumide asukohaga Simuna rahvamajas
(Lai 5 Simuna alevikus) -Avanduse, Hirla, Imukvere, Kurtna, Käru, Kärsa, Määri, Nadalama, Orguse, Võivere külad ja
Simuna alevik.
7. augusti määrusega nr 3 määrati

valimisjaoskondadeks, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda, valimisjaoskond nr 1
ja valimisjaoskond nr 4.
7. augusti määrusega nr 3 määrati
valimisjaoskonnaks, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed Väike-Maarja vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega, valimisjaoskond nr 1.
14. augusti korraldusega nr 391
määrati valla valimiskomisjoni asukohaks vallamaja kantselei (Pikk tn 7, Väike-Maarja)

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni otsused
8. augusti otsusega nr 1 nimetati
valla valimiskomisjoni aseesimeheks
Arvo Vallaots.
8. augusti otsusega nr 2 määrati

valla valimiskomisjoni tööaegadeks:
- 21. augustist kuni 9. septembrini iga tööpäev kell 9.00-12.00 ja 14.0016.00;
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- 10. septembril (kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval) on valimiskomisjon avatud 9.0012.00 ja 14.00-18.00.

Väike-Maarja alevikus on valminud kaks avalikku jäätmemaja
– üks Pikk tn 7 (vallamaja taga),
teine Lõuna tn 13A.
Jäätmemajad on taaskasutatavate jäätmete kogumiskohad,
kuhu võib tuua puhtaid segapakendi ja paber-papi jäätmeid.
Jäätmemajad ehitas Tallinna
firma Veega Grupp OÜ. Ehitamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 7 689 euroga,
Väike-Maarja valla omaosalus
Jäätmemajad oma kena väljanägemisega
projektis oli 855 eurot.
sobivad ümbritsevasse keskkonda ning asenLoodetavasti soodustavad davad seni eraldi paiknenud konteinereid.
jäätmemajad taaskasutatavate
Ilve Tobrelutsu foto.
jäätmete kogumist ning aitavad
parandada jäätmete kogumikohtade
Leie Nõmmiste
välisilmet.
keskkonnanõunik

Väike-Maarja valla
jäätmejaamade operaatori Ene
Kesküla ametitelefon on 520 1656
Telefonile on soovitatav helistada jäätmejaama lahtiolekuaegadel.

Väike-Maarja jäätmejaam on avatud
• K-R 12.30-18.00
• L 8.30-15.30
Simuna jäätmejaam on avatud
• R 09.00-11.30
• L 16.00-18.00

Kinnitati Meibaumi maa-ainese
karjääri korrastamisprojekt
Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja
korraldusega 20. juunist 2013 anti aktsiaseltsile Antaares nõusolek Vao külas
asuva Meibaumi maa-ainese karjääri
korrastamisprojekti rakendamiseks.
Projekti koostajaks on Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, vastutav täitja Ingo Valgma.
Kaevandamisloa omanik AS Antaares on kohustatud maavaravaru kaevandamisega rikutud maa korrastama
korrastamisprojekti alusel. Korrastamisprojekti järgi tehakse nii tehniline
kui bioloogiline karjääri korrastamine.
Korrastamiseks ette nähtud ala on
vastavalt korrastamistingimustele kar-

jääri mäeeraldis pindalaga 8,12 ha,
koos teenindusmaaga 9,98 ha.
Väike-Maarja Vallavolikogu andis
23.04.2001. a aktsiaseltsile Antaares loa Meibaumi karjääri maa-ainese kaevandamiseks kehtivusega kuni
23.04.2011. a.
Korrastamistööd peavad olema lõpetatud 2014. aastal.
Meibaumi maa-ainese karjääri korrastamisprojektiga saab tutvuda vallavalitsuses keskkonnanõunik Leie Nõmmiste juures.
Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik

Väike-Maarjas alustas vastuvõttu
arst-resident Arsen Maisurjan
Väike-Maarja Hoolekande- ja Tervisekeskuses alustas juulikuus vastuvõttu arst-resident Arsen Maisurjan.
Arsti vastuvõtuaeg on reedeti kell
10.00-16.00
Arsen Maisurjan asus tööle dr Tamara Aasmetsa Väike-Maarja patsientidega, tema nimistu on aga avatud ka
uutele patsientidele.
Pereõde Milvi Lomp töötab järg-

mistel aegadel:
E 09.00-15.00
T 08.00-14.00
K 11.00-17.00
N 08.00-14.00
R 08.00-14.00
Arsti vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine.
Info ja registreerimine tel 325 5313

Perearst Tiia Liivalaid annab
teada
Alates 1. septembrist on vastuvõtuajad
minu praksises järgmised:
E ja N 9-13
T 12-18
K ja R 8.30-13
Asusin tööle kahenädalaste tsüklitena ka perearstina Soomes. Minu äraolekul on asendusarstide vastuvõtuajad veidi erinevad. Infot saab pereõelt
või registratuurist tel 326 1247. Minu
mobiilile tulevad kõned on suunatud
õe telefonile.
Retseptide pikenduse soovist palun
teatada mõned päevad ette. Analüüsi-

de andmiseks ja tervisetõendite tegemiseks palun broneerida aeg õe vastuvõtule.
Saatekirjade vajaduse eriarstile otsustab perearst vastuvõtu või telefonikonsultatsiooni käigus. Omal soovil
konsultatsioonile minejad tasuvad vastuvõtu eest ise.
Soovin, et teeksite omalt poolt kõik
oma tervise säilimise nimel!
Lugupidamisega
Tiia Liivalaid
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Kiltsis tähistati konverentsiga 210 aasta möödumist
admiral A. J. von Krusensterni juhitud ümbermaailmareisi algusest
dia kui ka Vaiksel ookeanil. Ta otsustas
aastate jooksul kogutud kogemused ja
teadmised Briti laevastiku toimimisest
ja kaubandustegevusest Vaiksel ookeanil realiseerida ning koostas tagasiteel
laeval Bombay Castle Venemaa ümbermaailmareisi plaani. Krusensterni
plaani olulisemaid aspekte oli Vene impeeriumi suure ulatusega arvestamine.
Impeeriumi suurus muutis äärmiselt
keerukaks Kamtšatka ja Vene-Ameerika
varustamise. Läbi Siberi kulgevat teed
mööda võttis kaupade transport aega
vähemalt kolm aastat. Seetõttu olid
transpordikulud riigile väga suured.
Krusensterni plaan nägi ette kolooniate regulaarset varustamist ümbermaailmareisidega. Krusensterni kaubanKiltsi ajalookonverentsid said jätku 3.
duslik ümbermaailmareis tõi endaga
augustil toimunud konverentsiga „210
kaasa olulisi tulemusi nii teaduslikus
aastat admiral A. J. von Krusensterni
kui ka poliitilises mõttes. Ka majanümbermaailmareisist“.
duslikus mõttes tõi ümbermaailmareis
Konverentsi juhatas sisse Kiltsi
kasu, kuigi Vene impeeriumi kaug-ida
Põhikooli õpilase Minna Joori luulealade varustamine maksis riigile enditus „Krusensterni merereis“:
selt liiga palju.“
Nad lahkusid sadamast 1803,
Teemal „A.J. von Krusensterni
meretuultega kadus neil jalge alt tolm.
nimi kaardil ja väljaspool seda“
„Nadežda“ ja „Neva“ neil laevadel nirääkis Krusensterni tegevust
meks,
põhjalikult uurinud ajaloo- ja
nendega Venemaa auks tehti imet.
geograafiahuviline Madis MicPolnud ookeanist kaarte täpseid veel,
helson:
kuid Krusenstern need kaardid koostas
„A.J. von Krusensterni teadusoma mereteel.
likku ja kartograafiaalast tööd on
Üks mitmetest peatustest oli Nuku Hitunnustatud tema nime andmival,
sega geograafilistele objektidele,
seal saarel nad kõndisid kuumal liival.
laevadele ja lennukile, tänavatele
Seal kohtasid saare elanikke
ja pargile ning kraatrile Kuul. Tema
ja kunstnikud maalisid kohalikke.
nime on saanud taime- ja loomariigi esindajad ning kool SaksaVallavanem Indrek Kesküla
maal. Krusensterni nime leiame
tundis konverentsi avades heanii filateeliatoodetelt kui müntimeelt, et rahvusvaheliste konvedelt, loeme romaanide lehekülgerentside traditsioon Kiltsis kestab
delt või kuuleme multifilmitegening admiral Adam Johann von
lastelt.“
Krusensterni tegevusega seonduv
Kiltsi kooli õpetajad Kati Hiir
koondab jätkuvalt huvilisi. „Pean
ja Liisu Tähe esinesid ettekanoluliseks, et me tänapäeval pöödega „Admiral Krusensterni ja
rame tähelepanu nendele inimesKiltsi lossi seos õppekavaga“.
tele, kes suutsid oma aega posiNende sõnul võimaldab Kiltsi
tiivselt mõjutada ja muuta. Üheks
Vene telerežissöör Olga Petrakova esinemas
loss muuta koolitunni õpilastele
selliseks isiksuseks on A. J . von
Kiltsi lossis. Merje Leemetsa foto.
elamuseks. Lossi mitmekülgsed
Krusenstern, kes ise väärtustas
võimalused ei sea piire vanusegrupkorral. Ta oli Kiltsis ka 2010. aasta rahharitust ning võitles sihikindlalt oma
pidele ning tunde on võimalik luua
vusvahelise konverentsi ajal ning käis
eesmärkide nimel;“ rääkis Kesküla.
kõigile ja erinevate õppeainete tarsiin mõne nädala eestki, kui purjeka
Konverentsi esimese poole sisusbeks. Ajalootunnis saab tutvustada
„Krusenstern“ meeskonna liikmed ja
tas Venemaa Riikliku Televisiooni
lossi ajalugu, geograafiatunnis admiral
kursandid külastasid Kiltsi mõisat. Mõrežissööri Olga Petrakova filmi „KruKrusensterni tegevust ja tema ümberlemast korrast näitas ta konverentsil ka
sensterni purjed“ lühivariant.
maailmareisi ning park annab põnevat
väikest videokokkuvõtet.
Ingliskeelsete subtiitritega veneainet loodustundide jaoks. Pärankeelse filmi vaatamise muutsid
diaasta raames kasutasid Kiltsi
äärmiselt huvitavaks Olga Petralossiga tutvumise võimalust ka
kova enda selgitused ja kommenõpilased mitmeist erinevaist Eestaarid.
timaa paigust.
Krusensterni-teema on olnud
Õpilane Minna Joor rääkis
Olga Petrakova töö oluline sisu
noorgiidiõppest Kiltsi koolis.
juba 2000. aastast peale. Ta on käiOlulise plussina tõi ta välja, et
nud purjekaga „Krusenstern“ kaaneed õppetunnid arendavad õpisas paljudel reisidel ning osales ka
lastes üheaegselt nii esinemis- kui
2005.-2006. aastal tehtud ümberka kuulamisoskust. Paraneb ka
maailmareisil, mis oli pühendainglise keele oskus ja julgus inglitud admiral Krusensternijuhitud
se keeles rääkida. Väga hea prakti1803.-1806. a ümbermaailmareisi
ka saavad noored giidid külastus200. aastapäevale.Nende laevareimängu „Unustatud mõisad“ ajal
side ajal jutustas tuntud kapten
külastajatele lossi tutvustades.
Gennadi Kolomenski Olga PetraA. J. von Krusensterni nimekovale väga palju meresõitjast
lise MTÜ kauane liider Lembit
Adam Johann von Krusensternist.
Keerus andis konverentsil osaPärast palju aastaid 1803-1806.
lenutele väga hea ülevaate 1993.
aasta ümbermaailmareisi uurimiaastal loodud mittetulundusühinsele pühendanud ajaloolase Leogu poolt seni tehtust. Ettevõtmisnid Sverdlovi kirjutatud raamatu
te loetelu ja olulisus oli muljet„Krusenstern ja Rezanov“ lugemist
avaldav. Lembit Keeruse eestvetekkis Petrakoval idee teha sellest
Ajaloo- ja geograafiahuviline Madis Michelson
ajaloolisest reisist film.
tutvustas konverentsil Krusensterni järgi nimeta- damisel on Kiltsis korraldatud terve rida rahvusvahelisi konverentse
Olga Petrakova rääkis kokkutud objekte. Merje Leemetsa foto.
ja teisi suuremaid üritusi. Pikk
võtvalt: „Oma filmi rajasin ma
sündmuste jada sai alguse 1995. aastal
Geograafi ja teadusajaloolase Erki
dokumentaalsetele materjalidele, „Nasuurejoonelise rahvusvahelise konveTammiksaare ettekande teemaks oli
dežda“ leitnandi Jermolai Lövensterni
rentsi ja mälestustoa avamisega, mille„Vene esimene ümbermaailmareis ja
päevikule ning purjeka „Krusenstern“
ga tähistati admiral Adam Johann von
selle tähtsus Vene impeeriumi poliijungadele. On laialt teada, et esimene
Krusensterni 225. sünniaastapäeva.
tikas“:
Vene ümbermaailmareis alustel „NaTähelepanuväärsematena pikast loete„Ajavahemikul 1793-1799 seilas Krudežda“ ja „Neva“ tegi palju teaduslikke
lust väärivad väljatoomist 2002. aastal
senstern Briti laevadel nii Atlandi, Inja geograafilisi avastusi, mis tõi Venemaale laialt kuulsust, aga vähestele on teada, kui keeruline oli olukord
„Nadežda“ pardal ning et Krusenstern
pidi korduvalt üles näitama ülimat kannatlikkust ja mehisust, et ta elutöö ei
hävineks. Minu film on pühendatud
suure Adam Johann von Krusensterni
nime tõstmisele vajalikku kõrgusesse.
Film „Krusensterni purjed“ on omamoodi sensatsioon Vene televisioonis.
Film sai eetriaja Venemaa päevadel 11.
ja 12. juunil 2012. a kui telekanalis „Venemaa kultuur“ näidati filmi kõiki nelja
seeriat.“
„Jätkan Krusensterni ja merendusega seonduvat tööd ka edaspidi. Olen
mõelnud filmile meresõitjate elust.
Mida rohkem üksikasju ma teada saan,
seda suurema austusega suhtun Krusensterni isiksusse,“ rääkis Olga Petrakova.
Olga Petrakova tegi filmi valmimise
ajal tihedat koostööd Krusensterninimelise MTÜ varasema juhi Lembit
Keerusega ning külastas Kiltsit mitmel

toimunud konverents „Eestimaalastest
ümbermaailmasõitjad”, 2003. ja 2006.
aastal toimunud rahvusvahelised konverentsid, millega tähistati 200 aasta
möödumist Krusensterni juhitud I Vene
ümbermaailmareisi algusest ja lõpust
ning admirali240. sünniaastapäeva tähistamisüritused 2010. aastal.
Konverentsi lõpetuseks kutsus noorgiid Minna Joor huvilisi lossiga põhjalikumalt tutvuma.
Krusensternide perekonna poolt tervitas konverentsil osalenuid perekonna
Peterburi liini esindaja Olga Vorobjova.

Perekonna Saksamaa ja Rootsi liinide
esindajaid seekord osalejate seas ei
olnud, aga kirja teel soovisid nad konverentsile edukat kulgu ja rõõmustasid
Krusensterni mälestuse jäädvustamiseks Kiltsis tehtu ja tehtava üle.
Aitäh A. J. von Krusensterni nimelisele MTÜ-le, Lembit Keerusele, Kiltsi
kooli direktorile Merje Leemetsale ja
kõigile, kes konverentsi korraldamisele kaasa aitasid. Konverentsi toetas EL
Leader-programm.
Ilve Tobreluts

Kiltsi loomelaager pakkus
osalejaile taas põnevaid tegevusi
Kiltsi loomelaagrite traditsioon sai alguse 2000. aasta augustis, mil Hedesunda loomeküla (Rootsi) korraldajad
aitasid esimest sarnast ettevõtmist
Kiltsi lossi õuel korraldada. Selle aasta
augusti alguses toimus juba XXXIV laager kunsti- ja käsitööhuvilistele. Jällegi
osales hulk tublisid tüdrukuid, peoga
vahvaid poisse ja näpuotsaga tarmukaid täiskasvanuid.
Akrüülmaali alustamiseks valmis
munakarpidest ja pakenditest käsitsi
valmistatud paber, mis pani maalija
esmalt maalitava teema üle mõtlema –
ega hinnalist materjali ju raisata pole.
Õpetaja Taneli juhendamisel valmis
nädala jooksul nii fantaasiamaale kui
loodusvaateid, armastatud teemaks on
läbi aegade olnud Kiltsi loss. Ka mõni
tühi viinamäeteo karp sai uue välimuse.
Teine tööliik oli siidimaal. Väiksemad huvilised maalisid väiksemaid rätikuid, suuremad ning julgemad proovisid jõudu sallide maalimisel. Õpetaja
Katrin andis nõu guttajoonte tegemise,

värvide siidile kandmise ning värvuskooskõlade kohta. Iga huviline sai just
selliste motiivide ja värvidega ainulaadse eseme, nagu soov oli.
Laagri hitiks kujunes vaieldamatult
praegu populaarne soutach- ehk kamee-ehe. Paelte ja pärlite kombineerimine paelus nii tüdrukuid kui poisse. Õpetaja Kristeli käe all sai selgeks
„nähtamatu“ niidiga õmblemine ja
imekauni ehte valmimine.
Õhtuid aitas korraldada õpetaja
Kati. Tema ja laagriliste ühisest askeldamisest sündis tõeline seebiooper
„Romantiline surm“, mis reedel arvutiklassis esilinastus. Sügisest saab laagri
kodulehel seda kõiki Ladina-Ameerika
filmitraditsioone järgivat linateost iga
huviline ka vaadata.
Tänan kõiki õpetajaid ja laagrilisi toreda augustinädala eest ja ootan järgmisel suvel uusi huvilisi!
Laagrite organiseerija
Merje Leemets

Laagrilised tööhoos. Merje Leemets foto.

Õpetaja Kati Hiire juhendamisel sündis linateos – tõeline seebiooper.
Merje Leemetsa foto.
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Purjelaeva „Krusenstern“
meeskond külastas Kiltsi
mõisakooli
vältel tutvustatinii Kiltsi mõisa ajalugu
Sellel suvel sai teoks juba paar aastat
ja omapärast arhitektuuri kui räägiti ka
tagasi planeeritud purjelaeva „KrusensA. J von Krusensterni tegevustest Kiltsi
tern“ meeskonna delegatsiooni külasmõisas. Samal ajal tegi visiidi Eestisse
käik Kiltsi mõisa.
Moskva riiklikus telekanalis „Kultuur“
Tallinna merepäevade raames 2011.
töötav Olga Petrakova, kes filmis kogu
aastal külastas Eestit ajalooline purjeüritust, sest tal on kavas vändata tõsilaev „Krusenstern“ ning oli siin avatud
sem film admiral Krusensternist. Eelkõigile huvilistele. Huvi laeva vastu oli
misel aastal esilinastus Olga Petrakova
tohutu, sest ei olnud ta käinud Eestis
film „Krusensterni purjed“, mis räägib
peaaegu 20 aastat. 2011. aastal külasesimesest ümbermaailmareisist Vene
tasid Kiltsi kooli õpilased ja õpetajad
impeeriumi lipu all. Seda filmi said
samuti purjelaeva. Koos A. J. von Kruaugusti alguses vaadata Krusensterni
sensterni MTÜ eestvedaja Lembit Keekonverentsist osavõtjad.
rusega oli minul võimalus osaleda ka
Tänasel päeval võib öelda ka, et A.
kapteni Mihhail Novikovi vastuvõtul.
J. von Krusensterni ajalooline isik võib
2011. aastal oli purjelaeva pardal leanda „purjed“ Kiltsi kooli õpilastele.
gendaarne kapten Gennadi KolomensSeda näiteks suhetele St. Peterburgi
ki, kes tutvustas meile põhjalikult kogu
kooliga või näiteks suuremale huvile
purjelaeva ning selle juhtimist. Kohtumeresõidu ja ajaloo vastu. Külaskäimisel laevakapten Mihhail Novikoviga
gul Kiltsi mõisa tegi kapten Mihhail
leppisime kokku, et juhul kui purjeNovikov ettepaneku ka edaspidi kooslaev „Krusenstern“ järjekordselt Eestit
tööd jätkata. Laevakapten pakkus välja
külastab, siis käiakse ka Kiltsi mõisas.
võimaluse, et Kiltsi kooli paar parimat
Kapten tundis siirast huvi Kiltsi mõisa
õpilast saaksid edaspidi purjelaevaga
vastu, sest laevale nime andnud kuulus
lühema merereisi kaasa teha ning see
meresõitja Adam Johann von Krusenstern elas ja töötas siin 19. sajandi esimesel poolel.
Me olime valmis Kiltsi mõisas vastu võtma purjelaevalt
vähemalt 50-liikmelise delegatsiooni. Külaskäiku planeerides
olime arvamusel, et meremehe passid annavad võimaluse
meremeestel külastada kogu
seda maad, kus nad randuvad.
Lähemal uurimisel selgus, et
Eesti seadusandlus võimaldab Moskva režissöör Olga Petrakova (paremal)
meremehe passiga külastada Kiltsi mõisapargis vestlemas Lembit Keeruse
ainult seda omavalitsust, kelle ja giid Kadri Kopsoga purjelaeva "Krusenssadamas randutakse. Isikutel,
tern" meekonnaliikmete Kiltsi külaskäigu
kes soovivad külastada Kiltsi
ajal. Indrek Kesküla foto.
mõisa oli seega vaja EL viisat.
sõltub purjelaeva järgmise aasta sõiduSelgitasime välja, et kokku on olemas
graafikust. Kapten tänas A. J. von Kru26 laevameeskonnaliiget ja noort mesensterni nimelist MTÜ-d, Kiltsi kooli
rekooli kadetti, kellel on vajalik viisa.
ja Väike-Maarja valda Krusensterni pä14. juulil saabuski Kiltsi mõisa väärandi hoidmise ja väärtustamise eest.
rikas delegatsioon purjelaevalt „KruKingitusena toodi kaasa kõigi delegatsenstern“. Olime koos koolidirektor
siooni liikmete allkirjadega purjelaeva
Merje Leemetsa ja A. J. von Krusenster„Krusenstern“ suur raamitud foto.
ni MTÜ eestvedaja Lembit Keerusega
külalisi vastu võtmas. Kadri Kopso tegi
Indrek Kesküla
külalistele huvitava giidituuri, mille

„Krusensterni“ meeskonnaliikmed Kiltsi mõisa Õnneallika juures.
Indrek Kesküla foto.
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XIII Eesti külateatrite festival toimus Väike-Maarjas
9.-11. augustini toimus Väike-MaarjasXIII Külateatrite festival. Festivalil
sai vaadata 18 etendust, laval oli ligi
200 harrastajat-näitlejat. Osa etendusi
toimus seltsimaja saalis, osa muuseumi juures ja üks etendus kiriku juures.
Lavastusi hindas žürii koosseisus
Tiina Mälberg (Rakvere Teater), Maret
Oomer (Eesti Harrastusteatrite Liit) ja
Margus Mikomägi (teatrikriitik).
Külateatrite festivalil annavad Tabivere vallavalitsus ja -volikogu välja
Mari Mölder’i nimelise preemia. Sellel aastal pälvis preemia Viive Niinemäe Abja Kultuurimaja näiteringist.
GRAND PRIX
- Lümanda ja Taritu näitering, August Kitzberg „Kosjasõit“, lavastaja Tiiu
Villsaar
LAUREAADID
- Jõelähtme Lavagrupp, Ardi Liivese näidendi “Kallimast kallim“ ainetel
„Kaabu“, lavastaja Maie Ramjalg
- Ranna-Viru Rahvateater, Juri Poljakov „Homo erectus ehk naiste vahetus“, lavastaja Tiit Alte
- Tabivere Harrastusteater, Neda
Neždana „See, kes avab ukse“, lavastaja
Esta Sokk
NÄITLEJAPREEMIAD
- Raivo Kutser, Priitlavastuses “Võõras mees majas”, Abja Kultuurimaja
näitering
- Aire Remiküll, Carrie O’Neil lavastuses “Perekonna valss”, Sõmeru Näitering
- Ene Pihol, Reet Räim lavastuses
“Kriminaalne lugu Pulli pubis”, Läsna
Teater
- Mihkel Allemann, Jobu-Juku lavastuses “Kraavihallid”, Vihasoo Näitering
AUTORIPREEMIA
- Janno Puusepp “Leselised” kirjutamise ja lavastamise eest
LAVAPARTERLUSE PREEMIAD
- Erich Einstein ja Janek Reedi rollide eest lavatuses “Kas Kongos on tiigreid?”, Paide Huviteater
- Silver Pihlak ja Merlin Suurnarollide eest lavastuses “Laps räägib siis
…”, Valgu näitetrupp M.O.T.T.
Eesti Harrastusteatrite Liit tänab
festivali suurepärase korraldamise
eest: Kalev Pärtelpoeg, Tiina Rumm,
Laura Maria Mäits, Gert Raidla, Kristjan Silla, Piret Valdna, Aili Reonda, Eve
Malmberg, Tiit Alte, Jaanus Kangur,
Riina Kink, Lilian Rikken, Ülle Püvi ja
teised Väike-Maarja näitetrupi liikmed,
Marju Metsman, Heli Liivia Komp.
Festivali toetasid: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu,
Lääna-Virumaa Omavalitsuste Liit, Väike-Maarja vald.
Info Eesti Harrastusteatrite Liidu
kodulehelt www.harrastusteatrid.org

Külateatrite festivali juhatas sisse Raasiku rahvamaja Lustiring Slawomir
Mrošeki poliitilise palaganiga „Ulgumerel“. Ilve Tobrelutsu foto.

Muuseumi juures etendub festivali Grand Prix võitnud Lümanda ja Taritu näiteringi esituses August Kitzbergi „Kosjasõit“, lavastaja Tiiu Villsaar.
Kalev Pärtelpoja foto.

Kiriku juures etendus Ambla näiteringi ANNE esituses Ain Küti „Kiriku lugu“,
lavastaja Ain Kütt. Kalev Pärtelpoja foto.

Väike-Maarja veemajandusprojekt on ellu viidud
OÜ Pandivere Vesi on koostöös Väike-Maarja Vallavalitsusega lõpetanud
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF)
toel Väike-Maarja ja Simuna aleviku
ning Triigi, Müüriku ja Ebavere külade
ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamise.
Veemajandusprojekti üldiseks eesmärgiks oli asulate ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemide vastavusse
viimine nõuetele, mis tagaks kõikidele nende piirkondade elanikele puhta
joogivee, reovee kogumise ja nõutud
tasemel puhastamise ning keskkonnariskide minimiseerimise.
Projekti läbiviimiseks esitas OÜ
Pandivere Vesi SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele 2008. a rahastamistaotluse projekti kogumaksumusega ca
3,1 miljonit eurot, millest ÜF toetus oli
planeeritud 2,4 miljonit eurot. Selles

summas SA KIK toetuse ka eraldas.
Projekt kujunes kaheetapiliseks.
I etapp viidi ellu aastatel
2009…2011. Selle etapi raames ehitati ja rekonstrueeriti Väike-Maarja aleviku vee- ja reoveetrasse. Projekteerimisehitustöid viis läbi konsortsium koosseisus AS Oma Ehitaja ja AS Viimsi
Keevitus. Ehitati-rekonstrueeriti 7,8 km
veetrasse ja 5,9 km kanalisatsioonitrasse ning rajati kaks reovee ülepumplat.
Nende tööde maksumuseks kujunes ca
900 000 eurot (ilma käibemaksuta).
Kuna I etapi maksumus kujunes saabunud masu tõttu planeeritust oluliselt
odavamaks, siis võimaldas KIK kasutamata vahendite arvelt planeerida veemajandusprojekti II etapi elluviimist.
II etapi ehitustööde hange jagati
neljaks osaks.
Osa I – Väike-Maarja reoveepuhasti

rekonstrueerimine. Töö võeti ette, kuna
aeg-ajalt ei suutnud puhasti senisel
kujul 100%-list tulemust saavutada. Varem töös olev 1000 m3 mahuti rekonstrueeriti ümber avariimahutiks ja seni
kasutuseta seisev 1000 m3 mahuti rekonstrueeriti põhipuhastiks. Paigaldati
uus aeratsioonisüsteem, uued pumbad, mikserid. Remonditi aeraatoreid.
Vahetati välja mudapress tsentrifuugi
vastu, paigaldati uus võreseade ja liivapüünis. Rekonstrueeriti kogu elektri- ja
automaatikasüsteem. Tehti veel muid
väiksemamahulisi töid.
Osa II – reoveetrasside rekonstrueerimine Triigi külas ja Triigi ning VäikeMaarja vahelise survekanalisatsioonitrassi ehitus.
Osa III – Simuna aleviku reovee isevoolsete ja survetrasside ning kahe reovee ülepumpla rekonstrueerimine.

Osa IV – vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Müüriku ja Ebavere külades. Ehitati vee- ja kanalisatsioonitrassid endise Müüriku mõisa piirkonda,
kus osadel kinnistutel polnud seni
veesaamisvõimalust. Samuti said selle
piirkonna kinnistud liitumisvõimaluse
ühiskanalisatsiooniga. Ebavere külas
ehitati vee- ja kanalisatsioonitrassid
aleviku piirist kuni hobusetallini. See
lahendas mõne kinnistu veeprobleemid, kus kaevud olid reostunud ja andis samuti võimaluse liituda ühiskanalisatsiooniga.
Osa I tööd teostas konsortsium RTS
Infraehitus OÜ ja Ehitusfirma Rand
ja Tuulberg AS. Osade II, III ja IV tööd
teostas konsortsium AS Antaares,
T.A.K. Ehitus OÜ, Eesti Veeprojekt OÜ.
Tööde maksumuseks kujunes koos
omanikujärelevalve ja projektijuhtimi-

sega ca 2,57 miljonit eurot. Kuna II etapi tööd kujunesid hangete tulemusel
esialgselt planeeritud summast 10%
kallimaks, siis teostati KIK-i otsuste
langetamiseks uued finantsianalüüsid.
KIK eraldaski puuduoleva summa.
I ja II etapi maksumuseks kujunes
kokku ca 3,46 miljonit eurot, millest OÜ
Pandivere Vesi omaosalus oli ca 0,38
miljonit eurot. Kõik toodud summad
on ilma käibemaksuta. Omaosaluse
katteks võttis OÜ Pandivere Vesi KIK-st
laenu, mis tuleb tagasi maksta 15 aasta
jooksul.
Kaarel Moisa
abivallavanem
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Perioodi 2010–2013 märksõnaks on investeeringute rohkus. Sellel ajavahemikul lõpetati või viidi ellu paljud VäikeMaarja valla jaoks olulised projektid.
Väga hea koostöö mittetulundusühingutega on võimaldanud maksimaalselt
ära kasutada erinevaid toetusvõimalusi.
Investeeringuobjektide nimekiri tuleb pikk: Kiltsi mõisakool ja park ning
Väike-Maarja gümnaasiumi peahoone,
algkoolimaja ja õppetöökoda, Triigi
spordihoone, Simuna rahvamaja ja
koolikompleks, Väike-Maarja lasteaed,
hooldekodu ja seltsimaja, jne, jne.
Toome teieni valiku tehtud investeeringutest.

August 2013.a.

Koos tehtud – kaunikene.

Projekti maksumus: 1 402 919,00 eurot
Toetuse summa: 1 095 464,00 eurot
Valla osalus: 307 455,00 eurot
Projekti tööd: gümnaasiumi peahoone,
algkooli hoone ja töökoja rekonstrueerimine
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6. Väike-Maarja gümnaasiumi algkooli hoone katlamaja üleviimine
pelletiküttele
2012
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Programm/meede: atmosfääriõhu kaitse/energeetika

Ene Preem
arendus-ettevõtlusnõunik
1. Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine
2009 - 2010
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Kultuuriministeerium
Programm/meede: Norra ja EMP finantsmehhanismid
Projekti maksumus: 1 361 318,00 eurot
Toetuse summa: 1 156 800,00 eurot
Valla omaosalus: 204 518,00 eurot
2. Kiltsi mõisa pargi korrastamise I
etapp
2012
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
Programm/meede: looduskaitse programm
Projekti maksumus: 66 514,00 eurot
Toetuse summa: 59 228,00 eurot
Valla omaosalus: 7 286,00 eurot
3. Väike-Maarja seltsimaja saali renoveerimine ja sisustamine
2010
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Põllumeeste Selts
Projekti rahastaja: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Programm/meede: MAK meede 3.2
Projekti maksumus: 67 000,00 eurot
Toetuse summa: 60 000,00 eurot
Valla osalus: 7 000,00 eurot
4. Väike-Maarja seltsimaja renoveerimine
2013
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Programm/meede: regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Projekti maksumus: 32 163,00 eurot
Toetuse summa: 27 338,00 eurot
Valla osalus: 4 825,00 eurot
Tööd: II korruse esifassaadi akende vahetus ja muusikakooli ruumide remont
2013
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Toetuse määraja: Siseministeerium
Programm/meede: riigieelarveline toetus
Toetuse summa: 23 000,00 eurot
Tööd: I korruse esifassaadi akende ja
jalutussaali uste vahetus, sanitaarremont
5. Väike-Maarja gümnaasiumi renoveerimine
2011 – 2012
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Programm/meede: kohalike avalike teenuste arendamise programm
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Projekti maksumus: 30 140,00 eurot
Toetuse summa: 14 995,00 eurot
Valla osalus: 15 145,00 eurot
7. Simuna spordihoone osaline renoveerimine ja jõusaali sporditarvikute
soetamine
2011
Toetuse taotleja: Simuna Spordiklubi

Projekti rahastaja: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Programm/meede: MAK meede 3.2
Projekti maksumus: 51 176,00 eurot
Toetuse summa: 46 058,00 eurot
Valla osalus: 5 118,00 eurot
8. Simuna kooli soojustamine
2012

13

Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Rahandusministeerium
Programm/meede: CO2 projekt
Projekti maksumus: 58 416,00 eurot
Toetuse summa: 54 963,00 eurot
Valla osalus: 3 453,00 eurot

9. Simuna kooli katlamaja rekonstrueerimine ja üleviimine pelletiküttele
2013
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
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Investeeringuid aastatel 2010-2013
14

19

9

litsus
Projekti rahastaja: Rahandusministeerium
Programm/meede: CO2 projekt
Projekti maksumus: 59 543,00 eurot
Toetuse summa: 59 075,00 eurot
Valla osalus: 468,00 eurot
17. Triigi spordihoone rekonstrueerimine
2012
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Rahandusministeerium
Programm/meede: CO2 projekt
Projekti maksumus: 153 228,00 eurot
Toetuse summa: 151 082,00 eurot
Valla osalus: 2 146,00 eurot
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20

17
21

23

10. Simuna kooli ja spordihoone küttesüsteemi rekonstrueerimine
2013
Tööde rahastaja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Tööde maksumus: 46 000,00 eurot
11. Simuna rahvamaja rekonstrueerimine
2011
Tööde rahastaja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Tööde maksumus: 189 211,00 eurot
12. Väike-Maarja lasteaia renoveerimine
2010
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallava-

litsus
Projekti rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Programm/meede: regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Projekti maksumus: 32 701,00 eurot
Toetuse summa: 27 747,00 eurot
Valla osalus: 4 954,00 eurot
2011
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Programm/meede: regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Projekti maksumus: 44 349,00 eurot
Toetuse summa: 37 695,00 eurot
Valla osalus: 6 654,00 eurot
13. Väike-Maarja lasteaia mudilaste
mänguala uuendamine
2012
Tööde rahastaja: Väike-Maarja Vallavalitsus

19. Väike-Maarja laste mänguväljaku
rajamine (Pikk tn 1)
2010 – 2011
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Programm/meede: Leader - programm
Projekti maksumus: 18 462,00 eurot
Toetuse summa: 13 849,00 eurot
Valla osalus: 4 613,00 eurot
20. Struve meridiaankaare otspunkti
tähistamine
2011
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Programm/meede: Leader - programm
Projekti maksumus: 7 817,00 eurot
Toetuse summa: 5 863,00 eurot
Valla osalus: 1 954,00 eurot
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Programm/meede: atmosfääriõhu kaitse/energeetika
Projekti maksumus: 56 894,00 eurot
Toetuse summa: 27 700,00 eurot
Valla osalus: 29 194,00 eurot

18. Triigi külas varisemisohtlike hoonete likvideerimine
2013
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
Programm/meede: veemajandus
Projekti maksumus: 19 137,00 eurot
Toetuse summa: 16 955,00 eurot
Valla osalus: 2 182,00 eurot

Tööde maksumus: 4576,00 eurot
14. Lõuna tänava mänguväljakute
kaasajastamine
2012
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Programm/meede: Leader - programm
Projekti maksumus: 37 606,00 eurot
Toetuse summa: 33 846,00 eurot
Valla osalus: 3 760,00 eurot
15. Väike-Maarja hooldekodu reno-

veerimine
2012
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Programm/meede: regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Projekti maksumus: 52 878,00 eurot
Toetuse summa: 38 348,00 eurot
Valla osalus: 14 530,00 eurot
16. Väike-Maarja hooldekodu soojustamine
2012
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallava-

21. Jalgrattahoidjate, aiavaaside ja
pinkide ostmine
2013
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Programm/meede: Leader - programm
Projekti maksumus: 6 645,00 eurot
Toetuse summa: 4 984,00 eurot
Valla osalus: 1 661,00 eurot
22. Väike-Maarja alevikku prügimajade ehitamine
2013
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
Programm/meede: tavajäätmete käitlemine
Projekti maksumus: 7 361,00 eurot
Toetuse summa: 6 624,00 eurot
Valla osalus: 737,00 eurot
23. Äntu maastikukaitseala õpperaja
korrastamine
2011
Toetuse taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
Programm/meede: looduskaitse infrastruktuuri arendamine
Projekti maksumus: 36 986,00 eurot
Toetuse summa: 35 486,00 eurot
Valla osalus: 1 500,00 eurot
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Perepäev Simunas
sid seal oma tulise pallilahingu.
Oh, mis üllatus! – kui allikamajast
hakkas kostma sillerdavaid lauluhelisid
ja uksele ilmus nagu võluväel kaunis
merineitsi, kes haaras oma mänguringi
nii väikesed kui suured. Sel ajal kui lapsed mängisid ja trallasid batuudil ning
sõitsid elektriautodega, käis laadaplatsil kauplemine käsitöötoodete ja oma
aiasaadustega. Kõigil oli võimalus oma
kätega katsuda ja maitsta Simuna uue
tehase kuivkülmutatud maasikaid ja kirsse. Päris huvitav kogemus!
Keskpäeval oli kogu pere
oodatud Simuna rahvamaja
isetegevuslasi
vaatama–kuulama. Seekord näitasid nad, et
nali ja naer on kaaslaseks olnud
pikkadel talvistel prooviõhtutel.
Isetegevuslaste tänusõnad väsimatule eestvedajale – Aulile!
Käesoleva suve perepäevast
Tänavusest perepäevast jäi Pedja jõe algus- jäi allikat valvama kännujuurallikat valvama Hando Kuntro kännujuurtest test kala, millesse oli igal perepäevalisel võimalus Hando
meisterdatud Simuna Säga.
Kuntro näpunäidete toel lüüa
ka oma juuretükk. Siinkohal tänan kõi– alustades tuhkru, tšintšilja ja lontis
ki, kes ostsid õnneloosi, mida Ellenkõrvadega küülikutega kuni mitmete
Anett aktiivselt pakkus, ja külastasid
auväärsete koeratõu esindajateni. ViiNaisteklubi kohvikut, sest siit kogunemaste seast kuulsaim oli Born To Win
nud raha võimaldas meil nimetatud
Ranger, kelle järgmisel päeval Ülenurtaiese Pedja jõe algusallikale püstitame näitusel saavutatud tulemused on
da. Pikka iga Simuna Sägale!
muljetavaldavad (tõu parim, parim isaPerepäeva lõpetas Tiia Paisti pene jne). Selline loom elab Lea ja Helreansambel, kelle etteaste oli väga
mut Kurvitsa kodus. Lemmikloomade
siiras ja südamlik. Nende vahetu esiparaadi lõpetasid hobused Easy Baby
nemine ja kooslaulmine peletas meie
ja Tjorven. Marju ja Veiko olid võtnud
kohalt ähvardavad vihmapilved ja kõik
appi ratsutamisega tegeleva Elizabetvõisime ühiselt tõdeta, et kõige olulihi ja kõik, kes soovisid sõita ratsa või
sem siin ilmas on oma perega kooslihtsat teha pai suurele lemmikule, said
olemine. Seepärast ongi vaja selliseid
seda lahkelt teha. Samal ajal kogunesid
üritusi korraldada.
palliplatsile korvpallihuvilised ja pidaJuulikuu 20. kuupäeval pidas Simuna
rahvas järjekordset perepäeva. Hommik oli niiske ja vihmapilved tiirutasid
taevas. Kell üksteist kuulutas perepäeva avatuks idee autor ja traditsiooni algataja Liivika Harjo.
Kogu päeva juhtimise võttis enda
kanda Eve Põldmaa, kes tegi seda suure naudinguga. Esmalt andis ta võimaluse oma kaasatoodud lemmikloomade
tutvustuseks. Keda kõike seal polnud

Naisettevõtlus Pandivere
piirkonnas
MTÜ Simuna Naisteklubi ja MTÜ ETNA
Eestimaal koolitus „Alustavate naisettevõtjate ja pereettevõtete koolitus-ja
võrgustikuarendus Pandivere piirkonnas“ tõmbas joone alla kaks aastat
kestnud tegevusele.
Koolitusel osales selle aja jooksul
ligi kolmkümmend naist neljast Pandivere vallast: Väike-Maarja, Rakke,
Laekvere ja Tamsalu vallast. Huvitav on
tõdeda, et pea pooled koolitatavatest
olid õpetajad. Ühelt poolt näitab see,
et õpetaja tahab teada, on aldis uuele,
otsib uusi väljakutseid, aga ka seda, et
maakooli õpetaja tunnetab ohtu oma
kooli ja töökoha kaotamise pärast. Teisisõnu hakkab end juba ette valmistama uuteks tegevusteks. Teine pool olid
ettevõtjad, kes tegutsevad raamatupidamisteenuseid pakkudes või käsitööd
tehes. Paar inimest tegelevad maasikate ja marjade kasvatamisega. Esindatud on ka maapiirkonda hästi sobiv ja
oluline aiasaaduste ning metsaistikute
kasvatamine.
Heameel on, et teise koolituse lõpuks registreerus kolm naisettevõtjat
FIE-na, tehes oma esimese sammu ettevõtluse suunas. Selge on ka see, et
kui on olemas töökoht, siis minna sealt
ettevõtjaks nõuab väga suurt julgust ja
mõtteviisi muutust.

Tagasisidena rõhutasid kõik õppurid
uusi teadmisi ja kogemusi, mida nad
koolituselt said. Palju uusi toredaid ettevõtlikke tuttavaid, koostöövõimaluste laienemist ja tihedaid, hästi toimivaid suhtevõrgustikke. Tuleb nentida,
et ka see on oluline, kui naine koolituse lõppedes jõuab endas selgusele,
et minust ettevõtjat ei saa. Positiivne
on see, koolitatavad rõhutasid justkui
ühest suust, et siit said nad julgust
mõelda suurelt ja õppisid tundma oma
regiooni.
Märkimisväärt on, et ETNA koostöövõrgustik laienes tänu nimetatud koolitusele Lääne-Virumaal oluliselt.
Nimetatud projekt on küll lõppenud,
kuid septembris alustame uuega. Selle
raames tahame kaardistada tegutsevad
nais- ja pereettevõtjad ning saadud
materjalide põhjal anda välja piirkonda
iseloomustava infomaterjali. Kõik, kes
on huvitatud oma tegevuse jäädvustamisest ja reklaamimisest, andke julgelt
märku reet.maadla@gmail.com
Soovin kõigile ettevõtjatele kaunist
kosutavat suve jätku ja edukat uut ettevõtlusaastat!
Reet Maadla
MTÜ Simuna Naisteklubi

Ettevõtlikud naised koolitusel. Reet Maadla foto.

Vao rahvas on
tänulik laste
mänguväljaku ja
bussijaama
kaunima ilme
eest
Simuna rahvamaja naisrahvatantsurühm perepäeval.

Vao laste mänguväljaku seis paranes
selle suve hakul märgatavalt. Teoks sai
see tänu atraktsioonide värvimisel agaralt osalenud Marge Soboleva, Jaana
Ingeroneni ja Külli Rätsepa tegutsemisele. Katkiste ja puudu olevate laudade
asendamise eest kuuluvad tänusõnad
Tõnis Lainemaale.
Vao bussijaama värvimisega on aga
tänusõnad auga ära teeninud kohalikud poisid Maarjo Kovalenko ja Wan
Ingar Ingeroinen.
Parendustööde eestvedaja oli Vao
elanik Ülle Midt, materjalidega toetas
Väike-Maarja vallavalitsus.

Reet Maadla ja Eve Põldmaa perepäeva õnneloosisaginas.
Aitäh kõigile, kes osalesid, kes olid
müümas, kes küpsetasid, esinesid ja
muul moel aitasid kaasa selle suvise
Simuna perepäeva toimumisele.

Ülle Midti foto.
Muljed kirjutas kokku
Reet Maadla

25 aastat tagasi oli
sini-must-valge
Väike-Maarja valla noorte töösuvi suvi

sai läbi

10. juulil lõpetas järjekordse töösuve
74 Väike-Maarja valla noort. Töö- ja
puhkelaagrit on Väike-Maarja vallas
korraldatud juba 1996. aastast alates.

ka kallite sõpradega Kaarma vallast.
Kolasime Kuressaare linnuses ja linnas. Käisime kaemas ka kui suure augu
siis ikka jättis meie Ebavere mäelt len-

Nii nagu nõukogude võim natuke järele
andis – perestroika – asusid isamaaliselt mõtlevad inimesed tegutsema.
Tisleri talu peretütar Leida Piibur
(1912-1994, sündinud Tamm), tõi talu
pööningult peidikust välja kaks sinimustvalget lippu. Nende olemasolust
ei teadnud mitte keegi peale tema.
Kinnitasin normaalsuuruses eesti
trikoloori kuuselatist vardale ja heiskasin keset taluhoovi. Kõik olid hingesügavuseni liigutatud.
Minu nõukogude poliitvangilaagrid
läbi teinud isa Rein Tamm (1904-1988)
nuttis. Isa lahkus oktoobris samal aastal. Tema matusetalitusel Väike-Maarja
kirikus olid puusärgil juba sinimustvalged värvid. Tisleri talus Kaarma Tagakülas lehvis sinimustvalge leinalipp.
Hanno Tamm
4. juulil 2013

Väike-Maarja töö- ja puhkelaagri II vahetus. Meeli Veia foto.
Tööd on saanud selle 17 aasta jooksul
üle 1000 noore. Tehtud on hulga töötunde: värvitud on mitmeid meetreid
laudu, kõblatud ja pühitud kilomeetreid kõnniteid, rohitud peenraid, tehtud heina, laotud puid, jne, jne, jne.
Sellegi aasta tööde hulka kuulusid
puude ladumine Simuna rahvamaja ja
Väike-Maarja sauna juures, kõplamine
ning võsa lõikamine Simuna ja VäikeMaarja kalmistutel, korrastati VäikeMaarja avalikke haljasalasid, värviti Simuna rahvamaja ja Väike-Maarja sauna
puukuuride seinalaudu. Ilusa jume said
Väike-Maarja bussijaam ja osa Simuna
kalmistu raudristidest.
Ega siis töö ei ole see ainus huvi,
mis noori laagrisse toob. Noortele toimub hulgaliselt kohtumisi huvitavate
inimestega, väljasõite nii oma valla kui
maakonna piires. Kõige magusamaks
on preemiareis kuhugi kaugemale: käidud on Rõuge kandis ja Ahja mail, vallutatud Hiiu- ja Saaremaad. Sel aastal
siis taas Saaremaa. Külastasime Angla
Tuulikumäe töötube, Saaremaa süvasadamat, ujusime Karujärves. Kohtusime

du tõusnud Tarapita Kaali külla.
Et suvi saab olema nii tore, on vaja
palju toetajaid. 2013. aasta töösuve aitasid põnevaks teha Eesti Noorsootöö
Keskus (ENTK), AS Põlluvara, Euroopa

Tänavu viis töö- ja puhkelaagri lõpuekskursioon Saaremaale, külastati
ka Angla tuulikuid. Meeli Veia foto.
Liidu Struktuurifond, Muinsuskaitseamet, sõbrad Kaarma vallast ja VäikeMaarjavallavalitsus. Tänud kõigile ja
imelist suve jätku!
Meeli Veia
Valla noortekeskuse juhataja

Kas keegi teab või
mäletab?
1958. aasta kevadtalvel toimusid ülemnõukogu valimised. Valimisjaoskond
asus Kiltsi koolis.
Valimispäeva hommikul avastas
keegi kogu tiibhoone ulatuses kuni
peasissekäiguni laialipillatud sedelid,
kus peal arvatavasti kartulitrükis tekst:
MAHA NÕUKOGUDE VALIMISED
Pool kuus hommikul olid julgeolekumehed kohal. Sedel mahtus enamvähem ära julgeolekumehe pihupeale.
Kogu kevade ja suve tegelesid selle
probleemiga EKP Väike-Maarja Rajoonikomitee ja kohalik julgeolek.
Mis see oli? Oli see meelsusavaldus,
provokatsioon või – vaatame, mis juhtub?
Oleks tore teada, kes selle julge teoga hakkama said ja mis eesmärgil?
Palun teatage endast telefonil 5810
9989. Vajadusel kindlustan anonüümsuse.
Ette tänades
Irene Kaldma
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Männisalu raamat tõi
kokkutulekule rekordarvu
osalejaid
Endise Männisalu küla 30. kokkutulekul, kus esitleti Männisalu lugu käsitlevat raamatut „Kaardimängus võidetud
kaotatud küla“, osales viimaste aastate
suurim arv inimesi – ligi seitsekümmend.
Raamatu pealkiri viitab legendile,
mille kohaselt olevat Porkuni mõisnik
küla kunagi Pandivere mõisnikult kaardimängus võitnud. Kui eelmise sajandi
ühiskondlik-poliitilised muutused külaelanikud mööda Eestit ning maailma
laiali viisid, kadus Männisalu kaardilt.
Tee Männisallu leitakse aga jätkuvalt ka
ilma kaardita.
Männisalu metsad, mis kuuluvad

mustas ja mõjutas möödunud sajandil
elu nii Eestis kui sellessamases metsaäärses külas – mobilisatsioonid, repressioonid, metsavendlus, kolhooside
loomine. Just Männisalu mail asub tänapäeval Väike-Maarja vallas turistidele ja ajaloohuvilistele taastatud metsavenna punker, raamatust saab lugeda
nii selle punkri kunagisest asukast kui
teisest punkrist, mis sai sünni- ja elupaigaks ühele pisikesele poisile.
Raamatut Männisalu loost poleks
pruukinud ilmuda, kui külaga seotud
ajaloopärandit poleks järjepidevalt talletatud. Selles osas on suure töö ära
teinud endine Männisalu küla elanik

Männisalu kokkutulek 27. juulil 2013. a.
tänapäeval Eipri ja Avispea külade alla,
on ju tuttavad Väike-Maarja marjulistele-seenelistele ning seal laiuvaid maid
harivad kohalikud põllumajandajad.

ja aktiivne kokkutulekute korraldaja,
kauaaegne Roela kooli õpetaja Helgi Moor (Aalberk) oma perega, kes on
kogunud mälestusi ja Männisalu küla
puudutavaid materjale ning teinud üleskirjutusi. Raamat valmiski suuresti tema kogutu toel,
mida on omakorda täiendatud
arhiivimaterjalide, mälestuste ja
fotodega.
2009.–2010. aastani VäikeMaarja vallas läbi viidud RMK
pärandkultuuriobjektide
kaardistamise käigus oli Männisalu
küla ja selle ümbrus kõige mitmekihilisema ja rikkalikuma pärandiga ajalooetappide kajastaja.
„Reheahjude vared, linaleoaugud, taluhoonete vundamendid,
põlispuud keset lagedat põldu,
metsateede võrgustik jne annaRaamat „Kaardimängus võidetud kaotatud vad tunnistust kunagisest elujõuküla“ räägib ajaloo kõrval ka kodukohatun- lisest külast. Männisalu, endine
Naraka küla on täna iseenesest
de ajas edasi kandumisest.
juba külana pärandkultuuriobjekt, olles ainus küla praeguses VäikeKord aastas jõuavad Männisalu küla
Maarja vallas, mille hävimine on toimumälestuskivi juurde aga külaga seotud
nud lähiajaloos,“ tõi välja üks raamatu
inimesed. Pärast Männisalu tühjakskoostajatest, Väike-Maarja muuseumi
jooksmist 1980ndatel hakati kokkutujuhataja Marju Metsman.
lekuid korraldama ning tänavu tuldigi
Raamat „Kaardimängus võidetud
kirjalike andmete põhjal kokku juba
kaotatud küla“ ilmus kohaliku omakolmekümnendat korda. Samuti täialgatuse programmi ja Väike-Maarja
tus 14. augustil 20 aastat mälestuskivi
vallavalitsuse toel. Raamatuga on võiavamisest. Seekordsel kokkutulekul
malik tutvuda Väike-Maarja muuseuosalesid paljud Männisaluga seotud
mis, valla raamatukogudes ja Lääneinimesed, endised elanikud ja mitu
Virumaa Keskraamatukogus Rakveres.
põlvkonda nende järeltulijaid, samuti
Samuti on raamatu elektrooniline vertoetajad läbi aegade. Nagu 20 aastat
sioon üleval Väike-Maarja muuseumi
tagasi mälestuskivi avamisel, olid ka
veebilehel
https://sites.google.com/
seekord kokkutulijaid tervitamas Väisite/vaikemaarjamuuseum/,
ke-Maarja valla esindajad. Vallavanem
Südamlikus õhkkonnas kulgenud
Indrek Kesküla avaldas oma sõnavõtus
kokkutulek andis taas tunnistust, et
lootust, et arvestades eriti kohalolnud
jätkuvalt hoiavad kontakti ja tunnevad
endiste elanike järeltulijate arvu, suitkokkutulekute vastu huvi nii mööda
seb Männisalu metsade vahel ühel
Eestit kui üle maailma laiali pillutud
päeval taas vähemalt üks korsten.
endised külaelanikud ja nende küla
MTÜ Väike-Maarja Muuseumisõpmälestuste najal üles kasvanud järelrade Seltsi väljaantud raamat „Kaarditulijad. Äsja avaldatud raamat räägib
mängus võidetud kaotatud küla“ avab
kõigile huvilistele Männisalust luguMännisalu ehk Naraka küla omapärase
sid, mäletades, selgitades või lastes
loo ühe kogukonna kujunemisest, püinimestel endil seoste ja lahendusteni
simisest, hävimisest ja kodukohatunde
jõuda. Või näidates, et kõigele polegi
ajas edasi kandumisest. Raamat kajaslahendust ning palju võib jääda varjatab küla- ja koolielu, annab ülevaate
tuks.
küla taludest 20. sajandi keskel, külaelanikest, hilisematest kokkutulekutest
Heili Nõgene
ning puudutab kõike seda, mis iseloo-
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Enne Pariisi käi ära Nuustakul
välja. Kalakasvataja pidi talle kala
Rakkest liikusime Äntu järvede pooEnne kui lähed Pariisi, käi ära Nuustapüüdma, et hülgepoiss meile poseele. Väike kõrvalpõige Punamäele aga ei
kul (Otepää nimi varasemal ajal – enne
riks. Kohapeal ostsime ka kala. Äntust
viinud päris sihile, sest autotee lõppes
Eesti iseseisvusaega).
jätkus sõit läbi Võivere küla, kuid tuuumbes 1 km enne linnamäge. Äntu Val24. juulil võtsime ette varem Raplaliku juures enam ei peatunud, sest osa
gejärve platvormil tegime söögipeatumaa Käru eakatega (klubi esinaine Tiiu
seltskonnast oli seda varem külastanud
se. Teised järved jäid seekord vaatamaGross) kokku lepitud kellaajal kohtuda
– ka polnud eelnevat kokkulepet veski
ta.
Pandivere kõrgeima mäe – Emumäe
omanikega.
Kiltsi mõisa jõudsime ajal kui teitipus vaatetorni juures. Autode parTäpsemalt öeldes toimusid 20. juulil
si külastajaid ei olnud (üks perekond
kimisplatsist kuni tipuni imetlesime
Simunas laadapäev ja Kurtnal ja külasiiski lõpuks tuli). Giidiks oli tore Kiltkohaliku meistrimehe Hando Kuntro
de kokkutulek, kus sai Võivere tuulisi kooli 9. klassi tütarlaps, kes rääkis
poolt valmistatud huvitavaid kujusid ja
kut imetleda nii seest kui väljast.
juba kümmekond aastat varem valKahjuks toimusid need üritused
minud kännumaja (või onni). Enaka ühel ja samal kellaajal ning –
mus reisiseltskonnast käis ära ka
kuhu minna, kuhu mitte – eks see
vaatetornis, kust avanes kauneid
küsimus vaevas mitmeid kohalikke
vaateid ümbruskonnale. Kahjuks
inimesi. Viga oli ilmselt korraldajasegas pilvine ilm kõige kaugemate omavahelise kokkuleppe ajastate paikade nägemist, aga pilte sai
mises – aasta aega internetis ette
teha nii tornist kui ka onni ja kuteatada on küll mõnes mõttes hea,
jude taustal. Infopunktist sai osta
kuid inimesed kipuvad unustama
mett ja koos Rapla Käru rahvaga
ja sellega peaks arvestama. Hea
laulsime mõned tuntud seltskonoleks kui kohalikud ürituste korralnalaulud. Esimene laul oli mustdajad teataksid 2-3 nädalat (osad
lastest (Mustlase elu – Oo, millal
varasemad teatajad ka) ette näisaaksin...), sest naabruses asub
teks vallas ürituste peakorraldajaju Laiuse mägi ja I Eesti Vabariigi
le, et edaspidi ühel ja samal päeajal oli sealkandis mustlaste vald –
val sellist apsu ei tuleks. Üldiselt
nende põhiline elupaik.
olid ju mõlemad toredad päeva
Emumäelt läks meie väikese
reisiseltskonna tee Rakkesse, kus Noorgiid Minna Joor reisiseltskonnale Kiltsi los- sisustavad üritused – laat Simunas
koos ETV-s tuntust saanud „Tiia ja
kohalikku muuseumi tutvustas
si väärsusi tutvustamas. Jüri Kalveti foto.
tütred“ esinemisega Simuna allika
Aime Kinnep (pärit Kurtna külast).
juures ning samal kellaajal Kurtna külaväga asjalikult mõisa ajaloost, admiral
Tema koostatud raamatut „Karl Kadak“
majas koosviibimine – ka seal sai tantAdam Johann von Krusensternist ja
sai ka muuseumist osta (õigemini tuli
su lüüa (kes tahtis).
tema töödest ning osast Vene impeeannetada, sest hinda polnud märgiMeie reisiplaanid aga sel suvel jätriumis. Tutvusime mõisa keldrikorrusetud). Muuseumist saime ülevaate Rakkuvad – loodame külastada Tallinnas
ga ning elu- ja tööruumidega. Suvevake alevi ja lubjatehase sünniloost ning
Lennusadamat ja võimalusel ka KUheaja tõttu jäid kooliruumid nägemata.
Karl Kadaku olulisest elutööst – suures
MUt.
Kiltsist jätkus teekond Äntu ja Uguosas tänu temale tekkiski alev. Väga
Aitäh autojuhtidele Tiiule Simunast
ri kaudu ka Väike-Maarja rahvale vana
rikkalik kogu oli vanaaegsetest tööriisja Arvile Määrist!
nimega tuntud Järanikule. Möödusitadest koduses majapidamises, Rakke
me seal ujumispaigast, et imetleda
koolide ajaloost ja kohalikest seltsidest
Jüri Kalvet
kalakasvatuses hülgepoissi. Oligi tore
(tuletõrjeselts, naisselts ja mitmed teipensionär
poseerija ja ronis mitmel korral veest
sed).

Raamatukoguöö Kiltsis
9. juuni õhtul toimus Kiltsi raamatukogu-rahvamaja öö.
Lastel oli võimalus välja mõelda
esinemiskava ja esineda, lugesime
koos raamatut – Siiri Laidla „Raamatukogunõid Rosaalie“, toimus viktoriin
kirjanduse tundmise kohta, joonistusvõistlus, mängisime mänge, vaatasime
filmi ja käisime ka rahvamajas vaime
otsimas. Öö veetsime all rahvamajas,
mõned ka raamatukogus.
Ürituse korraldamisel olid abiks

Marja Võrno, Mari-Vivian
Laht ja Siret Stoltsen.
Üritus läks igati korda,
lapsed jäid väga rahule.
Aitäh abistajatele!
Riina Tali
Kiltsi
raamatukoguhoidja

Raamatukoguöö pakkus osalejatele huvitavaid
tegevusi.

Raekülas peeti kokkutulekut
Raeküla küla ja kooli kokkutulek toimus
3. augustil. Osavõtjaid oli 39, siinhulgas Tallinnast, Tartust ja mujalt Eestist.
Peakõneleja oli Aino Midt Kiltsist.
Lahkunute auks süüdati küünal koolimaja mälestuskivi juurde.

Vanu mälestusi rääkisid endine Raeküla kooli õpetaja Helgi Moor Roelast,
Ülo Torm Rakverest, Kaarli Metsson ja
Erna Raidma, kes oli vanim osaleja.
Meelelahutust pakkus rahvapilliansambel Sirili.

Lõpuks istuti ühises piknikulauas.
Kõlama jäi mõte, et saame ikka kokku
igal aastal.
Liivi Uueni

Raeküla kokkutulekut jääb meenutama osalenute ühispilt. Foto Liivi Uueni erakogust.
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Raudteeohutuse kampaania
„Märka rongi“
1. juulil algas Tehnilise
Järelevalve Ameti (TJA)
ja MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE)
raudteeohutuse kampaania „Märka rongi“.
Kampaania eesmärgiks
on pöörata liiklejate tähelepanu uute, tänasest
liinile minevate rongidega seotud muudatustele ning kutsuda kõiki
üles järgima liiklusreegleid ja ohutusjuhiseid
raudtee ületamisel, rongi sisenemisel ja sealt
väljumisel, samuti raudtee piirkonnas
liikumisel. Kampaania toimub juulist
augustini üle Eesti.
Kuivõrd uued rongid on kiiremad,
vaiksemad ja teistsuguse väljanägemisega, muutub harjumuspärane liikluskeskkond nii rongiga liiklejale, raudteed
ületavale jalakäijale ja autojuhile kui ka
raudtee läheduses liikuvale inimesele.
Seetõttu tuleb ohutust silmas pidades
olla senisest veelgi tähelepanelikum.
Maksimaalsed sõidukiirused uute
rongide tulekuga küll esialgu ei muutu,
kuid liikleja peab arvestama sellega, et
uute rongide kiirendus kohaltvõtult on
märksa suurem ning raudtee ületamine
vahetult rongi eest on senisest veelgi
ohtlikum. Arvestama peab ka sellega, et uued rongid tekitavad oluliselt
vähem müra, mistõttu võib läheneva
rongi märkamine osutuda raskemaks.
Lisaks muutub rongide sõiduplaan tihedamaks, seetõttu on vajalik olla eriti

tähelepanelik ülekäikudel ja ooteplatvormidel
liikudes.
Kampaaniaga pannakse inimestele südamele, et õnnetuste vältimiseks raudteeliikluses
tuleb alati toimida vastavalt ohutusreeglitele:
• Raudteed tohib
ületada ainult selleks
ettenähtud kohtades.
• Raudteed ületades
tuleb olla tähelepanelik
ning veenduda vaadates ja kuulates, et lähenemas pole rongi, vedurit, dresiini või
mõnda muud raudteerööbastel liikuvat
sõidukit.
• Lähenevale rööbassõidukile peab
jalakäija alati teed andma.
• Raudteel kõndimine on keelatud.
• Raudtee lähimas ümbruses tohib
viibida vaid raudtee ületamiseks ja reisirongile minekuks või sellelt tulekuks.
• Rööbassõidukile teed andes tuleb
seista raudteest vähemalt 5 meetri kaugusel.
• Jaamas peatunud rongi eest raudteed ületades tuleb olla eriti tähelepanelik.
• Kollane joon ooteplatvormil tähistab ohutut kaugust peatuvast rongist.
• Lapsevankriga ooteplatvormil viibides tuleb fikseerida vankri pidurid.
Lisainformatsioon uute rongidega
seotud muudatuste ja ohutuse kohta
on kättesaadav TJA ohutusportaalist
www.ohutus.ee.

Väike-Maarjas toimub muusikakooli
aktus esmaspäeval, 2. septembril kell
18.00, Simunas esmaspäeval,
2. septembril kell 14.00.
Päikeseline suvi hakkab otsa saama ja
muusikasõpradel on taas aeg pillid kotist välja võtta.
Sel aastal alustab õpinguid muusikakooli I klassis 12 õpilast – 7 Väike-Maarjas ja 5 Simunas. See on päris
tubli arv. Aga kui mõni laps jäi oma
plaanidega kevadel veidi hiljaks, siis
on muusikakoolis veel mõned vabad
kohad.

Õpitavad erialad oleksid: klaver,
viiul, akordion ja puhkpillid.
Simunas ootab muusikakool I klassi
täiendavalt viiuli õpilasi.
Helista telefonil 326 1177 või 503
1910.
Vallo Taar
muusikakooli direktor

Inglise keel 6-8aastastele
lastele Simunas
Oktoobrist on võimalik õppida inglise keelt Simuna kooli ruumides.

Rühma suurus – kuni 7 last.
Tund toimub 1 kord nädalas kl 16.30-17.00.
Nädalapäev selgub septembris.
Kuutasu on 10 eurot.
Aastas toimub 34 õppetundi.
Registreerida on võimalik septembri lõpuni kirjutades
meiliaadressile kmaadla@tlu.ee.
Lisainfo õpetaja koduleheküljel http://kmaadlaesl.weebly.com/.

Väike-Maarja kiriku
nimepäevakontsert

22. septembril kell 9-16 Mihklilaat
Väike-Maarja seltsimaja juures. Info
Silvi Pärn, tel 5805 0167
8. septembril kell 13.00 VäikeMaarja kiriku nimepäevakontsert „Hingemuusika“. Esinevad: Pille Lill (sopran), Oksana Sinkova (flööt) ja Tiia Tenno (orel). Vaba sissepääs.

5. oktoobril talutoidupäev, laat ja
hoidiste mess Väike-Maarjas ning seltsimaja hooaja avapidu. Info Kalev Pärtelpoeg, tel 326 1837
26. oktoobril kell 18.00 on VäikeMaarja seltsimajas Tantsuseltsi Tarapita põhirühma 25. juubelipidu. Info
Egne Liivalaid, tel 5648 7949

3. novembril kell 12.00 antakse
Ebavere tervisespordikeskuses start
Reinpauli sügisjooksule. Info Ants Einsalu, tel 529 4245
29. novembrist kuni 1. detsembrini peetakse 5. Väike-Maarja Muusikafestival.
Kontserdid toimuvad Väike-Maarja
seltsimajas, Kiltsi lossis ja Väike-Maarja kirikus. Info Kalev Pärtelpoeg, tel 326
1837

Kutsume sündmuste kalendri koostamisele
Teeme ettepaneku, et 2013./14. hooaja ja 2014. aasta kultuuri-, haridusja spordivaldkonna sündmuste kalendri koostamine ja arutelu toimuks
nõupidamisel 5. septembril kell 18
Väike-Maarja Seltsimajas.
Nõupidamisele on oodatud valdkonna asutuste, klubide, ringide, seltside esindajad ja kõik asjast huvitatud
inimesed.

Kalendrisse tuleks kirjutada Eesti
Vabariigi, meie valla, valla koolide, kirikute erinevate seltside, seltsingute jne
tähtpäevade tähistamine, nende poolt
korraldatavad kontserdid ja konverentsid, võistlused jne. Samuti kultuuri- ja
spordielu suurkujude tähtpäevade tähistamine.
Ühist arutelu on vaja, et ei tekiks
olukorda, kus samal päeval või ka lä-

hestikusel ajal on samale huvigrupile
suunatud üritusi.
Kohtumiseni!
Aare Treial
Kalev Pärtelpoeg
Auli Kadastik
Ilve Tobreluts

Laat ja talutoidupäev juhatavad sisse
Väike-Maarja seltsimaja hooaja
Väike-Maarja seltsimaja ootab 5. oktoobril talutoidupäevale, laadale ja
hooaja avapeole. Päev saab alguse
kell 11.00.
Tulge tutvuge 100-aastase seltsimajaga!
Tulge oma talutoitu pakkuma!
Tulge pakkuge enda valmistatud

hoidiseid!
Tulge varuge oma keldrisse talvekartul!
Kauplema on oodatud need, kes
müüvad:
• talutoitu,
• põllumajandus-, aia- ja metsasaadusi,
• talutehnikat,

• Eesti käsitööd ja tööstuskaupa.
Ootame kauplejaid valdavalt eheda
kodumaise toidukauba ja käsitööga.
Kalev Pärtelpoeg
seltsimaja juhataja
Telefonid: 326 1837; 5302 4437
e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee

Muutusid töötukassa telefoninumbrid
Augusti alguses muutusid kõik töötukassa telefoninumbrid ja 20 töötukassa büroos on avatud kõnekeskused. Kõnekeskused on avatud
töötukassa klienditeenindusaegadel
E,K,N 8.15-16.00; T 8.15-17.30 ja R
8.15-12.00.
Kõnekeskuste kasutuselevõtmine
parandab töötukassa klienditeeninduse taset ning muudab klientide ja
töötukassa töötajate vahelist suhtlust
tõhusamaks.
Töötukassa Lääne-Virumaa büroo

kõnekeskuse number on 326 0330.
Kõnekeskusse saabunud kõned salvestatakse 60-ks päevaks, et tagada
parem klienditeenindus ning vajadusel
võimalus üle täpsustada inimese jäetud teade, näiteks tema töölesaamise
või haigestumise või mõne muu olulise
asjaolu kohta.
Kõikide töötukassa esinduste numbrid Interneti-aadressil: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12495
Üldistes töötukassat puudutavates
küsimustes saab jätkuvalt pöörduda

töötukassa infotelefonile 15501 (lauatelefonilt tasuta, Skype’st valida: tootukassa). Infotelefon töötab E-N 8.3016.45; R 8.30-15.30.
Kirjalikult saab oma küsimuse või
ettepaneku edastada järgneva kodulehe vormi kaudu: http://www.tootukassa.
ee/index.php?id=12621
Erko Vanatalu, Eesti Töötukassa
avalike suhete juht, tel 614 8535

Kultuuripärandi aasta raames korraldab Tartu
Laulupeomuuseum laulu- ja tantsupeomälestuste
kogumise
Laulu- ja tantsupeod on Eesti kultuuripärandis väga olulisel kohal. Kahtlemata on aga laulu- ja tantsupidude mõte
aja jooksul muutunud. On väga oluline
kaardistada just selle arenguprotsessi
muutumist läbi erinevate põlvkondade
mälestuste kogumise. Seda nii mineviku, oleviku kui tuleviku seisukohast.
Mälestuste kogumine mõtestab laulupidude 150. ja tantsupidude 85. juubeli eel traditsioonide senist arengut
ja tähendust ning on samas ka suurepäraseks eelhäälestuseks 2014. aastal

toimuvale XXVI laulu- ning XIX tantsupeole “Aja puudutus. Puudutuse aeg!”.
Siinkohal palume kõikide inimeste
abi. Muutuste kaardistamiseks on väga
oluline ligipääs võimalikult suurele hulgale mälestustele. Selleks oleme koostanud küsimustiku, mis annab ülevaate
erinevatest laulu- ning tantsupeoga
seotud traditsioonidest, lauludest,
mis on enim meelde jäänud ning nende ürituste tähendusest. Küsimustiku
leiate Tartu Laulupeomuuseumi kodulehelt, aadressil http://linnamuuseum.

tartu.ee/?m=3&page=43. Kui soovite
küsimustele paberkandjal vastata, siis
võib pöörduda Tartu Laulupeomuuseumi poole (e-post: laulupeomuuseum@
katarina.ee või telefonid 746 1020, 5301
4821) ning saame kokku leppida, kuidas küsimustiku kätte saate.
Meeldivat koostööd oodates
Karoliina Kalda
Tartu Laulupeomuuseum

SIRET KOTKA KUTSUB KONTSERDILE
„Paneme hääled kõlama!“
Esinevad: Heidy Tamme, Eduard Toman jt.
Hääli aitab kõlama panna Keskerakonna esimees Edgar Savisaar.

Esinevad:
Pille Lill (sopran)
Oksana Sinkova (flööt)

Vaba sissepääs

Sündmuste kalender

21. septembril kell 18.00 Väike-Maarja Seltsimajas Keskerakonna kontserttuur

8. septembril kell 13.00 on Väike-Maarja kirikus nimepäevakontsert „Hingemuusika“.

Tiia Tenno (orel)

August 2013.a.

Pille Lill esinemas
Väike-Maarja Muusikafestivalil 2011. a.

Kavas erinevaid üllatusi ja muud põnevat!
Üritus on TASUTA!

August 2013.a.
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Heinakuu ja lõikuskuu ning varsti juba sügiskuu
Nii ruttu suvi möödubki. Küllap on kõik
aastad suve poole pealt vaadates ikka
erinevad – mõni põuane, teine vihmane, kolmas keskmine, kus on nii äikest
kui päikest parajal määral. Puhkajatele
meeldis tänavune suvi kindlasti. Mida
ütlevad põllumehed? Eks vahepeal
oleks nii aeda kui põllule olnud vihma
vaja rohkem kui seda tuli. Aga mõnes
Euroopa ja Aasia kandis tegid vihmad
jälle liiga.
Lapsepõlves tuli suviti käia karjas.
See töö algas kohe pärast algkooli IIII klassi lõpetamist – tavaliselt mai
lõpul või IV klassi eksamite järel juuni
algul. V klassi lõpetamise järel 1949. a
kevadel aga tehti kolhoose ja talumajapidamine lõppes enamusele lastest
kolhoosikarjas käimisega – olin vanaisa
eest mullikate karjas Hirlas 1950. a ja
1951. a suvel.
1951. a suvel sain Simuna mittetäieliku keskkooli 7. klassi lõpetamise
järel jätkata õpinguid Rakvere Õpetajate Seminaris (hiljem pika nimega Fr.
R. Kreutzwaldi nimeline Rakvere Pedagoogiline Kool). Seda käiku soovitas
onu (lell – isa vend ja soomepoiss)
Enn. Naabrinaine Leeni läks Rakvere
turule mune ja aiakraami müüma ning
nii saingi küüti. Sõit hobuvankriga algas hommikul vara (vist kella 3 paiku)
ja tee peal Assamallast läbi tegime väikese peatuse – ka loom tahab vahepeal
süüa, eriti hobune. Rakveres läksingi
kooli juurde, kus pärast eksameid jäi
veidi aega ja septembris algaski õppetöö selles Rakvere linna ühes uhkemas
hoones. Internaat asus kõrval ja kooli
sööklas sai süüa, kuid ka oma toidumoon pidi olema, sest hommikul ja õhtul tuli ise süüa teha. Sügisel ja kevadel
sai jalgrattaga kooli sõita. Tavaliselt
leppisime kahe koolivennaga (klassivennad Valter ja Vallas Sadalast, nendel tuli sealt Rakverre umbes 70 km)
kokku, et see, kes varem jõuab, ootab
Pildi veski juures (nüüd on selle nimi
Võivere tuulik). Ema pani kaasa suure
ahjus küpsetatud leiva ja jagasin seda
klassivendadega. Hiljuti ühes telefonikõnes meenutas Vallas (elab Tartu lähedal) seda, kuidas ta vaatas kui lõikasin leiba ja mõtles: „Ei tea, kas meile ka
annab?“ Ja ta ütles, et ma andsin. Seda
oli hea meenutada!
Noorusaja suvedest on nii palju
meenutada, kuid mõned suved on eriti meelde jäänud. 1941. a suvel kui
venelased taganesid, varjas ema meid
vendadega sauna lähedal kraavis suurte pajupõõsaste keskel. Alla oli pandud
madrats, kus saime istuda. Järgnevatel
sõjakuudel käis pere Mähkveres ja Käru
kandis heinamaadel, kus viimase sõjasuve järel, õieti juba septembri algupoolel, tuli terve pere ja enamuse loomadega (vist sead ja kanad jäid koju,
aga neid käidi söötmas) olla varjul.

Rinne lähenes ja kui oli kuulda lennuki
müra, siis tuli ruttu kraavi põõsaste varju joosta. See oli 1944. a septembris.
Sama aasta suvel – 26. juulist kuni
10. augustini toimusid Eesti ajaloo
ühed verisemad – Sinimägede lahingud. Punaarmee juhatus saatis lolli järjekindlusega oma vägesid lahingusse,
kuid löödi raskete kaotustega tagasi.
Nad suutsid vallutada Lastekodumäe,
tungisid Grenaderi kõrgustikule ja üritasid vallutada ka läänepoolset kõrgustikku, kuid sakslased saatsid siis
lahingusse oma viimased tankid ja
paiskasid vastase soomusjõud tagasi.
Hoogsa rünnakuga vallutasid eestlased
Paul Maitla juhtimisel Grenaderi kõrgustiku tagasi. Sinimägede ees suitses
113 purustatud tanki. Punaarmee peakorter nõudis armeegrupp „Narva“ pu-

jõe põhjakaldale. Mart Laar kirjutab:
„Lõuna-Eesti langemine Punaarmee
kätte tekitas Eesti elanikkonnas tõsist
ärevust. Põhja-Eesti täitus läände liikuvate põgenikevooridega. … Teisalt
uskus suur osa elanikkonnast nn kolmandasse võimalusse, mille all peeti
silmas 1918. a stsenaariumi kordumist
ehk iseseisvuse taastamist lääneriikide toel. Selliseid hoiakuid toetas Eesti rahvusliku juhtkonna otsus kutsuda
Eestisse tagasi Soomes võitlevad Eesti
sõdurid ehk soomepoisid. 12. augustil
jõudis eestlasteni Peakorteri (Soome)
luba rügement (soomepoisid) koju lasta. Rõhuv enamus võitlejatest otsustas
Eestisse tagasi pöörduda. 19. augustil algas rügemendi laadimine Saksa
laevale „Wartheland“, kusjuures relvi
soomlased neile kaasa ei andnud.“

korpuse võitlejad mõrvasid Avinurme
kirikus sinna paigutatud vastaspoole
haavatud, saksa mundris võidelnud
haavatud suguvendi mõrvati ka Porkuni
lahinguväljal. Olen ka varem nendest
sündmustest kirjutanud (näiteks soomepoiste loos).
Mart Laar: „Kuigi 1944. a septembris
Lääne-Eestis peetud lahingud ei omanud sõja-ajalooliselt suurt tähendust,
võimaldas siin vastupanu üritanud Eesti sõdurite võitlus kümnetel tuhandetel
eestlastel leida pääsetee üle mere. …
Teine Maailmasõda kahandas Eesti
rahvaarvu 200 000 inimese võrra. Ligi
30 000 neist hukkus lahingutes, neist
pooled Saksa ja Soome vorme kandes.
Uue terrorilaine hirmus põgenes välismaale üle 80 000 inimese. Uue okupatsiooni tulemusel represseeriti veel

Eesti Tagavara- ja väljaõpperügemendi ohvitsere Emajõe suudmes 1944. a suvel.
Foto Mart Laari raamatust „Eesti Teises Maailmasõjas“.
rustamist ja Rakvere vallutamist 7. augustiks. Augusti alguses läks punavägi
suurte jõududega taas rünnakule, kuid
10. augustiks olid Punaarmee üksused
verest tühjaks jooksnud ja Nõukogude väejuhatus andis käsu pealetung
lõpetada. Lahingutes Narva ruumis ja
Sinimägedes hinnatakse Punaarmee
kaotuse suuruseks 100 000 surnut ja
haavatut, enamasti aga 150 -200 tuhat
meest. Väikesed polnud ka Saksa poole
kaotused. 10. augustil alustas Punavägi
rünnakut Lõuna-Eestile ja vallutas 13.
augustil Võru.
Pärast mitmeid raskeid lahinguid
vallutas Punaarmee 25. augustil 1944.
a Tartu. Nad suutsid tungida ka Ema-

Kokku tuli Eestisse 1801 meest, maha
(Soome) jäi 236 Eesti vabatahtlikku.
Mart Laar: „28. augusti hommikul
alanud vasturünnaku käigus löödigi
vastase rünnakukiil paari päevaga puruks ning jõuti Emajõeni. Kuigi ka Eesti
üksused kandsid lahingus tõsiseid kaotusi, olid vastase omad neist tunduvalt
suuremad.“ Lähemalt saab nendest lahingutest lugeda Mart Laari raamatust
„Eest Teises Maailmasõjas“ (kirjastus
Grenader, Tallinn, 2005).
17. septembril alustas Punaarmee
(nende seas ka Eesti korpus) pealetungi Emajõel. 20. septembril Avinurmes
ja 21. septembril Porkunis löödi Eesti
piirikaitserügemendid laiali. Laskur-

täiendavalt üle 70 000 inimese, kellest
üle 12 000 hukkus. Teise Maailmasõja
võib Eesti jaoks kokku võtta luuletaja
Marie Underi sõnadega: „Meilt palju
võetud, siiski meile jäi, me uhkus, au ja
viha, seiskem püstipäi!“ Oma võitlusega näitasid eestlased, et nad ei kavatse
vabadusest loobuda. See lõi aluse vastupanu jätkamiseks, mis aastakümnete
möödudes viis Eesti iseseisvuse taastamisele 1991. aastal“
Sõjapõgenikke oli ka meie kandist
(Võiverest ja Simunast), kuid see ettevõtmine ebaõnnestus, sest nõukogude
väed jõudsid neist ette.
20. augustil tähistame taasiseseisvumispäeva. Mäletan selgelt Eesti Raa-

kinnisvara täiendav soetamine. Aga ka
natukesehaaval säästmine on tuleviku
seisukohast igal juhul parem kui üldse
mitte säästmine. Seega tasub tulevikus ära ka 1% võrra suurem sissemakse teise pensionisambasse, mis tänast
elukvaliteeti ehk vaid õige pisut mõjutab. Avaldust maksete suurendamiseks
saab teha kuni 15. septembrini kõigis
Eesti pankades ning ka interneti-pankade vahendusel.

aga üks oluline asi – pensioni kogumine on pikaajaline säästmine. See, kui
kontol oleva summa väärtus kõigub,
ei tähenda, et kui pensionile jäämine
käes, võib raha olla kaduma läinud.
Vastupidi – tänaseks näitab meie kogemus, et kõik Eesti pensionifondid
on oma loomisest alates kasvanud ja
seeläbi kasvatanud inimeste pensionivara. Tegelikult on tänaseks pea kõik
teise pensionisamba omanikud jõudnud sinnani, kus pensionikontol seisab
samavõrra palju raha kui sinna sisse
makstud või enamgi.
Paljud ei tea ka seda, et teenitud
tulu hakkab ka ise omakorda lisa teenima. Nii et kui sambasse pandud eurost
saab poolteist eurot, teenib edaspidi
lisa juba poolteist eurot ja samas vaimus edasi. Ehkki keeruline arvutada,

dio teadet, et Moskvas on võim läinud
putšistide kätte. Pihkvast hakkasid tanketid liikuma Tallinna poole. Rahvast
kutsuti Raadio- ja Telemaja kaitsele.
Olin Raadiomaja juures valves koos
suure hulga rahvaga. Suured veomasinad piirasid lähedaloleva pargi ja majade vahed. Toodi süütepudeleid (nn
Molotovi kokteil), kuid neid kasutada
ei olnud vaja, sest Toompeal otsustati
taastada iseseisvus ja ka Moskvas tõi
Vene presidendi B. Jeltsini julge tegutsemine pöörde, mis peatas putšistide
tegevuse. Oleme vast enamus näinud
dokumentaalkaadreid kui ka filmi Teletorni ründamisest. Tol 20. augusti õhtul
oli küll üsna ärev tunne, kui koos vend
Reinuga Raadiomaja (vana) juurest
Toompeale tõttasime ja ootasime taasiseseisvumise väljakuulutamist. See
õhtu ei unune!
Aga augustikuu 31. päeval 1994. a
lahkusid Eestist lõplikult Vene väed.
Suur hulk sõjatehaste töölisi ja teisi migrante jäi endiselt Eestisse. Eks
paljudega nendest on tulnud aastate
jooksul nägeleda – meenutagem kasvõi
Pronksiööd 2007. aastal.
1. september – teadmistepäev, tänavu küll pühapäev. Algab koolitöö nii
õpilastele kui õpetajatele. Püüdkem
siis õppida nii, nagu teame ammustest
aegadest tuntud ütlemist: „Tarkus tarviline vara, õpi hoolega!“ või „Mees peab
tarkust taga nõudma, noorus on ju külvikuu“ või „Mida Juku ei õpi, seda Juhan
ei tea!“ jne.
Lõpuks mõned ajaloosündmused,
mis on seotud Eestiga.
11. septembril 1210. a võitsid
eestlased Ümera lahingus ristirüütlite
vägesid.
17. septembril 1944. a juba eespool nimetatud Punaarmee läbimurd
Emajõel.
18. septembril 1944. a moodustati
Otto Tiefi valitsus, kes lootis Eesti iseseisvuse taastada.
20. september 1944. a – Avinurme
lahing,
21. september 1217. a – Madisepäeva lahing.
22. september – sügise algus.
28. septembril 1939. a oli Eesti sunnitud sõlmima Baaside lepingu
Nõukogude Liiduga.
29. september – mihklipäev.
Jällegi on võimalik kalendreid lehitsedes leida palju nimetamata jäänud ja
tähtsaid päevi, aga seda võib igaüks ise
otsida.
Head suvepuhkust, viljalõikust ja
muudeski töödes jõudu-jaksu ning
head kooliaasta algust!
Jüri Kalvet
pensionär

Ise endale pensionimaksja
Nii Eestit kui ka paljusid teisi arenenud riike ootab juba lähitulevikus ees
olukord, kus pensionäre on palju ning
töörahvast aina vähem. Ja see süveneb
veelgi. Sestap peame kõik hakkama ise
endale pensioni maksma. Ja seda ei tee
me mitte siis, kui vanaks jääme, vaid
juba täna, pannes iga kuu 2% teenitud
tulust tuleviku tarbeks isiklikule pensionikontole. Riik lisab sellele omalt
poolt 4%. Pensioniraha hoidja, kelle
hooleks tulevane pensionär oma raha
usaldab, peab seda hästi hoidma ning
teenima panema just nii suuri riske
võttes, kui tulevane eakas soovib.
Paljude inimeste silmis tekitab
pensionisammaste süsteem kahtlusi.
Pensionikogujate usaldus sai eriti kannatada siis, kui riik otsustas raskel ajal
peatada endapoolsed maksed inimeste

pensionikontodele. Siiski oli ka sel ajal
võimalik endal pensioni edasi koguda
ning umbes kolmandik teise sambasse
kogujatest seda ka tegi. Need inimesed
saavad vahepealsete aastate eest riigi
käest järgmise nelja aasta jooksul 6%
pensioniraha senise 4% asemel. Samas saavad ka need, kes vahepeal ise
kogumist ei jätkanud, riigilt 6% pensionikontole, kui on valmis omalt poolt
lisama 1% brutopalgast ehk maksma
nelja aasta jooksul ise 2% asemel 3%.
Isiklikku pensionimakset saavad vabatahtlikult tõsta aga ka need, kes vahepeal makseid jätkasid. Milleks? Eks ikka
selleks, et pensionipõlveks paremini
valmis olla.
Piskuhaaval säästmine on paraku
enamikule meist jõukohasem kui korraga suurte summade kõrvale panek või

Lihtsam on säästa täna kui koonerdada eakana
On inimlik, et pensioniks kogujaid
muudab murelikuks, kui pangad ei suuda raskematel aegadel raha teenima
panna ning koguja peab tõdema, et
raha kontol kasvamise asemel sootuks
kahaneb. Siin läheb pahatihti meelest

on see nähtus nimega “liitintress” kasulik just siis, kui kogutakse pikema aja
jooksul.
Tähtis on teada ka seda, et mida varem kogumisega alustada, seda kindlam võib tuleviku Osas olla – seda rohkem jõuab kontole koguneda ja seda
paremat tööd saab teha liitintress.
Kahjuks ei saa me ära unustada, et
tulevikus sõltume iseenda tänastest
otsustest ja oleme ise endale pensioni maksvad pensionärid. Sestap tasuks
igaühel meist aeg-ajalt huvi tunda oma
teise samba käekäigu vastu ja asuda
lisaks säästma mugavama ja rahaliselt
paremini kindlustatud elu nimel eakana.
Ulla Ilisson
Swedbanki jaepanganduse juht
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Ebavere Kange triatlon
27. juulil peeti mõnusas suvesoojuses
13. korda traditsioonilist Ebavere Kange triatlonit. Ebavere Kange triatlonil
võtavad omavahel mõõtu ainult siinse paikkonnaga seotud inimesed. Just
see muudab selle triatloni hinnatud,
kõigile võimetekohaseks ja meeldivaks
võistluseks. Olulised pole siin ainult
auhinnalised kohad, vaid osalemine, distantsi läbimine ja omavaheline
suhtlemine. Triatlonipäev on kujunenud igal aastal paljudele nauditavaks
suvepäevaks. Kes juba korra osalenud,
see teab, et võistelda tahaks ka järgneval aastal ning mis salata, ka juba
järjest paremale kohale tulla. Kuna
triatlon ühendab kolm populaarseimat
suvist tegevust: ujumine avaveekogus,
jalgrattasõit ja jooks, on enda proovile panijaid igal aastal olnud päris roh-

Andreas Metsallik 51.24; 5. Lehar Metsallik 56.18; 6. Martin Rattasepp 59.40;
7. Tanel Ojasaar 1.00,05; 8. Janar Kirss
1.00,39; 9. Aigar Kriel 1.05,17; 10. Robin Ruukel 1.10,27; 11. Eikki Eikkinen
1.14,42
Mehed
1. Madis Rouhijainen 41.46; 2. Indrek Mägi 43.03; 3. Urmo Väizanen 43.45;
4. Indrek Kesküla 43.59
5. Urmo Kesküla 44.18; 6. Indrek
Aksel 44.31; 7. Aigar Mäesepp 44.34;
8. Rivo Täheste 46.09; 9. Mait Leemet
47.34; 10. Kaur Tiisler 47.45; 11. Aimar
Türbsal 47.49; 12. Kristo Vares 48.39; 13.
Sten Arulaan 48.52; 14. Aivar Põldmaa
49.12; 15. Teet Fimberg 49.15; 16. Tauno
Ojasaar 49.20; 17. Andres Aksel 49.22;
18. Kent Oraver 49.51; 19. Peeter Ilves

Tänavusel triatlonil osalejad Anti Veelaidi fotol.
kesti. Seekord kogunes Äntu tehisjärve
äärde triatloni starti 83 tubli võistlejat,
kellest finišeerus 82.
Kõige kiiremini läbis tänavuse triatloni Madis Rouhijainen. “Ebavere Kange triatlon on vaieldamatult kõige paremini korraldatud spordivõistlus Eestis.
Ja iga aastaga järjest paremaks läheb,
kutsun kõiki osalema,“ rääkis Madis
Rouhijainen.
Korraldajate sõnul olid võistluse
säravaimad osalejad Triin Kivipõld ja
Mari Mets, kes aitasid ujumisrajal hätta
sattunud kaasvõistlejat.
Juhime siinkohal tähelepanu, et kui
plaanid järgmisel aastal osalema tulla,
siis ära oma võimeid üle hinda. Kui vähegi oma võimetes kahtled või osaled
esimest korda, siis ära stardis torma
ja jäta endale aega distants rahulikult
läbida. Tegemist on ju ikkagi rahvatriatloniga!

49.55; 20. Reijo Matikainen 50.11; 21.
Marko Õmmik 50.14; 22. Allar Adamson
50.19; 23. Ain Pärs 55.05; 24. Erki Põldmaa 55.24; 25. Madis Kull 56.00; 26.
Kalev Nõmmiste 57.57; 27. Aaro Kruve 58.33; 28. Riho Meisner 1.00,23; 29.
Marko Põdra 1.00,57; 30. Raivo Pruul
1.03,56; 31. Andres Tambi 1.04,20; 32.
Eero Vihula 1.05,28; 33. Jarko Visnapuu
1.07,12; 34. Andrus Soidla 1.08,57

TULEMUSED
Tüdrukud
1. Anu Limberg 55.57; 2. Mariin
Talu 55.59; 3. Merilin Pruul 1.01,53; 4.
Kelly Teidla 1.07,21; 5. Greete Ojasaar
1.08,16; 6. Jonete Visnapuu 1.11,53; 7.
Maris Nõmmiste 1.11,54

Võistlust toetasid:
Aco, KJK Auto, Würth, Aiatehnika,
Klaasimaailm, Sigrid Stoltsen, Aksel
VA, KMG, Alu Solutions, Krindeko, Andres Kaev, Kristina Matsiselts, Antaares,
Liviko, Arco Transport, Maarjalill, Artiston, Mait Liblikmann, Avabella, Balti
Betoon, Bermet, Merle Suits, Brion
Grupp, Merti Grupp ,Ebavere ST, Orto,
Egesten,, Photopoint, Eksitom, Priit
Pichen, Emekan, EMT, Rannel Rikken,
Ergo Petermann, Rattabaas, FEB, Raul
Kütt, FIE Tiit Haiba, Rehvikeskus, Georgi Söögituba, Rein Orro, Gert Kuntro,
Remedium, Graanul Invest, Royal Garage, Hals Traiding, Siim Kesler, Hawai
Ekspress, Simuna Ivax, Intersalon,
Sportland, Jaak Läänemets, Thorsen
Grupp, Jooksuriided, TM Paber, K ja G
Saarelt, Tõnu Kuusk, Kaarma KT, Valdis
Oja, Kaspar Harjus, Van der Knox, Kerbera Ehitus, Vao Agro, Hindrek Kippel
ja Väike-Maarja vald.

Naised
1. Geidi Kruusmann 43.05; 2. Maret Mets 44.09; 3. Triin Kivipõld 48.16;
4. Mari Mets 48.25; 5. Liane Adamson
49.33; 6. Sigrit Stoltsen 49.34; 7. Ellen
A. Põldmaa 50.08; 8. Ivi Lõomets 50.56;
9. Liis Järvamägi 51.25; 10. Gerda Noorlind 51.45; 11. Signe Liblikmann 52.18;
12. Kaire Torsus 55.58; 13. Maris Adamson 57.29; 14. Hele Väizanen 57.29; 15.
Kristel Jallai 57.30; 16. Leie Nõmmiste
57.57; 17. Marit Leist 1.01,19; 18. Pille
Poom 1.01,24
Naised, vanem
1. Sirle Aosaar 54.41; 2. Maie Ojasaar 1.03,56; 3. Eda Adamson 1.04,58
Poisid
1. Rait Läänemets 41.52; 2. Gert
Raidla 45.26; 3. Kert Ojasaar 50.16; 4.

Mehed, vanem
1. Jaanus Toiger 47.24; 2. Tiit Sinisalu 48.15; 3. Kalev Õmmik 50.09; 4.
Anti Ehatamm 54.56; 5. Raivo Hiiemäe
56.05; 6. Hans Kruusamägi 1.04,57; 7.
Väino Stoltsen 53.08
Korraldajate tänu ja lugupidamine
kuulub kõigile, kes leidsid võimaluse
Ebavere Kange triatloni toetamiseks.
Aitäh sponsoritele, aitäh rajajulgestajatele ja aitäh kõigile-kõigile abilistele!

Kristiine Adamson
Andri Part

August 2013.a.

Ilus spordisündmus “Vao Karikas 2013”
Vaos toimus 20. juulil teist korda Eesti Ratsaspordi Liidu kalenderplaani
kuuluv sporthobuste takistussõidu
võistluspäev “Vao Karikas 2013”.
Osavõtjaid oli paljudest Eesti tallidest, kokku oli särtsakaid suksusid ja
nende rõõmsameelseid kindlakäelisi
vahvaid ratsanikke registreeritud 80
stardi jagu.
Osalejaid küsitledes sain kuulda kiidusõnu korraldajatele, kuna võistlus oli
ladus ja kulges viperusteta. Märgiti ka
seda, et harjutusplatsi pind on parem
- kõvem, kui eelmisel aastal ning võistlushobuseid saab nüüdseks valmis ehitatud talli boksidesse paigutada. Seal
on ratsudel oma etteastet rahulikum
oodata.
Vestlusest mootorrattal kohale vuranud Karksi-Nuiast pärit inimestega
sain teada, et nad võtsid sõidu Vaosse
spetsiaalselt ette, kuna on varem ratsaspordiga tegelenud ja tunnevad jätkuvat huvi oma lemmikspordiala vastu.
Aadi Pärtel, Erni Nebel ja Harri
Õnnemäe kui “vana kooli” ratsapordi
mehed jutustasid, et Vaos kuuekümnendate lõpul ja seitsmekümnendate

Piret Ervald ja Ice de Wiqui. Ulvi Mehiste foto.

algul toimunud võistlused algasid päev
enne ja lõppesid päev pärast võistlusi.
Lõbusa huumoriga
meenutati võistlusjärgset pidu, mil Vao
viinaköögi
teisele
korrusele, kus asus
sel ajal sovhoosi
söökla, sai kohaliku
krutskimehe
poolt
hobune üles toodud.
Tuli appi võtta kogu
seltskonna tarkus ja
kavalused, kuni hobu
sealt lõpuks tervena
alla tagasi sai meelitatud. Vanast Vao
tallist oli neil hästi
meeles, et selle vahekäigu põrand oli alati
puhta heleda saepuruga paksult kaetud.
Põhjuseks oli mõisaaegne munakivisillutis, mis hobuste jalgu võinuks lõhkuda.
Praegu ehivad need
ajaloolised munakivid talli ees olevate
kaarte taguse põranda pinda.
Võistlused võitis
põhisõidus, 130 cm
takistussõidus Kairi
Aadi Pärtel noorhobusele “pediküüri” tegemas.
Dräbtsinskaja hobuUlvi Mehiste foto.

sega Peron Viljandimaa RSK-st. 7-aastane täkk Peron on legendaarse Palladiumi otsene järeltulija.
120 cm parkuuri läbis puhtalt kõige
kiiremini Catlin Vatsel hobusel Catwoman XS Gunnar Klettenbergi Ratsaspordiklubist GKG.
Päeva suurima skoori tegi Vao talli
perenaine Piret Ervald, kes tõi kodutalli
110 cm võistluse esikoha hobusel Ice
de Wiqui, II koha 100 cm sõidus samal
hobusel ning III koha 100 cm takistussõidus hobusel Eternal.
100 cm takistussõidu parim oli Risto
Märtson Ruila Talli Ratsaklubist hobusega Sir Popey.
Väga heas sportlikus vormis olev
Madis Niinemets läbis 120 cm parkuuri
Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi
võistlejana hobusel Colins.
Vao Ratsaklubi tänab siiralt sponsoreid - Uptravel OÜ, Egesten Metallehitused OÜ, Iizi Kindlustusmaakler AS,
Clean Up OÜ, Vao Agro AS, Vao Metall
OÜ, Elise Aed OÜ, Bond Bändi, kõiki
toetajaid, abilisi, võistlejaid, pealtvaatajaid ja ilusat ilma.
Nagu ütles üks võistleja Pärnumaa
parimast ratsabaasist Seljametsa Tallidest: “Selliseid ilusaid sündmusi on
Eestimaale rohkem vaja!”
Ulvi Mehiste

Vallavanem Indek Kesküla esines edukalt Eesti
omavalitsusjuhtide suvisel mitmevõistlusel
Augusti alguses peeti Põlvamaal Vastse-Kuustes Eesti omavalitsusjuhtide
suvine mitmevõistlus.
Võisteldi kümnel alal: korvpalli vabavisetes, kuulijännis, koroonas, elektriautode vigursõidus, jalgrattakrossis,
sudoku lahendamises, vibulaskmises,
kanuusõidus, nooleviskes ja orienteerumises.
Osalemas oli 31 omavalitsusjuhti
üle Eesti, nii vallavanemaid kui volikogude esimehi.
Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla esines väga edukalt ja saavutas kõikide alade kokkuvõttes kolmanda koha, tulles korvpalli vabavisetes ja
kuulijännis esimeseks.
Üldarvestuses tuli tunnistada vaid
Nõo vallavolikogu esimehe Jaanus Järveoja ja Järva-Jaani vallavanema Arto
Saare nappi paremust. Oma vanuseklassis sai Indrek Kesküla Arto Saare
järel teise koha.
Lääne-Virumaalt olid osalemas
ka meie naabervaldade esindajad –
Laekvere vallavolikogu esimees Mar-

Medalimehed. Paremalt: Indrek Kesküla, Jaanus Järveoja ja Arto Saar.
go Klaasmägi (10. koht) ja vallavanem
Aarne Laas (25. koht) ning Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg (18. koht).
Võistluse korraldas Eestimaa Spor-

diliit Jõud.
Ilve Tobreluts
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Naisekandmise MM-ilt jäi napilt
esikoht koju toomata
Soomes sõprusvallas Sonkajärvil toimusid 5.-6. juulil järjekordsed maailmameistrivõistlused naisekandmises,
järjekorras juba kaheksateistkümnendad.
Osales 34 paari ja 8 meeskonda,
kes olid kohale saabunud Austraaliast,
Ameerikast, Inglismaalt, Saksamaalt,
Venemaalt, Tšehhist, Eestist ja loomulikult Soomest.
Meeskondlikus
naisekandmises
esindas Eestit Tamsalu valla meeskond, kes omandas selle õiguse võites Eesti esivõistlused Väike-Maarjas.
Tihedas rebimises kaotasid nad ainult
eelmise aasta võitajatele Sonkarun
teamile ning saavutasid tubli 2. koha.
Võistkonda kuulusid Marleen Kippar,
Eiko Laine, Oliver Eding ja Karel Eesmaa.
Paaride võistlustel ehk ametlikul
MM-il läks võistlustulle kaks Eesti paari: Alar Voogla, Kristi Viltrop ja Ahti
Männik, Marleen Kippar.
Alar Voogla ja Kristi Viltrop tulid
juuni alguses võitjateks Väike-Maarjas, edestades pingelises heitluses
lõpumeetritel siis veel neljakordseid
maailmameistreid Taisto Miettineni ja
Kristiina Haapeneni. Ka nüüd, Sonka-

järvil, olid just need paarid peamisteks
konkurentideks MM-tiitlile.
Maailmameistrivõistluste
eelõhtul oli kavas naisekandmise sprint (ca
100 meetrit koos veetakistusega). Alar
Voogla ja Kristi Viltrop olid sprindis
kindlad võitjad, valitsev maailmameister Taisto Miettinen sellel distantsil ei
osalenud.
Järgmisel päeval toimunud põhivõistlusel seadis end stardijoonele 34
paari. Osa neist tulid lihtsalt lustima
ning huvitava kostüümiga rahvast naerutama, samas ihkasid paljud MM-tiitlit. Pinget kruviti kuni võistluste lõpuni,
sest eelmise aasta maailmameistrid
Taisto Miettinen ja Kristiina Haapanen
olid pandud rajale jooksma viimase
paarina.
Alar Voogla ja Kristi Viltrop tegid
väga hea jooksu ning nende aeg 1.05,2
oli enne neljakordsete maailmameistrite jooksu kiireimaks ajaks. Kui ka maailmameistrid oli lõpetanud, siis läks
kohtunikel umbes 5 minutit, et välja
selgitada täpne lõpuaeg. Lõpuks öeldi
see välja ning aeg 1.05,00 lisas Taisto
Miettineni ja Kristiina Haapeneni kaela
juba arvult viiendad MM võitjate medalid.

Valla meistrivõistlused rannavõrkpallis
Osa võttis kolm võistkonda. Esimeseks
tuli Võistkond „Averson“. Võistkonnas
mängisid Aivar Püvi ja Rivo Täheste. Teiseks tuli võistkond „Tarmoren“.

3. augustil toimus
juba oma kümmekond.
Väike-Maarjas Pan99 km distantsil tuli
divere rattaralli, seeesikohale Norman Vahtra
kord juba 23. korda ja
tulemusega, 2.17,27. 44
neljandat korda koos
km distantsi võitis Carl
Eesti Filter MaanteeTõnismann ajaga 1.08,39.
karikasarja etapiga.
Lastevõistluse võitjad
99 km distantsil oli
vanuseklasside kaupa:
osalemas 232 võistleN-U5 Laura Lükk
jat, 44 km distantsil
M-U5 Oskar Toomas
141 võistlejat. Lapsi
N-U7 olid kaks esimest
võttis võistlusest osa
Karolina ja Angelina Alt
53. Nii, et kokku oli
M-U7 Tobias Nirgi
23. Pandivere rattaN-U9 Anna-Maria Joll
rallil 426 osavõtjat.
M-U9 Robin Suurpere
Tore on see, et ka
N-U11 Hanna Heinmeie kohalikud tersaar
Sadner Maasing /
visesportlased hakM-U11 Rain Roos
Rattaprofid foto.
kavad aru saama, et
Filter Maanteekarikasee rattaralli on tervisespordiüritus ja
sarja peakorraldaja on MTÜ Aerobike.
ei pea olema mingi proff, et üritusest
Koondprotokoll koos kõigi tulemuosa võtta. Tänavu oli siinseid osalejaid
sega asub www.aeroBike.ee kodulehel.

rid Henri Matikainen, Sten Saaremäel
ja Ander Talu. Võistkonna treener – Vaido Rego.
Poiste turniiri teise ja kolmanda
koha mängus võitis Leedu tulise lahingu järel Lätit 80:72.
Tüdrukute turniiril jagasid esikoha
Läti ja Leedu. Läti neiud panid oma paremuse maksma juba esimese poolajaga, mis võideti 40:15 ning terve mäng
74:61. Kolmanda koha mängus võitis
Eesti I võistkond Eesti II naiskonda
72:40.
Info www.basket.ee

Sadner Maasing /
Rattaprofid foto.
Rahvaspordiklubi tänab võistluse
toetajaid: K&G Saarelt, kauplus Maarjalill, Antaares AS, Vireen AS, Müüriku
Farmer OÜ, Kaarma KT AS, Balti Betoon OÜ
Ants Rikberg
valla rahvaspordiklubi juhatuse esimees

Harjuta Terviseks!
ok, 15 bp. 9. Viivi Kahr (päästekool) 149
ok, 14 bp. 10. Halar Klaas (Väike-Maarja) 148 ok, 14 bp. 11. Malle Kask (VäikeMaarja) 108 ok, 10 bp. 12. Reet Soidla
(Väike-Maarja) 99 ok, 9 bp. 13. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja) 99 ok, 9 bp. 14.
Tuuli Saksa (VMG) 88 ok, 8 bp. 15. Kessu Sulev (Simuna) 81 ok, 8 bp. 16. Riina
Jalast (VMG) 79 ok, 7 bp. 17. Sirle-Inga
Kuldväli (Väike-Maarja) 74 ok, 7 bp. 18.
Aino Aren (Väike-Maarja) 56 ok, 5 bp.
19. Kert Jurtom (Väike-Maarja) 46 ok, 4

bp. 20. Birgit Villo (Väike-Marja) 43 ok,
4 bp. 21. Airi Einsalu (Maarjalill) 42 ok,
4 bp. 22. Marje Pomerants (Väike-Maarja) 40 ok, 4 bp. 23. Terje Ruuben (FIE)
37 ok, 3 bp. 24. Urve Kalda (Väike-Maarja) 33 ok, 3 bp. 25. Kalle Tobreluts (Väike-Maarja) 32 ok, 3 bp. 26. Margus Salla
(Avispea) 30 ok, 3 bp. 27. Urve Tobreluts (Väike-Maarja) 30 ok, 3 bp. 28.
Lehte Tints (Väike-Maarja) 27 ok, 2 bp.
29. Kaja Salla (Avispea) 27 ok, 2 bp. 30.
Silva Salla (Väike-Maarja) 26 ok, 2 bp.

Karksi-Nuias toimusid Eesti valdade suvemängud

Kolm Väike-Maarja
korvpallipoissi tuli Eesti U14
koondises Balti matši võitjaks
Tallinnas Audentese Spordihallis toimunud U14 Balti matši võitis poiste
arvestuses Eesti koondis.
Eesti poisid võitsid Lätit 65:53 ja
Leedut 71:70 ning kindlustasid Balti
matšil esikoha. Eesti II nime all mänginud aasta vanem Salva/Rocki meeskond mängis väljaspool arvestust.
Eestlaste omavahelise mõõduvõtu
võitsid vanemad poisid 72:68. Eesti
U14 koondise parimaks mängijaks nimetati Leedu vastu võidukorvi tabanud
Kristian Kullamäe.
Väike-Maarjast mängisid võitjaks
tulnud võistkonnas noored korvpallu-

Võistkonnas mängisid Tarmo Rebane
ja Sten Anslan. Kolmandaks tuli võistkond „Valno“. Võistkonnas mängisid
Väino Stoltsen ja Valdo Leist.

23. Pandivere rattaralli

11. augusti seisuga on üritusest osavõtjaid registreerunud 303, osaluskordi
on kogunenud 4312.
1. Annela Laidre (Väike-Maarja) 270
ok, 27 bp. 2. Ene Aabo (Väike-Maarja)
266 ok, 26 bp. 3. Heino Lambing (VäikeMaarja) 255 ok, 25 bp. 4. Õie Lambing
(Väike-Maarja) 254 ok, 25 bp. 5. Geidi
Kruusmann (VMG) 240 ok, 24 bp. 6.
Mare Soovik (Maiximar) 179 ok, 17 bp.
7. Aino Saaremäel (Väike-Maarja) 169
ok, 16 bp. 8. Viia Kiik (Väike-Maarja) 159

Maailma kolm parimat naisekandmispaari: vasakult Kristi Viltrop, Alar Voogla, Kristiina Haapanen, Taisto Miettinen, Hattle Archer, Matt Witko (Inglismaalt). Indrek Kesküla foto.

Jahilaskurid autasustamisel, vasakult
Raul Vahter, Tarmo Järvamägi ja Alo
Ling. Peeter Järvamägi foto.
Suvemängude üldkokkuvõttes selgitati
parimad vallad kahes grupis: üle 2 000
elaniku ja kuni 2 000 elanikuga valdade
lõikes. Väike-Maarja vald tuli 55 osalenud valla seas 14. kohale.
Kõige paremini läks meie valla jahi-

laskuritel – Alo
L i n g ,
R a u l
Vahter
ja Tarmo
Järvamägi saavutasid
võistkondlikult 2.
koha,
individuaalselt tuli
Alo Ling
2.
koAnts Rikberg ja Ants Einsalu jooksurajal. Hilje Pakkaneni foto.
hale ja
R a u l
Tihti.
Vahter 3. kohale.
Jalgrattakrossis võistlesid Rait LääJahilaskmise võitis Avinurme, esinemets, Sten Arulaan ja Tiit Sinisalu.
kolmikusse mahtus Väike-Maarja järel
Kergejõustikus olid osalemas Väino
Halliste vald.
Stoltsen, Tanel Laanemägi, Ants EinKöieveovõistkond koosseisus Kalle
salu, Kert Ojasaar, Hanna Maran, ThoPiirioja, Andres Kruusamägi, Priit Belmas Tammus, Maili Tannbaum, Linnar
jaev, Argo Aonurm, Sten Karro, Kalev
Tark, Indrek Kesküla ja Ants Rikberg,
Õim ja Aare Prants platseerus tublile
Valdade suvemängud korraldas Ees5. kohale.
timaa Spordiliit Jõud.
Juhtide võistluses tegi edukalt kaasa
Palju tänu kõigile osalejatele!
vallavanem Indrek Kesküla.
Mälumängus kuulusid võistkonda
Ants Rikberg
Ivar Lass, Maili Tannbaum ja Tauno

Rannavõrkpallis tulid Väike-Maarjasse Eesti
meistrivõistluste pronksmedalid
Väike-Maarjast olid võistkonnas Henri Matikainen, Sten Saaremäel ja Ander
Talu ning võistkonna treener Vaido Rego.
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3. augustil toimusid Võsu rannas Eesti
meistrivõistlused rannavõrkpallis paaridele.
Vanusekalssis
60+
saavutasid
pronksmedalid meie valla spordime-

hed Valdo Leist ja Väino Stoltsen.
Esikohale tulnud paarile kaotati esimene geim väga tasavägise mängu järel 20:22 ja teine geim 16:21, hõbemedalile tulnud paarile aga esimene geim

18:21 ja teine 16:21.
Väino Stoltsen
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Müüa kahetoaline korras, rõduga

korter Triigis II korrusel.
Aknad ja rõduuks vahetatud.
Info tel 528 9502

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Väike-Maarja koguduses Jumalateenistused pühapäeviti kell 12.00
Kogudust teenib hooldajaõpetajana
Enn Salveste. Tel 5345 3967,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3, 46202 Väike-Maarja, internetis: http://www.eelk.ee/vaike-maarja/.
Koguduse veebil saab Facebookis liituda grupiga “Taastame Väike-Maarja
kiriku!”

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispea.edicypages.com/et
Kiltsi osadusgruppi veab eest Riina
Tali, kokkusaamine toimub igal teisipäeval kell 18.00 Kiltsi raamatukogus.

Avispea koguduses

Simuna koguduses

Müüa 3-toaline,
ahjuküttega,
remonti vajav

korter Triigis.
Võimalus ühendada
keskküttega.
2 korrus, 58 m².
Hind kokkuleppel.
Täpsem info telefonil
520 7561

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Ärgu aastad olgu vaevaks,
hoopis aardeks eluteel.
Selge olgu õnnetaevas,
rõõmus mälestustest meel ….

September

84 Elfride Leiten – 9. septembril
84 Viktor Münter – 22. septembril
94 Ella Kruusamägi – 9. septembril
84 Erich Hunt – 28. septembril
92 Selma Kalapüüdja – 4. septembril
84 Laine Konts – 30. septembril
92 Nadezda Moissev – 7. septembril
83 Salme Beilmann – 4. septembril
92 Leida Raimla – 21. septembril
83 Virve Selgeveer – 26. septembril
91 Ruti Laur – 22. septembril
83 Laine Õmmik – 30. septembril
89 Alma Õispuu – 6. septembril
82 Ina Naudi – 2. septembril
89 Lidia Jurtom – 13. septembril
82 Linda Kaunis – 3. septembril
88 Armahta Raja – 17. septembril
82 Linda Kirsipuu – 15. septembril
87 Valve-Elise Laanemägi – 21. sep82 Lembit Kondimäe – 17. septembril
tembril
81 Aino Leppik – 4. septembril
86 Ida Tsvetkova – 21. septembril
81 Kaldi Ahlberg – 6. septembril
85 Veera Kaldjärv – 13. septembril
80 Ellenoore Vall – 8. septembril
85 Eduard Villo – 16. septembril
80 Aadu Korjas – 14. septembril
85 Gerta Vesk – 22. septembril
70 Artur Toom – 22. septembril
85 Salme Saluri – 25. septembril
70 Villem Kesküla – 25. septembril
84 Leida Kuusma – 2. septembril

Kooli talu võtab
rendile või ostab

Soovime õnne ja tugevat tervist!

põllumaad

NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest toimetajale tel 329 5759.

Väike-Maarja vallas.
Priidik Preem, tel 5801 6368
Matti Preem, tel 529 8037

Väike-Maarja Vallavalitsus

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Horre Paap – 10. juunil
Camilla Kovaljov – 16. juunil
Lagle-Mai Kits – 3. juulil
Kaarel Peepson – 27. juulil
Sten-Eric Vill – 31. juulil
Rasmus Kattai – 2. augustil

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 14.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee

Olge rõõmsad, terved ja tublid!
Armast tädi

HELENE ALLIKUT

Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga
võimalik kohtuda teistel aegadel.
Kalmistumeistrite kontaktandmed:
Väike-Maarjas – Ruth Palmiste, tel 516 1809
Simunas – Helvi Vahter, tel 524 7944

mälestab 100. sünniaastapäeval
vennatütar Helle-Mall koos oma eaka emaga.

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr 221050284862 Swedpangas,
kuhu saab teha annetusi kiriku taastamiseks.

Väike-Maarjas, Ravi tn 1a on avatud

iluteenuste kabinet.
Teenusteks on: • maniküür, • pediküür
• depilatsioon.
Teid teenindab Marje Kristmann
Helistage telefonile 525 6381, lepime kokku teile sobivaima aja!

Ostan PARIMA HINNAGA
seismajäänud kodumasinaid/elektroonikat, autoromusid,
tsikleid, põllutehnikat, rattaid, tööriistu, metalli jne.

Transport, äravedu, demontaaž TASUTA!
Info tel 5894 7301

BORKHOLM EHITUS OÜ

Kohalik põllumees

võtab
rendile
või ostab
põllumaid.

Headel tingimustel
hea hind.
Soovi korral
ettemaks.
Kontakt Rein Miller
telefonil 5392 6640

kuupäevaks Ilve Tobrelutsu e-posti aadressil:
ilve.tobreluts@v-maarja.ee, tel 329 5759.
Toimetus võib tekste lühendada.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükitud:
Trükikoda TRÜKIS AS,
Pargi 27F, 41 537 Jõhvi.
Ilmub kord kuus, kuu lõpunädalal.
Tiraaž 1000 eksemplari. Tasuline 0,20 eurot

05.01.1948 – 02.06.2013
02.11.1953 – 19.06.2013
24.12.1922 – 20.06.2013
20.01.1950 – 26.06.2013
03.10.1932 – 27.06.2013
03.05.1969 – 29.06.2013
24.01.1949 – 03.07.2013
14.03.1926 – 14.07.2013
05.09.1951 – 15.07.2013
04.02.1951 – 16.07.2013
04.02.1950 – 18.07.2013
29.03.1928 – 28.07.2013
09.04.1918 – 01.08.2013
01.09.1944 – 09.08.2013
28.07.1940 – 13.08.2013
28.01.1946 – 16.08.2013

Väike-Maarja Hooldekodu

borkholmehitus@gmail.com

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Ilve Tobreluts
Toimetuse kolleegium:
Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa,
Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt 5.

Vassili Madar
Ants Raud
Õie Leihter
Vambola Ojatamm
Ingrid Lahesalu
Jaak Kõre
Viktor Frolov
Leida Domareva
Harri Lell
Vello Plaks
Rein Küngas
Heljo Kukkur
Ida Blumfeldt
Ester Osman
Viivi Lehtlaan
Vello Alber

Tasa, tasa lööb aegade kell,
alles jääb mälestus, hea ja hell …

•Üldehitus •Katused •Fassaadid •Siseviimistlus
•Müüritööd •Renoveerimine •Lammutustööd
•Korvtõstuki rent (Dino 180T)

Tel. 51 82 940

Mälestame

Ostame kasvavat metsa,
põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga kuni
10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla
tehtud raietega või asetseda piiranguvööndis.

Tel: 56 111 900

(Ravi 1, II korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 11. septembril kell 9.00-11.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

