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Ole koos meiega:

Wiedemanni keelepäeval lisandus keeletammikusse Südamenädal kutsus järgima
Mari Tarandi nimipuu
tervislikke eluviise
19. aprillil peeti Väike-Maarja rahvamajas XXIV Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna keelepäeva.
Wiedemanni keeleauhinna tänavune
laureaat Mari Tarand esines huvitava,
haarava ja väga südamliku ettekandega
Kodukeele kütkes. Vaid temale omasel
moel oskas Mari Tarand oma ettekande
äärmiselt nauditavaks ja kuulatavaks

õpilased kõnekäändudest aru saavad,
kui palju neist teavad ja kuidas neid
mõistavad. Küsitlus oli tehtud kolmes
erinevas kooliastmes. Paljusid kõnekäände teavad õpilased päris hästi,
mõned tunduvad aga nii võõraste ja
kaugetena, et neist ei osata suurt midagi arvata. Mõne kõnekäänu kohta antud
vastused olid aga väga vaimukad, osa

na idee autor Irma Sild tuletas keelepäevalistele meelde Mari Tarandi olulisust Eesti keelemaastikul. Keeleauhinna selle aasta laureaat Mari Tarand
istutas oma nimipuu, gümnaasiumi
tütarlastekoor aga laulis Ly Ipsbergi
juhendamisel traditsioonilist Tamme
laulu, mille saatel on elujõudu ammutanud päris suur osa keeletammikus

F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaadid Viivi Maanso, Mari Tarand ja Haldur Õim äsja istutatud nimipuu juures
(Foto: Ekke Võhandu)
kasvavatest nimipuudest. Mari Taranneist päris uskumatud. Need tekitasid
esitada, avades saalitäiele keelehuvilisdi puu on 32. laureaadipuu. Koos preelevust ja panid publiku muigama, kotele keelemaailma, millesse ta sündis.
sident Arnold Rüütli F. J. Wiedemanni
hati lausa suurel häälel naerma.
Ta kirjeldas ilmekalt, millist keelt tema
enda auks istutatud puuga sirgub meie
Haridus- ja teadusministeeriumi
kodus ja lapsepõlve ümbruskonnas
tammikus nüüd 33 tamme.
keelenõunik Jüri Valge juhtis oma kõkasutati, milliseid sõnu ja väljendeid
Vallavanem Indrek Kesküla ütles
nes kuulajate tähelepanu sellele, et täta lapsepõlve keelemaailmast eluteele
oma kõnes: “Soovin, et meie keeletamnavuse keelepäeva kuupäev – 19. aprill
kaasa võttis ja kuidas kirjakeele kaudu
mede park pidevalt täieneks uute isti– tähistab ka kahe Wiedemanni keelenendest kaugenes. Millise harduse ja
kutega, et ka meie järeltulijatel oleks
auhinna laureaadi juubelit: 2000. aasta
südamesoojusega meenutas ta taasvõimalus meenutada, nende all jalutalaureaadi Ellen Uuspõllu 85. ja 1999.
kohtumisi Eesti lõunapoolsemate murdes või kõnesid pidades, tänaseid eesti
aasta laureaadi Tiiu Erelti 70. juubelit.
retega!
keele eest seisjaid. Leian, et meie emaPalju õnne!
Tartu ja Oulu ülikoolide õppejõud
keel jääb püsima ainult juhul, kui ta
Pärast ettekandeid rahvamajas siirHeli Laanekask, kui Wiedemanni gramleiab kogu rahva poolt väärtustamist.”
duti keeletammikusse, kus keeleauhinmatika tõlkija, esines ettekandega WieMuuseum seadis rahvademanni grammatika eesti
majja üles põhjaliku näitukeeles. Alles pärast nõusse, mis andis osalejatele
oleku andmist selle tõlkihea ülevaate Wiedemanni
miseks sai ta aru, millise
keeleauhinna ja keelepäeraske töö oli ta oma õlule
vade senisest käekäigust.
võtnud. See nõudis põhjaAitäh kõigile, kes aitalikkust, täpsust ja peensussid kaasa tänavuse Wiedeteni teemasse süvenemist,
manni keeleauhinna keeleeelkõige aga aega. Tema
päeva õnnestumisele!
ettekanne avas laiemalt
Tuleval aastal möödub
Wiedemanni
isiksuse,
keeleauhinna asutamisest
tema eelistused, suhtumi25 aastat. Sel puhul on
sed, kontaktid eestlastega,
plaanis korraldada Väikeelukäigu, tööd ja tegemiMaarjas taas, nagu nelja
sed. Tema ettekandest jäi
aasta eest keeleauhinna
aga kõlama, et kogu Ferdi20. aastapäeva puhulgi,
nand Johann Wiedemannirahvusvaheline keelekonga seonduvat on vaja veel
verents. Esialgse ajakava
väga põhjalikult uurida.
kohaselt toimub see 24.Väike-Maarja gümnaa25. aprillil 2013.
siumi õpilase Kätlin Kaare
ettekanne Kõnekäändude
Ilve Tobreluts
mõistmisest Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilane Kätlin Kaare hetk enne oma ettekande
Gümnaasiumi näitel anaesitamist. Paremal Emakeele Seltsi auliige Helju Kaal.
lüüsis põhjalikult, kuidas
(Foto: Ilve Tobreluts)

15.-22. aprillini kestnud traditsioonilise
südamenädalaga juhiti elanike tähelepanu oma elustiilile ja tervislikele eluviisidele.
Südamenäda raames oli 18. aprillil
võimalus kuulata Simuna rahvamajas
ja Väike-Maarja raamatukogus toitumisspetsialist Mai Maseri loengut teemal “Südametervis ja ülekaal”.
Osalejad sai põhjaliku ülevaate sellest, mida süüa, kuidas süüa, kui palju
süüa. Ka toidupüramiid oma erinevate
korruste koosluse ja mõjuga sai hulga
selgemaks. Oluline teadmine on seegi,
et organismile on näiteks kahjulik, nii
see, kui sööd liiga palju, kui ka see, kui
sööd liiga vähe. Pärast loengut oli osalejatel võimalus mõõta vererõhku.

Väike-Maarja spordihoones oli südamenädalal kasutuses aparatuur, mis
võimaldas soovijail:
• mõõta oma siseorganite ümber
olevat rasvahulka;
• mõõta skeletilihaste protsenti;
• määrata kehamassi indeksi;
• määrata põhiainevahetuse suurust ;
• määrata rasvasisalduse hulka keha
välispinnal.
Tänavuse südamenädala moto oli
„Sinu sammud loevad”. See moto
võiks jääda kaaslaseks kogu aastaks,
kindlasti aitaks selle järgimine kaasa
südameveresoonkonna haiguste ennetamisele.

Pilgud ekraanile pööratud, kuulati huviga
arst-toitumisspetsialist Mai Maseri ettekannet. (Foto: Ilve Tobreluts)

Ühine meisterdamispäev õpetaja Kaja Tederi eestvedamisel
Väike-Maarja lasteaias (Foto: Sirje Orro)

Kas Sa oled sigala rajamise poolt
või vastu?
3. mail kell 18.00 toimub VäikeMaarja raamatukogus (Lõuna tn 10)
avalik koosolek, mille eesmärk on
tutvustada huvilistele Karja katastriüksuse detailplaneeringu menetlusprotsessi.
Samas on kõigil huvitatutel võimalus esitada küsimusi, mis puudutavad
antud detailplaneeringu menetlust.
Detailplaneeringu projektiga on

võimalik tutvuda valla kantseleis, Väike-Maarja raamatukogus ja valla koduleheküljel Internetis aadressil www.vmaarja.ee
Planeeringu
dokumendid
leiate: Avalik teave – Detailplaneeringud – Töös olevad detailplaneeringud – 1. punkt: http://www.v-maarja.
ee/?part=html&id=337
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Vallavanema kevad
Kevad… kevad... kevad, selles sõnas on
midagi rohkemat, kui lumikellukesed
või sinililled, rohkemat, kui saabuvad
linnud või sulav lumi. Selles sõnas on
rõõmu ja energiat, lootust ja vabadust.
Ärgem seda unustagem. Kuigi vahel on
raske, isegi väga raske, tuleb ikkagi leida see säde või
eesmärk, mille poole liikuda.
Märtsi alguses oli mul võimalus kuulata Simuna koolis
loengut lastevanematele ja
õpetajatele. Sellel koolitusel
osalenud lektor tõi välja, et
iga inimese õnn on ta enda
kätes ning kuigi on olukordi,
kus kiireid lahendusi ei ole,
on peaaegu alati olemas tegevused, mis võivad viia Sind
õnnele lähemale. Valem on
lihtne: hinda olukorda, kaardista võimalused/tegevused
ja seejärel asu tegutsema.
Kui metsaveerel on tärganud sinililled, siis VäikeMaarja gümnaasiumi algkoolimaja ümber on „tärganud“
tellingud. Tänu gümnaasiumi
juhtkonna planeerimisele, oli
ehitusettevõttel AS-il Gustaf
võimalus alustada pärast kevadist koolivaheaega algkoolimaja remondiga. Loodetavasti loob see hea eelduse, et
selles majas tuleb värvikirev
1. september. See on ka 2012.
aastal suurim investeering
(üle 400 000 euro) VäikeMaarja valla eelarves. Kui te
Triigi võimla, Simuna kooli
ja Väike-Maarja hooldekodu
läheduses kuulete kopsimist,
siis see ei ole varakevadine
rähn, vaid tänu keskvalitsuse poolt CO2 kvoodimüügist
saadud rahalistele vahenditele tegutseb nendel objektidel AS Antaares. Simuna kool
ja Väike-Maarja hooldekodu
saavad uued ja soojemad „kasukad“,
Triigi võimlas aga teostatakse lae soojustamine ja katuse vahetus.
Võib öelda, et kevadiselt uut hingamist riigihalduses oodati 31. märtsil
Tallinnas toimunud Eesti valdade ja
linnade üldkogul, kus keskseks teemaks
oli riigi halduskorralduse muutmine.
Üldkogul sooviti suurendada maakonna omavalitsusliidu ülesandeid ja

vähendada maavalitsuse omi. Näiteks
sooviti maavalitsuselt omavalitsusliitudele üle anda maakonna arengukava,
maakonna planeeringu ja ühistranspordi korraldamisega seonduv. Räägiti
vastutuse puudumisest maakondliku

Veel arutati Eesti rahastamiskorralduse muutmist ehk omavalitsuste suuremast finantsautonoomiat. Näiteks
soovitakse seda, et üksikisiku tulumaksumäär jagatakse kaheks, ühe kehtestab kohalik omavalitsus (10-12%) ja

Turismimessil osalemine annab lootust Peterburi suunalt tulevate turistide jõudmiseks
ka Eesti korrastatud ja külastamist väärt mõisakoolidesse.
tasakaalustatud arengu eest ning maakondlikul koostööl. Kindlasti on erinevaid maakondi ja maavanemaid, kuid
mulle tundub, et Lääne-Virumaal asi
toimib: ühistegevust peetakse mõistlikuks ja seda ka tehakse. Piirkondliku
koostöö heaks näiteks on Pandivere
piirkonnas nelja valla: Rakke, Laekvere,
Tamsalu ja Väike-Maarja valla vabatahtlik koostöö ning ühiste strateegi-

Politsei hoiatab
kelmide eest
Viimasel ajal on politsei üle Eesti saanud teateid kahtlastest isikutest, kes
pakuvad kõikvõimalikku kaupa – riideid, ehteid, mootorsaage jne. Politsei
hoiatab kodanikke, olge tähelepanelikud, neid kaupmehi ei tasu usaldada ja
nende kaudu ei tasu oste sooritada.
Märtsi keskel pöördus Väike-Maarja
politsei poole kodanik ja andis teada,
et keegi naisterahvas käis temal ukse
taga ja pakkus müüa riideesemeid. Kuigi naine oli väga pealetükkiv, ei allunud
kodanik ta soovidele ning saatis ta minema. Pealetükkimise vältimiseks on
vaja kodanikul jääda endale kindlaks
ja mitte lasta müüjal enda seisukohta
ümber rääkida. Kui vähegi võimalik, siis
eluruumidesse selliseid müügimehi/
naisi ei ole vaja lasta ja kui soovitakse
siseneda jõuga, siis teatada sellest politseisse. Igal kodanikul on õigus nõuda
oma elukohast lahkuma seal ilma seadusliku aluseta viibivat inimest. Omaniku korralduse mittetäitmine toob
kaasa vastutuse.
Meeldetuletuseks, et koduuksel

liste arendusdokumentide koostamine.
Üldkogul arutleti teemal “Omavalitsuste prioriteedid Euroopa Liidu uueks
eelarvperioodiks (2014-2020)“. Selles
eelnõus loen positiivseks ettepaneku, et ka EL vahendite abil korrastada

kohalikku teedevõrku. Näiteks VäikeMaarja vald, mis on piisavalt võimekas
vald, saab tänases situatsioonis enamuse probleemidest ise lahendatud.
Kuid just viimastel aastatel on vähene
riiklik kohalike teede rahastus ning karmid talved süvendanud kohalike teede amortiseerumist. Samas, et teede
lagunemist leevendada, tuleb sellesse
suunata kordades enam vahendeid.

teise osa määrab keskvõim. See tagab
olukorra, kus omavalitsused ei sõltu läbirääkimistest keskvõimuga. Probleem
tekib siis, kui küsida, et mille arvelt
saab tõsta omavalitsuste rahastamist.
Õpetajad alles näitasid oma suhtumist,
kõik linnad ja vallad on saanud tunda,
mida tähendab politseinike koosseisude vähenemine või millises seisus
on meie tasuta arstiabi kättesaadavus.

Julge erineda!

sõlmitud müügitehing ei ole keelatud,
kuid alati tuleb jääda ratsionaalseks,
mõelda tuleb kauba ja müüja usaldusväärsusele ning pretensioonide esitamise võimalusele. Pretensioonide esitamise võimalus peab kodanikul ostu
sooritamisel jääma. Seega on vaja teada kellele see kaebus esitada või keda
kohtusse kaevata.
Vastavalt sellele soovitan kodanikel,
kelle ukse taha sellised müügimehed/
naised tulevad, küsida alati müüjatelt
nime ja selle kontrollimiseks dokumenti. Kahtlaste müüjate korral võib juba
kindel olla, et nime küsimisel ei pruugi müüjad soovida enam oma kaupa
müüa.
Head inimesed, olge tähelepanelikud, kui näete ringi liikumas Lõuna-Euroopast pärit isikuid, kes pakuvad erinevaid odavaid vähekvaliteetseid kaupu, siis ärge laske end lõksu meelitada.
Jaanus Mätas
piirkonnavanem

Kevad on käes ja iga päevaga on üha
rohkem õhtuti tänavapildis näha jalutavaid noori, kes naudivad meeldivat
koosviibimist, head muusikat, ilusat
ilma jne. Paraku ei piirdu need õhtud
igale seltskonnale alati millegi toreda
nautimisega ja tahes tahtmata tuleb
vahel ette ka ebameeldivusi. Ei oskagi
nii kindlalt öelda, millest need pahandused tavaliselt alguse saavad, aga
ehk vahel on selleks kambas tekkinud
mõte, millega kõik kaasa lähevad, ära
tarbitud alkoholi kogus, peale mida ei
anta enam oma tegudele aru või hoopiski kellelegi oma oskuste ja võimete
näitamine.
Igal juhul on politsei prioriteediks
alaealised, nende vastu suunatud kui
ka nende enda poolt toime pandud
süüteod. Seega pöörame erilist tähelepanu noorte kogunemispaikadele ja
teistele vaba aja veetmise kohtadele.
Tuletaks meelde mõningased olulised
asjad, millega kõige tihedamini seoses
alaealistega kokku puututakse. Kõikidele alaealistele, kelle vanus on alla 16
eluaasta, kehtib avalikes kohtades ajaline piirang: ilma täiskasvanud saatjata

ei tohi väljas olla kella 23.00-6.00 ja ajavahemikul 1. juuni kuni 31.august on
selleks kellaajaks 24.00-5.00. Me kõik
teame kuidas aeg meeldivas seltskonnas lausa lendab ja järsku kella vaadates avastame, et oleme koju minemisega juba 2 tundi hiljaks jäänud, aga see
piirang on siiski laste enda heaolu ja ka
tervise kaitseks.
Samuti veedetakse väga suur osa
oma vabast ajast just koos sõpradega
olles avalikes kohtades, kuid nii alaealine kui ka täisealine isik peab arvestama teiste seal viibivate isikutega ning
nende pahatahtlik tülitamine, oma
tegevusega häirimine ja muud solvavad teod on keelatud. Meile kellelegi
ei meeldi ju kui meid tänaval pori või
prahiga loobitakse, ebatsensuursete
sõnadega sõimatakse. Olgem üksteisega sõbralikumad!
Kindlasti on paar väga olulist asja,
mida alaealiste käest küsides kõik
unepealt teavad, ent ometi mille vastu kõige tihedamini eksitakse, need
on seotud alkoholi, tubakatoodete ja
narkootiliste ainetega. Nende ainete ja
toodete omamine ning tarvitamine on

Seega on vajadused mitmetes valdkondades ning lihtsaid lahendusi ei ole.
Mul oli võimalus kuulata kevadvete vulinat Neeva ääres St. Peterburgi
turismimessil 5.-8. aprillil koos teiste
MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühenduse
esindajatega. Mess oli rahvusvaheline ning messi kaks
esimest päeva olid suunatud
põhiliselt turismiettevõtetele, kes otsisid uusi põnevaid
kontakte oma teenuste laiendamise eesmärgil. Võib öelda, et on tekkimas huvi väljaspool Tallinna asuva Eesti
vastu. Samas on turismiettevõtjatele vaja pakkuda väga
konkreetset teenust. Meie
mõisakoolid on vaid üks osa
võimalikest
vaatamisväärsustest ja turismiteenustest.
Kogu piirkonna atraktiivsuse tõstmiseks on vaja näha
ühist eesmärki ja teha selleks
koostööd. Toitlustusasutused, ööbimiskohad, loodusmatkad, spaad jms peavad
võimaldama just kliendi huvidest lähtuvaid teenuseid
ning loomulikult on nende
hea kvaliteet eeltingimuseks.
St. Peteburgis tasub ka kõigil ise ära käia, sest sealsed
vaatamisväärsused väärivad
kindlasti külastamist ning
võivad päevade kaupa lummata.
Hea vallaelanik, oma tervisele saab mõelda ka südamenädalale järgneval ajal.
Seega, kui Sa seni veel ei ole
end mõne treeningrühmaga
sidunud või kasvõi lihtsalt
pidevalt jalutamas käinud,
siis alati on võimalus alustada. Ära tee seda homme, vaid
tee täna. 22. aprillil oli sünniaastapäev Georg Lurichil
ning ka sellele kangelasele
mõeldes tuleb terve vaim terves kehas
hoida. Võimalus on jalutada näiteks
keeletammikuni, kuhu Mari Tarand istutas järjekordse Wiedemanni keeleauhinna emakeelepuu, Ebavere hiiemäeni või lihtsalt oma kodukohas looduses
matkata. Kõigile mõnusaid jalutuskilomeetreid!
Indrek Kesküla

alaealistele keelatud. Paraku noortega
vesteldes jääb mulje, et see on täiesti
normaalne nädalavahetuse veetmise
viis, mille võib ära rikkuda ainult politseile vahele jäämine ja protokolli saamine. Aga kas trahvisumma on tõesti
ainuke, mis loeb?
Siinkohal pöörduksin teie poole, armsad noored – te kõik olete targad ja nutikad ning leiaksite kindlasti palju meeldivama ja toredama lahenduse nädalavahetuse veetmiseks. Julge ainult erineda! Kindlasti on ka kõik need tegevused
karistatavad, aga karistused on kordades
karmimad täisealisele isikule, kes alaealisel võimaldab selliste asjadega tegeleda,
olgu selleks siis alkoholi või tubakatoote
ostmine, narkootiliste ainete müümine
vms. Täisealiste isikutena peaksime just
vastupidiselt käituma, oma käitumisega
oleme ju noortele eeskujuks.
Mõelgem enne tegutsema hakkamist
ka tagajärgede peale ja sellele, mida
meie teod teisele isikutele põhjustada
võivad ja ma arvan, et paljud ebameeldivused jääksid üldse tulemata.
Kaunist ja turvalist kevadet ning
hooligem üksteisest!
Airika-Helle Kriisa
Väike-Maarja konstaablijaoskonna
noorsoopolitseinik
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Vallavalitsuse materjalid
Maaküsimused
- Kinnitati kohaliku tee alusest
maast munitsipaalomandisse taotlemiseks kahe katastriüksuse moodustamine järgmiselt: katastriüksus kohaaadressiga Nõmme küla Nõmmeveski
tee, pindalaga 0,38 ha ja katastriüksus
koha-aadressiga Nõmme küla Nõmmeveski tee, pindalaga 0,26 ha, sealhulgas ehitise alune maa 0,26 ha, määrati
moodustatavate katastriüksuste sihtotstarbeks transpordimaa ja kinnitati
maa maksustamishind.
- Tehti vallavalitsuse 22.11.2011
korralduses nr 671 „Munitsipaalomandisse taotletava maa suuruse ja maksustamishinna kinnitamine, katastriüksusele sihtotstarbe ning koha-aadressi
määramine“ järgmised muudatused:
sõnastada korralduse punkt 1.3.1: katastriüksuse pindala 0,09 ha; sõnastada korralduse punkt 1.2.1.1: sealhulgas
ehitise alune maa 0,09 ha.
- Muudeti Väike-Maarja Vallavalitsuse 10.01.2012 korralduse nr 10 punkti
2 ja sõnastati see järgmiselt: „Määrata
moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.“
- Sõnastati vallavalitsuse 21.02.2012
korralduse nr 70 punkt 1.2 järgmiselt:
1.2 katastriüksus pindalaga 26,78
ha, mille koha-aadressiks saab VäikeMaarja vald, Pikevere küla, Rassipõllu
ning sihtotstarbeks maatulundusmaa.
- Kinnitati Väike-Maarja alevikus
munitsipaalomandisse taotlemiseks
moodustatava katastriüksuse pindalaks 2021 m², määrati moodustatava
katastriüksuse koha-aadressiks VäikeMaarja alevik Angaari tn 3, katastriüksuste sihtotstarbeks tootmismaa ning
kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Väike-Maarja alevikus
munitsipaalomandisse taotlemiseks
moodustatava katastriüksuse pindalaks 2446 m², määrati moodustatava
katastriüksuse koha-aadressiks VäikeMaarja alevik Tare tn 11a, katastriüksuste sihtotstarbeks üldkasutatav maa
ning kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Väike-Maarja alevikus
munitsipaalomandisse taotlemiseks
moodustatava katastriüksuse pindalaks 2916 m², määrati moodustatava
katastriüksuse koha-aadressiks VäikeMaarja alevik Tööstuse tn 1, katastriüksuste sihtotstarbeks tootmismaa ning
kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Väike-Maarja alevikus
munitsipaalomandisse taotlemiseks
moodustatava katastriüksuse pindalaks 5401 m², määrati moodustatava
katastriüksuse koha-aadressiks VäikeMaarja alevik Tööstuse tn 3, katastriüksuste sihtotstarbeks tootmismaa ning
kinnitati maa maksustamishind.
- Kinnitati Väike-Maarja alevikus

munitsipaalomandisse taotlemiseks
moodustatava katastriüksuse pindalaks 5255 m², määrati moodustatava
katastriüksuse koha-aadressiks VäikeMaarja alevik Tööstuse tn 14, määrati
katastriüksuste sihtotstarbeks tootmismaa ja kinnitati maa maksustamishind.
- Nõustuti 6,89 ha suuruse katastriüksuse moodustamisega maa riigi
omandisse jätmiseks, määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks
Pandivere küla Mardi ja sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
- Nõustuti 25,23 ha suuruse katastriüksuse moodustamisega maa riigi
omandisse jätmiseks, määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks Pandivere küla Uuetoa ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
- Nõustuti 3,36 ha suuruse katastriüksuse moodustamisega maa riigi
omandisse jätmiseks, määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks
Eipri küla Lehelinnu ja sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
- Nõustuti 13,2 ha suuruse katastriüksuse moodustamisega maa riigi
omandisse jätmiseks, määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks Nõmme küla Risti ja sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
- Nõustuti 7379 m² suuruse katastriüksuse moodustamisega maa riigi
omandisse jätmiseks, määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks
Avanduse küla Paju ja sihtotstarbeks
elamumaa.
- Nõustuti 2011 m² suuruse katastriüksuse moodustamisega maa riigi
omandisse jätmiseks, määrata moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks Simuna alevik Turu tn 11 ja sihtotstarbeks elamumaa.
- Nõustuti 4363 m² suuruse katastriüksuse moodustamisega maa riigi
omandisse jätmiseks, määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks
Simuna alevik Uus tn 12 ja sihtotstarbeks elamumaa.
- Nõustuti 5446 m² suuruse katastriüksuse moodustamisega maa riigi
omandisse jätmiseks; määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks
Simuna alevik Uus tn 16 ja sihtotstarbeks elamumaa.
- Otsustati lõpetada Avanduse külas
asunud Selma Rausile kuulunud hoonete juurde maa ostueesõigusega erastamise menetlus.
Määrati projekteerimistingimused
- Eesti Energia Võrguehitus ASle
elektripaigaldise (alajaamade Steel,
Simuna teravilja, Simuna jõusööda, Simuna keskuse ja Simuna kuivati vaheline keskpingeliin) projekteerimiseks.
- OÜle Leanne Aed ja Kodu üksike-

lamu laiendamiseks Simuna alevikus,
Parkali tn 6.
- Kaire Kislovile ehitusprojekti koostamiseks suvemaja laiendamiseks ja
elamuks rekonstrueerimiseks ning abihoonete rajamiseks aadressil Rastla
küla, Maretaru-Uuetoa.
- Ehitusprojekti koostamiseks abihoone rajamiseks aadressil Lepikumetsa, Käru küla.
- Üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks aadressil Liiduri 16
Kiltsi alevik.
- Korterelamu tehnosüsteemide
muutmiseks aadressil Linnupesa, Triigi
küla.
- ASle Baltic Agro teravilja punkerlao ehitusprojekti koostamiseks Ebavere küla Hoidla kinnistule.
- Üksikelamu ja abihoonete rekonstrueerimiseks aadressil Männisalu Avispea küla.
Väljastati ehitusluba
- OÜ-le Corle side- ja kommunikatsioonitrassi rajamiseks Aavere, Ebavere, Müüriku, Pandivere, Raeküla, Raigu
ja Vao külades ning Kiltsi ja VäikeMaarja alevikes.
- OÜle Casa Investment lasteaia rekonstrueerimiseks hooldekoduks aadressil Triigi küla Pargiääre.
- ASle Baltic Agro laadimisvarjualuse püstitamiseks aadressil Hoidla, Ebavere küla.
- Kersti Hurdile abihoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks aadressil Väike-Maarja alevik Koidu tn 2.

ühele lapsele.
Vallavara üürile andmine
- Anti OÜle KT Europroject Management üürile Pikk 7 Väike-Maarja alevikus asuv bürooruum, sõlmiti ühinguga üürileping kehtivusega 28.03.31.12.2012 ning määrata üüri suuruseks
64 eurot kuus.
Tegevustoetuste eraldamine
- Eraldati Simuna Spordiklubile tegevustoetust summas 445,00 eurot.
Hanked
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja Õppekeskuse küttesüsteemi projekteerimine” edukaks pakkujaks Verx Rakvere OÜ.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja valla teede- ja tänavakatete auguremont 2012. aastal“,
kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja valla tee- ja tänavakatete
auguremont 2012. aastal ” edukaks
pakkujaks OÜ ÜLE.
Keskkonnaküsimused
- Kooskõlastati Meibaumi karjääri
korrastamise projekt ja kinnitati kooskõlastamise tingimused.
Raha eraldamine reservfondist
- Eraldada reservfondist 500 eurot
loomade varjupaiga teenuse eest tasumiseks.

Väljastati kasutusluba
- ASle Baltic Agro kaalumaja kasutamiseks aadressil Ebavere küla, Hoidla.
- ASle Vao Agro loomakasvatusehitiste kasutamiseks aadressil Veski farm
Vao küla.

Bussiliini dotatsiooni määramine
- Otsustati määrata ASle Go Bus
Rakvere bussiliinide nr 39 ja 45 dotatsioon 2012. aasta märtsikuu eest summas 198,74 eurot.

Anti kirjalik nõusolek
- väikeehitise püstitamiseks aadressil Kännuküla küla Kungla.

ne

Isikliku kasutusõiguse seadmine
- Seati tähtajatu isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
kasuks üheksale Väike-Maarja vallale
kuuluvatele katastriüksustele.
Vaideotsus OÜ Virumaa Veepumbakeskus vaidele
- Otsustati jätta OÜ Virumaa Veepumbakeskus vaie rahuldamata.
Kultuuriküsimused
- Kinnitati Väike-Maarja muuseumi
ja Vao tornlinnuse ühekordsete pääsmete hinnad: täiskasvanud 2 eurot,
õpilased ja pensionärid 1 euro, valla
haridusasutuste korraldatud ühiskülastused tasuta ning tunnistati kehtetuks
vallavalitsuse 16.10.2007 korralduse nr
467 punkt 6.2; 22.12.2010 korralduse nr
656 punkt 6.2 ja 05.07.2005 korraldus nr
280 „Üürihinna kinnitamine“.
- Kinnitati Väike-Maarja rahvamaja
nõukogu koosseisus: Merike Hövelson,
Lembit Kopso, Valve Libene, Raimo
Maasik, Marju Metsman, Ellu Moisa,
Tiia Uutsalu.
Avaliku ürituse luba
- Otsustati lubada MTÜ-l VäikeMaarja Valla Rahvaspordiklubi korraldada 21.04.2012 rammuvõistlus VäikeMaarja aleviku keskplatsil ja 23.04.2012
Lurichi kevadjooks Väike-Maarja alevikus.
Haridusküsimused
- Võeti vastu valla õpilaste ja nende
juhendajate tunnustamise kord.
- Kinnitati Kiltsi mõisa peahoone
kasutushinnad: kuni 1 tund 40 eurot;
kuni 2 tundi 80 eurot; kuni 6 tundi 150
eurot; kuni 12 tundi 250 eurot; kuni 24
tundi 400 eurot; sauna kasutamine kuni
2 tundi 30 eurot, iga lisatund 10 eurot.

Vallavara tasuta kasutusse andmi-

Sotsiaalküsimused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse eraldamisega eelarve vahenditest 22
taotlejale, kokku summas 2042 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kolmele taotlejale.
- Nõustuti hooldajatoetuse maksmisega ühele taotlejale perioodil
01.04.2012-30.04.2014 summas 50 eurot kuus.
- Nõustuti sotsiaalteenuse osutamisega kolmele taotlejale osalemaks
puudega laste laagris.
- Nõustuti Väike-Maarja lasteaia toiduraha kuni 1,02 eurot päevas ja lasteaia kohamaksu 12,14 eurot kuus kompenseerimisega 2011/201. õppeaastal

- Anti MTÜle Triigi Mõis tasuta kasutusse Triigi külas asuv 1,3 ha suurune maa-ala ja sõlmiti vara tasuta
kasutamise leping kehtivusega kuni
27.03.2020.
- Anti MTÜle Ebavere Tervisespordikeskus tasuta kasutusse Ebavere tervisespordikeskuse hoone ja sõlmiti vara
tasuta kasutamise leping kehtivusega
01.01.2014 kuni 01.01.2020.
- Anti mittetulundusühingule Nelikand tasuta kasutusse Kurtna külas
asuv Külaplatsi katastriüksus ja sõlmiti
vara tasuta kasutamise leping kehtivusega kuni 17.04.2020.
- Anti tantsuseltsile Tarapita tasuta
kasutusse Pikk 23 Väike-Maarja alevikus asuv maa-ala ja sõlmiti vara tasuta kasutamise leping kehtivusega kuni
17.04.2020.

Halduskulude eest tasumine
- Otsustati tasuda valla omandis
oleva korteri, asukohaga Triigi küla,
maja nr 46, korter nr 14, majahooldustasu 2011. aasta eest kokku 101,24 eurot.
Koormuspiirangu kehtestamine
- Kehtestati koormuspiirang valla
kohalikel teedel registrimassiga üle 8
tonni veokitele alates 29. märtsist 2012.

Volikogu materjalid
29. märtsi volikogus arutatust
Istungist võttis osa 16 volikogu liiget
1. Detailplaneeringu algatamata
jätmine
Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Kadri Kopso tutvustas AS Baltic Agro esitatud taotlust projekteerimistingimuste väljastamiseks teravilja
punkerlao projekteerimiseks Ebavere
külas Hoidla katastriüksusele. Hoidla
katastriüksus asub Ebavere küla tiheasustusalal, kus uue hoone püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks
on vastavalt planeerimisseaduse § 3
lõikele 2 kohustuslik detailplaneeringu
koostamine. Planeerimisseaduse § 9
lõike 10 punkti 1 kohaselt võib kohalik
omavalitsus lubada ilma detailplaneeringut koostamata tootmisettevõtte

krundil olemasoleva tootmishoone
laiendamist või selle kõrvalhoone püstitamist ja selleks ehitusprojekti koostamist.
Otsustati lubada AS-il Baltic Agro
ilma detailplaneeringut koostamata rajada punkerladu Ebavere külas Hoidla
katastriüksusele. Vallavalitsusel väljastada projekteerimistingimused punkerlao projekteerimiseks;
2. Vallavalitsuse struktuuri muutmine
Vallavanem Indrek Kesküla tutvustas uut vallavalitsuse struktuuri.
Pärast arutelu otsustati muuta vallavalitsuse struktuuri järgmiselt:
- luua ehitusnõuniku ametikoht;
- viia järelevalveinspektor vallavanema otsealluvusse.

3. Väike-Maarja Vallavolikogu
27.03.2002. a määruse nr 10 kehtetuks tunnistamine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Otsustati tunnistada kehtetuks volikogu 27.03.2002 määrus nr 10 „VäikeMaarja valla eelarve reservfondi käsutamise kord“.
4. Vallavanema ametialane lähetus
Otsustati
lähetada vallavanem
Indrek Kesküla Sankt-Peterburgi 4.-8.
aprillini toimuvale turismimessile tutvustama Eesti Mõisakoolide Ühenduse
koosseisus siinseid turismialaseid võimalusi.

Info
Vallavanem Indrek Kesküla andis
infot:
1) OÜ Pandivere Vesi reoveepuhasti
hankest ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnast tulevikus. AS Vireen ettepanekust kasutada aleviku olmereovee
puhastamiseks AS Vireen puhastit.
2) Gümnaasiumi algkoolimajas alanud remondist.
3) OÜ SF Pandivere kaebusest VäikeMaarja Vallavolikogu 25.08.2011 otsuse
nr 49 „Detailplaneeringu vastu võtmata
jätmine“ tühistamiseks. Kaebus rahuldati kohtus. OÜ SF Pandivere taotles
veel, et kohus kohustaks volikogu vastu
võtma Karja katastriüksuse detailplaneeringut või siis kohustaks volikogu
muutma valla üldplaneeringut selliselt,
et sellest eemaldatakse alapunkt 2.1.2.

Kohus ei pidanud võimalikuks selliseid
taotlusi rahuldada. Kohus kontrollis
vallavolikogu tegevuse õiguspärasust
tulenevalt vallavolikogu otsuses nr 49
toodud asjaoludest, kuid kohus ei saa
teha haldusorgani asemel otsustust,
ega kohustada vastutajat sooritama
kaebaja jaoks soodsat toimingut. Vallavolikogu otsus on volikogu kaalutlusotsus ja kas vallavolikogu peab detailplaneeringu vastu võtma või mitte, ei saa
kohus ette kirjutada.
4) Linnade ja valdade volikogust 31.
märtsil.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 26. aprillil.
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Valla infoleht on ilmunud 20 aastat!
Väike-Maarja Valla Infoleht alustas
ilmumist valla algusajal, 1992. aasta
aprillikuus, seega 20 aastat tagasi.
Mis tingis tollal vallalehe väljaandmise ja kuidas see on aastatega arenenud?
Vallalehe väljaandmise mõte tuli
tollaselt abivallavanemalt Peeter Albilt
ning selle tingis vajadus selgitada elanikkonnale ühiskonna elus toimuvaid
muudatusi ja valdade kujunemise käiku. Lehe kaudu oli võimalik luua elanikele ülevaatlikku pilti omavalitsusliku
elukorralduse kujundamisest ja ülesannetest, mida nii majanduslikud kui
poliitilised muudatused valdade ette
seadsid.
Vallalehe esimene number trükiti
Rakveres Laial tänaval asunud trükikojas „Ühistöö” (küljendas T. Polluks) ja
selle tiraaž oli 3000 eksemplari.
Esialgu ilmus leht mõnekuuse vahe-

ga, vastavalt vajadusele ja kogunenud
info mahule. 1992. a anti välja neli ja
1993. a seitse lehenumbrit. Regulaarselt hakkas leht ilmuma 1994. a veebruarikuust, alates 12. numbrist. Tänaseks on jõutud 216. lehenumbrini.
Infolehte on trükitud mitmetes erinevates trükikodades, erinevates formaatides ja kujundustes, seetõttu on
lehe väljanägemine aeg-ajalt muutunud. Praegu on vallalehe tiraaž 1000
eksemplari ja seda trükitakse Jõhvis
trükikojas ”Trükis”.
Ajapikku võeti leht vallarahva poolt
omaks, sellega harjuti ning 2000. a. alguses lugejate hulgas korraldatud küsitluse põhjal selgus ka lehe olulisus.
Enamus vastanuist pidas vallalehte vajalikuks ning enamus hinnanguid lehe
sisule olid positiivsed. Küsitluse käigus
esitati asjalikke ettepanekuid, mida on
võimalust mööda püütud arvestada.

Algul saadeti leht postiga igasse kodusse. Nüüdseks ollakse harjunud sellega, et leht on tasuline, seda saab osta
poodidest ning seda on võimalik tellida
ka Eesti Posti kaudu koju, nagu iga teist
ajalehte. Valla kodulehel Internetis on
vallalehte võimalik lugeda elektrooniliselt.
Algselt oli vallaleht puhtal kujul infoleht, millele viitab ka lehe pealkiri.
Aja jooksul on leht läbi teinud tõhusa
arengutee, on muutunud sisukamaks,
ilmus lühikest aega ka värvilisena, ning
on nüüdseks kujunenud üheks oluliseks kohaliku kroonika jäädvustamise
allikaks.
Vallajuhid on püüdnud leheveergudel tuua elanikeni olulisema info. Regulaarselt ilmuvad lehes vallavolikogu
ja -valitsuse otsused, tutvustatakse vallavalitsuse tegevust ja töötajaid ning
aeg-ajalt seadusandlusest tulenevaid

tähtsamaid muudatusi. Suure osa leheruumist on hõlmanud kultuuri- ja
spordielu kajastamine. Tihti ilmub ülevaateid valla koolides toimuvast, seltsitegevusest ning tähtis koht on olnud
kultuuriloost tuntud isikute meenutamisel. Vähem on kajastamist leidnud
vahest ettevõtlus- ja majandusteemad.
Kõigil on olnud võimalik avaldada
kuulutusi ja anda lehe kaudu vallarahvale vajalikku infot.
2008. aasta märtsist kuni 2010. aasta
jaanuarini toimetas lehte Marju Metsman. Tema hakkas ise ka lehte vastava
programmiga küljendama, muutis lehe
formaadi n-ö lehelikumaks ja lõi sisuka toimetajaveeru. Märtsist 2010 kuni
augustini 2011 toimetas lehte Hilje
Pakkanen. Tema muutis lehe tunduvalt
mahukamaks, kirjutas tegusatest inimestest hulga huvitavaid isikulugusid
ja pani kokku mitu elektroonilist lehte.
Keelelist korrektuuri aitasid kuni
2009. aastani teha eesti keele õpetajad,
algul Inga Reinumägi, pärast teda Tiina Vaiksalu. Praegu vastutab korrektse

keelekasutuse eest toimetaja.
2008. aastal moodustati infolehe
kolleegium, kes arutleb infolehe sisu
üle ning püüab olla oma ettepanekutega toimetajale toeks ja aidata kaasa
lehe arengule. Praegu kuuluvad kolleegiumi Olev Liblikmann, Krista Ustav,
Ellu Moisa, Reet Eesmäe ja Hans Kruusamägi.
Lehe sisu on aidanud huvitavamaks
muuta paljud abilised, kes on meelsasti infolehele kaastööd teinud ning leheveergudel tegevusülevaateid ja oma
mõtteid avaldanud. Südamlik tänu teile kõigile!
Palju tänu kõikidele kauplustele,
kes aitavad vahendada lehe lugejateni
jõudmist!
Jätkuvalt meeldivale ja tulemuslikule koostööle lootes
Ilve Tobreluts
vallalehe toimetaja aprill 1992 veebruar 2008 ja alates septembrist
2011

Millest pajatas 1992. aasta aprillikuus ilmunud vallalehe esimene number?
Selles oli neli artiklit, mille autoriteks
vallavolikogu liige Ellu Moisa, vallavanem Jüri Poolak, abivallavanem Peeter
Albi ja maanõunik Ruth Albi.
Tollane volikogu liige Ellu Moisa kirjutas oma artiklis põhjalikult vallavolikogu tegevusest, tõi välja olulisemad
punktid valla põhimäärusest, tutvustas
vallavolikogu koosseisu ja moodustatud komisjone, kirjeldas erinevate
eluvaldkondade osakaalu vallaeelarves
jne.
Ellu Moisa:
”Et lahendamisele kuuluvaid ülesandeid on palju, on koosolekuid tulnud
pidada 1-2 korda kuus. Kõige rohkem
on arupidamist olnud nõunike töölevõtmise asjus. Korduvalt on selgitatud
valla uusi funktsioone, on antud ka „koduülesandeid”. Alguses, nagu praegu
vallaelanikudki, seisid volikogu liikmed
igati valla kaadri suurendamisele vastu.
Iga nõuniku funktsioonid on mitmetpidi läbi arutatud, korduvalt tagasi lüka-

tud ja ikkagi üheskoos leitud, et need
ametikohad on siiski vajalikud. Ega
meiegi kujutanud ette, mis on tänapäeva vald endisaegsega võrreldes.”
Vallavanem Jüri Poolak kirjutas käimasolevast reformiperioodist ning vajadusest muudatustega kaasa minna
ja omavalitsuslik elukorraldus omaks
võtta.
Jüri Poolak:
„Praegu on Eesti Vabariigis käimas
reformiperiood, on uute seaduste loomise periood. Muutused toimuvad nii
riigi valitsemises kui omandisuhetes.
Tekivad uued struktuurid tootmis- ja
valitsemisasutustes. See on valulik
protsess. Kõik vana, millega oleme
harjunud, taandub visalt. Kuigi rahvas
kritiseerib seda vana teravalt, pole ta
ometi valmis vastu võtma uut. Võõraks
on jäänud mõisted: aktsiaselts, osaühistu, rendiettevõte, munitsipaalettevõte. Terav puudus on ettevõtlikest ja
riskijulgetest kodanikest, kes looksid

uusi töökohti ja oleksid kaubatootmise initsiaatorid. Parem pole olukord ka
väikeste struktuuridega.
Tänaseks Eestis väljakujunenud olukord lausa nõuab vallavolikogudelt, et
igas vallas komplekteeritaks töövõimeline ja arvuliselt piisav vallavalitsus,
kes suudaks vastu seista kaosele. Kui
kusagil pole sellest veel nii aru saadud,
tuletab varsti rahvas ise seda oma vallavolikogule meelde, sest lootusetult
hilja on lappida laeva siis, kui lastis on
mitu tuhat inimest ning põhja aukudest tuleb masinaruumi üha järjest uut
vett juurde. Selliseks kujuneb olukord
vallas, kui jäädakse hiljaks uuendustega kaasaminemisel.”
Peeter Albi artikkel “Väike-Maarja
on saanud vallaks” rääkis valla esimese
arengukava koostamisest ja teistest ettevalmistustest, mis olid vajalikud valla
staatuse saamiseks, valla põhimäärusest, vallavalitsuse moodustamisest ja
vallana toimimisest.

Peeter Albi:
“12. detsembri 1991. a Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega on Väike-Maarja omavalitsuslikule halduspiirkonnale omistatud valla
õigused ja pandud valla kohustused.
Valla staatuse saamist hakati kohaliku
volikogu saadikute poolt Olev Liblikmanni ja Jüri Poolaku eestvedamisel
ette valmistama juba tunduvalt varem.
Rahvasaadikute otsuse kohaselt alustati juba möödunud aasta 1. oktoobrist alates tegelikku isefinantseerimist
hariduse, kultuuri, sotsiaalabi jt varem
maakonna haldusesse kuulunud sotsiaalsfääri valdkondades kohalikku,
valla eelarvesse laekuvate maksude
arvel. Samuti asuti tulenevalt omavalitsusfunktsioonide ülevõtmisest moodustama vallavalitsust ja tööle võtma
vajalikke spetsialiste.”
Rubriik “Saagem tuttavaks valla töötajatega” alustas esimeses lehes maanõuniku töömaa tutvustamisega.

Ruth Albi:
“Valda tööle asumine tuli ootamatult. Ettepaneku tegi vallavanem Jüri
Poolak vajadusest tööle rakendada
maakorraldaja, sest läheneva maareformi ettevalmistamine tõi kaasa suure
hulga praktilist tööd.
Minu töö peamiseks sisuks on valla maaregistri korrastamine ja maakatastri loomine. Lähemas tulevikus on
meil kolme tüüpi maaomanikke - eraomanikud, munitsipaalomandus ja riigiomandus. Kõik teised maakasutajad,
kes ei ole maaomanikud, saavad maad
rentida omanikelt.
Praeguste maakasutuste ja tulevaste kinnistute arvestamisel ja registreerimisel käsitsitöö vähendamiseks
oleme koostöös Eesti Maa-ametiga ja
Väike-Maarja kolhoosi arvutuskeskusega rakendamas arvutit.”

Kodu-uurija Eduard Leppik on 2006. a vallalehe kohta kirjutanud:
„Väike-Maarja Valla Infoleht ei alustanud tühjalt kohalt. Selle eelkäijaks võib
lugeda aprillist 1988 Pandivere Agrofirma poolt välja antud Pandivere Teatajat, mida toimetas Ene Kesler. Rõõ-

mustavalt asjaliku tasemega infoleht
pakkus jooksvaid andmeid paikkonna
majandus- ja kultuurielust, aga valgustas ka olulisi minevikusündmusi siinmail. Väljaanne lõpetas ilmumise 1991.

a suvel, mil valmistati ette külanõukogu muutmist vallaks. See sai teoks 12.
XII 1991. Juba aprillis 1992 asus noor
omavalitsus välja andma Väike-Maarja Valla Infolehte. Algul esitati selles

pelgalt vallavalitsuse teateid, aga 1994.
a kevadest (toimetaja Ilve Tobreluts)
asuti kajastama muidki kohaliku elu
sündmusi nii kaasajast kui ka minevikust. Praeguseks on valla häälekandja

kujunenud tõeliseks valla kroonikaks
ning siinse elu igakülgse valgustajana
Väike-Maarja ajaloo hindamatuks jäädvustajaks.”

Tööle asus uus
järelevalveinspektor
OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING
Väike-Maarja vallas

Aprillikuus asus Pandivere piirkonnas tööle uus
järelevalveinspektor Egle Ott.
Väike-Maarja vallavalitsuses töötab ta kolmapäeviti, kontakttelefon
on 329 5758, e-posti aadress egle.ott@pandivere.eu
Egle Ott on sündinud Viljandimaal. Sealt viis elutee ta Ida-Virumaale Narva-Jõesuusse.
Aasatel 2004-2008
õppis ta Sotsiaal-Humanitaarinstituudi
õigusteaduskonnas
jurist-kriminalisti erilalal. Enamuse ajast
on ta seni töötanud
avalikus sektoris riigiametnikuna.
Vabal ajal harrastab Egle kepikõndi
ning pühendub lastele ja kodule.

19. mail 2012
Kogumisauto peatumise kohad ja ajad:
12.30-12.40 – Pandivere küla, endise kaupluse juures
12.55-13.10 – Triigi küla, spordihoone juures
13.50-14.00 – Kurtna küla, külamaja juures
14.15-14.25 – Kiltsi alevik, bussijaamas
14.30-14.40 – Vao küla, Pargi tn 7 kortermaja kõrval parkimisplatsil
Tuua võib keskkonnale ohtlikke jäätmeid: kasutatud õlid, õlifiltrid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid,
taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning kõigi nimetatute pakendid, vanad akud ja akuvedelikud, leeliselised pesuained, väävel- ja soolhape ning orgaanilised happed, kasutamata jäänud ja aegunud ravimid, elavhõbedakraadid, päevavalguslambid ning patareid.

NB!

Vallakodanikele on kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete üleandmine tasuta.
Info:
Leie Nõmmiste, tel 329 5756 ja 5348 8787
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Ida päästekeskus:

tule tegemisel järgi ohutusnõudeid!
Eestimaal on lumikate valdavalt sulanud ja alanud on tuleohtlik aeg. Ida päästekeskus tuletab
meelde, et lõket tehes ja grillides peab järgima ohutusnõudeid. Hooletult ettevalmistatud lõkkeplats võib põhjustada kulupõlengu.
Kulu põletamine on aastaringselt keelatud!
Kulupõletamise keelust üleastujaid ootab kuni 800 euro suurune rahatrahv, lisaks tuleb kulupõlengu põhjustajal tasuda tekitatud keskkonnakahju.
Samuti tuleks kohaliku omavalitsuse eeskirjadest kontrollida, kas antud piirkonnas lõket üldse
teha võib.
Tuld võib teha tuulevaikse ilmaga või nõrga tuulega (tuule tugevus kuni 5,4 m/s). Arvestama peab
ka sellega, et põletamisel tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.
Metsas võib lõket teha vaid selleks ettenähtud tähistatud kohas ja omaniku loal.
Lõkke ohutu kaugus metsast ja hoonetest sõltub eelkõige lõkke suurusest. Alla ühemeetrise
läbimõõduga lõkkekoht peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Ühe
kuni kolme meetrise läbimõõduga lõke peab aga jääma vähemalt 20 meetri kaugusele. Üle kolmemeetrise läbimõõduga tuleaseme puhul peab lõkke tegemise kooskõlastama juba asukohajärgse
päästekeskusega.
Lõke teha mittepõlevale pinnasele. Lõkkease ja selle ümbrus peavad olema puhastatud kergesti
süttivatest materjalidest. Käeulatusse tuleb varuda esmased tulekustutusvahendid nagu näiteks
tulekustuti või ämber veega.
Mitte mingil juhul ei tohi põlevat lõket jätta järelvalveta. Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.
Ka grillimisel peab meeles pidama, et grilliseade tuleb paigutada tasasele mittesüttivale pinnasele, mis jääb hoonest vähemalt viie meetri kaugusele. Pärast grillimist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada. Rõdul grillida ei tohi!
Ida päästekeskus soovitab inimestel jälgida, et ka teised kevadprahti põletades ja grillihooajaga
algust tehes tuleohutusnõudeid täidaks ega seaks ohtu teiste elusid ja vara.

Infot täpsemate tuletegemise nõuete ja kohalike omavalitsuste
heakorraeeskirjade kohta saab päästeala telefonilt 1524.

Tuleohutuse teemal
Kas telefonilaadija võtsid pistikust?
Haapsalu traagilisest sündmusest
möödus juba aasta. See tuletas taas
meelde, kui ohtlik tuli võib olla.
Minu neljane tütar nägi uudistes
protestiaktsioonidest leekivat Kreekat
ja ütles: „On ju nii, et tikkude ja tulega ei tohi mängida!?“ Jah, muidugi on
tal õigus. Tuhandeid aastaid tagasi kodustasid inimesed tule selleks, et sooja
saada ja süüa teha ning panid looduse
stiihia nutikalt enda heaks tööle. Aga
inimesed on läbi aegade kokku puutunud ka tule hävitava loomuga, mis avaldub igapäevaelus pahatihti tule hooletul või valesti kasutamisel.
Kuigi me kõik teame juba päris väikesest peale, et tulega mängimine on
ohtlik, põhjustab suure osa tuleõnnetustest maast-madalast õpitud lihtsate reeglite eiramine. Kui hästi me
ikkagi tegelikult oma igapäevases elus
elementaarsetest ennetusabinõudest
teadlikud oleme ja tuleohutuseeskirju
täidame, et punane kukk meie kodu katuseharjale tiibu lehvitama ei pääseks?
Päästeameti masendav statistika
Päästeameti statistika järgi hukkus
2011. aastal Eestis tulekahjude tagajärjel 73 inimest. Selle numbri sees on ka
Haapsalu lastekodus traagiliselt hukkunud 8 last ja 2 täiskasvanud hoolealust.
Nähes telerist või lugedes ajalehest järjekordset uudist kohutavast tuleõnnetusest, mõtleb enamik meist, et temaga
ei saa nii juhtuda, sest tema kodus on
kõik kontrolli all. Me kõik teame vanasõna, et õnnetus ei hüüa tulles, aga

selle tõeline tähendus võib pärale jõuda paraku alles siis, kui on hilja. Eestis enamlevinud tulekahjude põhjusi
teades saab suurt osa tuleõnnetustest
vältida, kui kasutada kõigile kättesaadavaid tuleohutusvahendeid ja järgida
lihtsaid ohutuseeskirju.
Suitsuanduri puudumine
Eestis mullu tuleõnnetuses hukkunud inimestest kaotas 50 elu hoones,
kus ei olnud paigaldatud tulekahju
signalisatsiooniandurit. Aga ka kõige
moodsamatest turvalahendustest ei
pruugi kasu olla, sest need on vaid pool
teed tuleohutuse tagamiseks. Olen
kuulnud inimeste selgitusi, et neil on
ju suitsuandur muidu täiesti olemas,
aga just eelmisel päeval sai selle patarei tühjaks ... Kuid suitsuandurist pole
mitte mingit kasu, kui see patareita
kapi peal seisab! Igas Eestimaa kodus
peaks aeg-ajalt üle vaatama vajalikud
seadmed ja värskendama teadmisi, et
ennetada ootamatusi ja traagilisi sündmusi.
Järelevalveta tuli
Peaaegu 38% hukkunutest kaotas
eelmisel aastal elu lahtise tule kasutamise tagajärjel. Päästeameti analüüsis
on kirjas, et enimlevinud lahtise tule allikas on järelevalveta jäetud küünal. Iga
lapski teab, et põlevat küünalt ei tohi
kunagi valveta jätta! Aga kas me saame
kätt südamele pannes öelda, et pole ise
iial põleva küünla juurest „mõneks hetkeks“ kõrvalruumi või teisele korrusele
läinud?
Elutoast alguse saanud põleng

Elutuba on põlengu tekkekohaks
39% tulekahjudel. Tundub loogiline, et
tulekahjud saavad alguse pigem köögist, kus pann suurel kuumusel pliidil
säriseb. Kuid statistika näitab, et kõige
enam tuleõnnetusi saab alguse hoopis
elutoast – sellistes õnnetustes hukkus
möödunud aastal koguni 28 inimest.
Elutoas veedetakse sageli pere ja sõprade seltsis meeleolukalt aega, mekkides veini ja tehes olemise küünaldega
hubasemaks. Ent mõnusas seltskonnas
võib tähelepanu kergesti hajuda ja tore
pidu võib lõppeda ootamatult valusate
tagajärgedega.
Alkohol ja voodis suitsetamine
Paljud hukkunutest on tulekahju
puhkemise hetkel oletatavalt olnud alkoholijoobes ja tulekahju tekkepõhjuseks hooletu suitsetamine. Üks levinumaid tulekahjus hukkumise põhjuseid
on teatavasti see, kui alkoholi tarvitanuna diivanil või voodis suitsetatakse.
Võib ju mõelda, et kui mina ise ei suitseta ja kodus on suitsetamine välistatud, siis ei saa seda juhtuda! Aga võibolla on kõrval korteris naaber, kes koos
sõpradega otsustab kangemat kraami
pruukides suitsetada tugitoolis ja nii
võibki olukord kontrolli alt väljuda...
Hooletu või mõtlematu käitumine
84% inimestest hukkus tulekahjus,
mille põhjuseks oli hooletus. Jõulukuuse süttimiseks on vaja vaid ühte tikku
– kuusk aga põleb maha vaid viie minutiga. Ka prügikasti süttimine pole vaid
filmis nähtud võimalus tule vallapääsuks. Paraku on vägagi levinud mõtlematu tegu, kus ahjusuu ette pannakse
iluloojaks kaltsuvaip või visatakse vanade ajalehtede hunnik, et järgmisel
korral oleks tulehakatis käepärast. Nii
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Meeldetuletus kütteseadme
kasutajale
Kütteseadmed ei ole odavad. Kui
ehitada, siis ikka selline, mis annab
sooja, millel on garantii ja mis kestab
aastaid. Nõudke pottseppadelt ja
korstnapühkijatelt pärast töö teostamist ka seadusega sätestatud dokumentatsiooni.
01.01.2012. a hakkas kehtima uus tuleohutusseadus, mis tõi kaasa olulised
muudatused kütteseadme kasutajale
ning ehitajale. Üks olulisemaid muudatusi on see, et kõigil, kes teostavad majandustegevusena pottsepatöid, peab
olema Kutsekoja poolt väljastatud pottsepa kutsetunnistus ning tahkeküttel
köetavaid kütteseadmeid (kamin, pliit,
ahi, katel jne) ja korstnaid tohib ehitada või paigaldada kutseline pottsepp.
Ühepereelamus, suvilas või väikeehitises võib enda tarbeks küttesüsteeme
ehitada kutsetunnistuseta isik, kuid
pärast võib kasutusloa taotlemisel tekkida probleeme. Pottsepp peab väljastama kütteseadme valmimise järel ka
kütteseadme passi, kasutusjuhendi,
ohutusjuhendi ja muud sinna juurde
kuuluvad dokumendid. Kütteseadme
passis peab olema ära toodud kõik oluline kütteseadme kohta, ka kütuse liik
ja kogus, mida tohib selles kütteseadmes korraga kütta ning salvestusaeg.
Müüritud kütteseadme välispind
ei tohi kütmise ajal ega kütmise järel
ületada 800C. Kui neid asju järgida, on
välistatud ka ülekütmine. Kütteseadme
paigaldamisel ja projekteerimisel ei
tohi suitsu juhtimiseks kasutada ventilatsiooni lõõri. Kasutada võib üksnes
tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut
küttesüsteemi. Kui küttesüsteemi kasutamisel tekib tahma, tuleb küttesüsteemi puhastada nii nagu kütteseadme
dokumentatsioonis öeldud. Kui passis
ei ole puhastamissagedus ära toodud,
tuleb küttesüsteeme puhastada vähemalt üks kord aastas, et ennetada tahmapõlengu ohtu.

Korstnapühkimist reguleerib siseministri määrus, mis hakkas kehtima
01.09.2010. a. Korstnapühkimisteenust
võib samuti majandustegevusena pakkuda isik, kel on Kutsekoja poolt väljastatud korstnapühkija kutsetunnisus.
Ühepereelamus, suvilas, väikeehitises
võib enda tarbeks küttesüsteeme puhastada (välja arvatud suitsulõõrides
tahma põletada) ka ilma kutsetunnistuseta isik, järgides kütteseadme puhastamise nõudeid. Ent ka eramutes ja
suvemajades peab üks kord viie aasta
jooksul laskma kutselisel korstnapühkijal puhastada küttesüsteemid, kes
koostab siis korstnapühkimise akti ja
juhib tähelepanu avastatud puudustele. Seetõttu soovitangi kutsuda korstnapühkija ikka sagedamini, et tagada
varane puuduste avastamine ning nõnda kokku hoida korrastamise kulusid.
Toon ühe näite: kui pööningu pinnast korsten pigitab, siis järelikult on
korstna vuukides praod, korstnaots ja
pööningupinnas kivid on veel terved. Ei
ole vaja hakata korstnat lammutama ja
uut korstnat laduma, siin piisab korstna seest poolt ära krohvimisest.
Väike palve omavalitsuste ametnikele. Kui näete, et tsentraalküttega maja
katusele on tekkinud mõni korsten või
tuleb suitsu ventilatsiooni korstnast,
koputage uksele ja küsige, kas kütteseade on seaduspäraselt ehitatud.
Oma territooriumil ehitusjärelvalve
teostamine kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse.
Kasutage ikka küttesüsteemide ehitusel ja hooldusel kutseliste pottseppade ja korstnapühkijate abi.

luuakse ahjusuust pudenenud sädemele ideaalsed tingimused tulekurja tuppatulekuks. Õnnetuse tagajärg ei olene
hooletuse suurusest, ka väike mõtlematu liigutus võib lõppeda mõõtmatult suure kahjuga.
Elektri- ja kütteseadmete kasutus
Ka hooletus või rike elektri- või
kütteseadme kasutamisel on õnnetuste põhjustajaks. Arvatakse, et korras
elektriseade ei saa ju tulekahju lähtepesaks olla. Kuid aastas on mitmeid
väljakutseid, kus tulekahju on alguse
saanud seinas olevast fööni juhtmest
ning kümmekond tulekahju, kus lühis
on tekkinud elektrivõrgus olevast pesumasinast või kus kurja juureks osutub
elektripistikusse jäetud telefonilaadija.
Õppus hõlmas nii teooriat kui ka
praktikat
Oluline on tõsta eelkõige meie endi
ja laste teadlikkust, et ohuolukordade tekkimist vältida. Asenduskodudes
elavad enamjaolt lapsed sellistest peredest, kus on puudunud lapsevanema
positiivne eeskuju. Seepärast algatas
SEB Heategevusfond tuleohutuse projekti, mis sai teoks koostöös siseministeeriumi ja päästeametiga. Jaanuaris
ja veebruaris toimus päästeameti ringsõit-õppus kõigisse laste asendus- ja
turvakodudesse üle Eesti, mille raames
jagasid spetsialistid 1200 lapsele tuleohutuse teadmisi ja oskusi. Õppusel
räägiti ja arutati, kuidas tulekahju alguse saab ja areneb ning mida teha, kui
punane kukk on lahti pääsenud. Põnevates näidistundides õpiti hindama
leegist, kuumusest ja suitsust tekkivat
ohtlikku olukorda, seda, kuidas aidata
ohtu sattunud inimest nii, et oleks tagatud enda ohutus jpm.

Turvatunne ja ohutus algab meist
enesest
Kuigi asjakohased ministeeriumid
ja ametid tegelevad pidevalt tuleohutusega seonduvate küsimustega ja korraldavad koolitusi, tuleb igal inimesel
teha kõik endast sõltuv, et tulekahjude
valusat statistikat ohjeldada, nii et tulekahju üldse süttida ei saakski. Vastutustundlik käitumine, lapsevanemate ja
kasvatajate eeskuju ning ohutuseeskirjade järgmine ja õpetamine oma lastele ja hoolealustele on see, mis toimib
tõhusa ennetustööna.
Juba iidsel ajal teati, et tuli on hea
sulane, aga paha peremees. Päästjatele, kodu kaotanud peredele ning meedia kaudu enamikule eestimaalastele
on puust ja punaselt selgeks tehtud,
kui kibe tõde peitub vanasõnas „Varas
jätab varna seina, tuli ei jäta sedagi“.
Igaühel meist kodanikuna on vastutus
iseenda ja oma lähedaste turvalisuse eest. Ehk ei peaks me selleaastase
heateo tegemiseks ootama harrast jõulumeeleolu ja heategusid eeldava aastalõpu lähenemist. Lisage näiteks täna
õhtul poes käies toidukorvi ka üks suitsuandur ja kinkige see lähinaabrusest
perekonnale, kes seda vajada võib. Nii
mõnegi pere ja seal elavate laste elu
saab sedasi turvalisemale alusele ja
punane kukk jääb vaid kõnekujundiks
või koolitunnis paberile maalitud hoiatavaks sümboliks.

Aivar Sekk,
korstnapühkija-pottsepp
tel 502 9938

Turvalisi ja kauakestvaid seinu soovides
Triin Lumi
MTÜ SEB Heategevusfond tegevjuht
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Toetusvõimalused ettevõtjatele
LEADER meede 1, Ettevõtlik Pandivere (8-11. mai 2012), PAIK
Eesmärgiks on Pandivere piirkonna
majanduse mitmekesistamine, tööhõive parandamine ja ettevõtlikkuse
suurendamine. Toetatavad tegevused:
uuringud ja tootearendus; investeeringud masinatesse, seadmetesse, ehitistesse, rajatistesse, mootorsõiduki
ostmine, mille sihtotstarbeks on PAIK
piirkonnas elanikele teenuse osutamine; messide külastamine ja koostööd
arendavate ürituste korraldamine. Minimaalne toetussumma on 1 598 eurot.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 38 347 eurot ja toetuse
maksimaalne määr on 60%.
Starditoetus (jooksev taotlemine),
EAS
Starditoetuse eesmärgiks on uute
jätkusuutliku arenguprognoosiga väikeettevõtjate tekke soodustamine ja
ellujäämisvõimaluste
parandamine,
vähendades finantseerimisvõimaluste
kättesaadavuse takistusi. Toetatavad
tegevused: masinate ja seadmete soetamine, transport- ja seadistamine;
turundus; rakendustarkvara soetamine
või arendamine; patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse väljatöötamine. Starditoetust on võimalik taotleda kuni 7 000
eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, ja omafinantseering vähemalt 20%.
Kasvutoetus (jooksev taotlemine),
EAS
Kasvutoetuse eesmärgiks on jätkusuutlike kasvu- ja ekspordipotentsiaaliga väikeettevõtjate tekke- ja arenguvõimaluste parandamine, vähendades finantseerimisvõimaluste kättesaadavuse takistusi. Toetatavad tegevused: masinate ja seadmete soetamine,
transport ja seadistamine; turundus;
rakendustarkvara soetamine või arendamine; patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse
väljatöötamine. Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni on 32 000 eurot.
Toetuse osakaal projekti maksumusest
on maksimaalselt 65% ja omafinantseering vähemalt 35%.
Tööstusettevõtja nõustamise toetus (jooksev taotlemine), EAS
Eesmärgiks on ettevõttele professionaalse toe pakkumine tootlikkust
suurendavate projektide elluviimisel.
Toetust saab taotleda professionaalse konsultandi kaasamiseks kuni 12
kuud kestva tootmise efektiivsuse suurendamisele ja tootlikkuse tõstmisele
suunatud projekti läbiviimisel. Taotletava toetuse miinimumsumma on 1
600 eurot projekti kohta. Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest
kuludest, kuid mitte rohkem kui 5 000
eurot projekti kohta.
Disainjuhtimise alane nõustamisteenuse toetus (jooksev taotlemine),
EAS
Eesmärgiks on väärtustada disaini
rolli toodete, teenuste ja ärimudelite
arendamisel ning lisandväärtuse loomisel, aidata kaasa ettevõtete kontaktide loomisele ja koostöö tekkimisele
disaineritega. Toetust saab taotleda
professionaalse konsultandi kaasamiseks kuni 12 kuud kestva disainjuhtimise alase nõustamisprojekti läbivii-

misel. Taotletava toetuse miinimumsumma on 1 600 eurot projekti kohta.
Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem
kui 5 000 eurot ühe projekti kohta.
Arendustöötaja kaasamise toetus
(jooksev taotlemine), EAS
Arendustöötaja kaasamise toetuse eesmärk on suurendada ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet.
Arendustöötaja ettevõttesse värbamisega seotud tegevused; arendustöötaja rakendamine toetuse saaja projekti
eesmärkide elluviimiseks. Miinimum
ja maksimum summat ei ole otseselt
kehtestatud.
Toetusmäär sõltub arendustöötajast
ja moodustab abikõlblikest kuludest:
50% kui kaasatakse turundusjuht; 70%
kui kaasatakse teadur, insener, disainer,
tehnoloog.
Ekspordi arendamise toetus (jooksev taotlemine), EAS
Eesmärgiks on Eesti ettevõtjate
ekspordialase konkurentsivõime suurendamine välisturgudel. Toetatavad
tegevused: sihtturu nõustamisteenuse hankimiseks sihtturu teenuseosutajalt; toodete või teenuste sihtturu
nõuetega vastavusse viimiseks; tootenäidiste valmistamiseks ja tellimiseks;
reklaammaterjalide valmistamiseks ja
tellimiseks ning püsiekspositsioonide
eksponeerimiseks; ettevõtja sihtturgudele suunatud veebilehe arendamiseks, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamiseks; toodete või
teenuste brändide väljatöötamiseks ja
kaubamärkide registreerimiseks sihtturul; müügivisiitide korraldamiseks
sihtturgudel ning sihtturgudele suunatud turundusürituste korraldamiseks;
sihtturgudele suunatud välismessidel
või -näitustel osalemiseks; sihtturgude
uuringute läbiviimiseks. Toetuse minimaalne summa on 3 000 eurot ja maksimaalne summa 160 000 eurot. Ainult
sihtturu nõustamisteenuse hankimisel
on toetuse minimaalne summa 1 000
eurot ja maksimaalne summa 10 000
eurot. Individuaalprojekti toetusmäär
on kuni 50% abikõlblikest kuludest.
Ühistaotluse toetusmäär on kuni 70%
abikõlblikest kuludest.
Innovatsiooniosakud
(jooksev
taotlemine), EAS
Innovatsiooniosakute eesmärgiks
on tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega. Toetatavad tegevused: toote- või
teenuse arenduse alased konsultatsioonid; töökorralduse, tootmis- või
tehnoloogiaalane nõustamine; disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine; teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine; metroloogia,
standardiseerimise ja sertifitseerimise
alased konsultatsioonid; vastavusvõi tootearenduskatsetuste läbiviimine; patendi-, kasuliku mudeli või
tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine; patendi-, kasuliku
mudeli või tööstusdisainilahenduse
alase uuringu ja infootsingu teostamine; patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse registreerimine.
Kuni 4 000 eurot üksiktaotluse korral.
Kuni 16 000 eurot ühistaotluse korral.
Toetuse piirmääraks on kuni 100% abikõlblikest kuludest.

Green Industry Innovation “Ökoinnovatsiooni toetamine IKT abil (programm on kavandamisel, avamine on
planeeritud 2012. aasta teise kvartali
lõpus), EAS
Koostööprogrammi eesmärgiks on
toetada projekte, mis toovad märkimisväärset kasu keskkonnale, majandusele
ja ühiskonnale läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste arendamise neljas valdkonnas - energiamajandus, transport ja logistika, tootmine
ja kaubandus ning e-tervishoid. Toetatavad tegevused: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste arendamine. Programmi kogueelarve on 7
miljonit eurot.
Tootmisettevõtete arendustoetus
(programm on kavandamisel, avamine on aprillis 2012), EAS
Eesmärgiks on Eesti töötleva tööstuse ettevõtjate tootearendusalase
võimekuse suurendamine läbi arendustegevuse, mille tase ületab ettevõtja senise arendustöö taset. Toetatavad
tegevused: töötajate personali- ja lähetuskulud; uute ja kasutatud seadmete
kulum; sisseostetud teenused: uuringutele, tehnilisele teabele, patentidele,
sertifitseerimisteenustele ning konsultatsioonidele, klientide kaasamisega
seotud teenustele; kulud materjalidele
ja tarvikutele; projekti käigus loodud
tööstusomandi õiguste esmakaitsmine. Taotletava toetuse minimaalne
suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne
suurus on 500 000 eurot. Toetuse finantseerimise piirmääraks on kuni 35%
projekti abikõlblikest kuludest.
Tööelu kvaliteedi parandamine
(alates 12. märtsist 2012 kuni taotlusvooru eelarve vahendite lõppemiseni), INNOVE
Meetme pikaajaliseks eesmärgiks on
töötajate tööga seotud tervisekahjude
vähenemine. Toetatavad tegevused: ettevõttes riskianalüüsi läbiviimine, mis
sisaldab töökeskkonna ohutegurite (nt
müra, vibratsioon, tolm) parameetrite
mõõtmist, lisaks on võimalik suunata
töötajaid tervisekontrolli. Toetus on
ühele projektile minimaalselt 1 000
eurot ning maksimaalselt 10 000 eurot.
Taotleja peab omalt poolt panustama
vähemalt 30 % omafinantseeringut.
Nõuandetoetus (MAK meede 1.3)
2012 (taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini 2012),
PRIA
Toetuse eesmärgiks on nõuandesüsteemi tugevdamine kompetentse info
ja teadmiste paremini kättesaadavaks
muutmisega ja põllumajandustootjatele ning erametsa valdajatele ettenähtud nõuandeteenuse kättesaadavuse
tagamine. Nõuandetoetust võib taotleda teadmiste ja nõu saamiseks ettevõtte majandustegevuse või erametsa
majandamise tulemuslikkuse parandamisega seoses. Nõuandetoetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust
maksumusest kuni 75% abikõlblikest
kuludest, kuid mitte rohkem kui 1 279
eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
Mikropõllumajandusettevõtte
arendamise
investeeringutoetus
(MAK meede 1.4.1) Meede avatud
26.11.-10.12.2012, PRIA
Toetuse üldeesmärk on põlluma-

OÜ KT Europroject Management
avas Väike-Maarjas kontori
OÜ KT Europroject Management avas aprilli alguses Väike-Maarja
vallamaja II korrusel (ruum 207) kontori.
Oleme juba 7 aastat edukalt nõustanud kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, riigiasutusi ja mittetulundusühinguid erinevate valdkondade
projektitaotluste, strateegiate, arengukavade, äriplaanide, ekspordiplaanide, turundusplaanide, riskianalüüside, tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamisel, viinud läbi mitmeid uuringuid, koolitusi ning
juhtinud edukalt rahvusvahelisi ja siseriiklikke projekte.
Teeme tihedat koostööd EASi, PRIA, PAIKi, Innove, Töötukassa, Lääne-Virumaa Arenduskeskuse, Tartu Ülikooli jt sarnaste organisatsioonidega. Täpsemat infot tehtud tööde ja pakutavate teenuste kohta saab
ettevõtte kodulehelt www.europroject.ee.
Ootame enda juurde konsultatsioonile nii juba tegutsevaid kui ka
alles alustavaid ettevõtjaid ning mittetulundusühinguid. Võtke meiega
julgesti ühendust!
Katrin Suursoo
(katrin@europroject.ee, tel 56608077)
Liina Viikberg
(liina@europroject.ee, tel 55598780)
jandusliku tootmise konkurentsivõime suurendamine põllumajandusliku
tegevuse mitmekesistamise, nõuetele
vastava põllumajanduse edendamise
kaudu. Toetatavad tegevused: põllumajandussaaduste tootmiseks või töötlemiseks: hoonete või rajatiste ehitamine; põllumajandusliku tootmishoone
juurde kuuluva juurdepääsutee ehitamine; looma pidamiseks puuri ostmine
ja paigaldamine; masina või seadme
ostmine ja paigaldamine; sertifitseeritud või kontrollitud istikute ostmine
ning istandiku piirdeaia ja konstruktsiooni ostmine ja paigaldamine; mesilastaru ja mesindusinventari ostmine
ja paigaldamine; seenekasvatusseadme ostmine ja paigaldamine; veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi ehitamine ja sinna juurde
kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine, k.a veevarustus- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine; elektrisüsteemide ning sinna juurde kuuluvate
seadmete ostmine, paigaldamine ning
ehitamine, k.a elektrivõrguga liitumine;
investeeringuobjekti juurde kuuluv automaatika- või infotehnoloogia seade.
Toetatakse ka ehituslikku projekteerimist ja omanikujärelevalve tegemist.
Toetust antakse sõltuvalt kavandatava investeeringu asukohast ja taotleja
vanusest 35-60% investeeringuobjekti
abikõlbliku kulu maksumusest. Kui ühe
või mitme kavandatava investeeringuobjekti maksumus kokku ületab 31
956 eurot, moodustab abikõlbliku kulu
maksumuse kuni taotluse esitamise
aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu kolmekordne summa.
Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) Meede
avatud 22.10.-05.11.2012, PRIA
Toetuse eesmärgiks on toetada põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist ja konkurentsivõime
parandamist. Biokütuse kasutamise
edendamine annab panuse ka tõhusa
energiaturu kujundamisse, suurendades taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osatähtsust. Toetust

võib taotleda energiakultuuri kasvatamiseks, biomassi töötlemiseks ning
biomassist toodetud soojuse, elektri ja
transpordikütuse tootmiseks. Toetust
antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest arvestatuna 40-60%.
Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta programmperioodil on 512
000 eurot.
Põllumajandusliku
tegevusega
alustava noore ettevõtja toetus (MAK
meede 1.2) Meede avatud 23.07.06.08.2012, PRIA
Toetuse eesmärgiks on toetada
noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning noorte tööhõivevõimaluste
laiendamine põllumajandussektoris.
Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks. Toetust antakse ühe taotleja
kohta kuni 40 000 eurot üks kord arengukava programmiperioodil.
Maapiirkonnas majandustegevuse
mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) Meede avatud
17.08.-31.08.2012, PRIA
Toetuse üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine läbi maapiirkonna ettevõtluse
mitmekesistamise ning sellega uute ja
paremate töökohtade loomisele kaasaaitamine. Toetatavateks tegevusteks
on hoonete ja rajatiste ehitamine, parendamine, masina ja seadme ostmine
ja paigaldamine. Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 100 000
eurot programmiperioodil. Toetuse
määr on kuni 50% investeeringuobjekti
maksumusest.
Täiendav info:
Katrin Suursoo (katrin@europroject.ee, tel 56608077)
Liina Viikberg (liina@europroject.
ee, tel 55598780)
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Kodutoetus lasterikastele peredele
Sihtasutus KredEx annab teada, et
alustab alates 16. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg
on 20. mai 2012.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt riigieelarvest eraldatud toetuse eesmärgiks on vähendada
sotsiaalset tõrjutust ning aidata kaasa
lasterikastele peredele kaasaegsete
elamistingimuste loomisel.
Riiklik toetus on suunatud peredele,
kus kasvab vähemalt 4 kuni 19-aastast
(k.a) last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kahe viimase kalendriaasta tuludeklaratsiooni alusel ei
ole suurem kui 300 eurot kuus.
Taotlejal on õigus saada toetust
ühe projekti finantseerimiseks. Maksimaalseks toetussummaks ühe projekti
kohta on kuni 6 500 eurot või kuni 13
000 eurot, kui taotleja leibkonnas kasvab 8 või enam last. Taotlejale, kes on
eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib eraldada toetust kuni 6 500
eurot. KredEx tasub toetuse summalt
tulumaksu.
Toetust saavad taotleda ka isikud,
kellele on varasemalt KredExi lasterikaste perede toetuse meetme raames
toetust eraldatud. Teistkordse toetuse
taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt,
projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne KredExi poolt aktsepteeritud.
Taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise
isiku pankrotimenetluse algatamiseks
ja/või pankroti väljakuulutamiseks või
kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade katteks ja/või kelle vara on
arestitud.
Riik toetab taotleja eluasemetingi-

muste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100% ulatuses
projekti maksumusest. Toetuse määr
sõltub taotleja leibkonna kahe viimase
kalendriaasta keskmisest maksustatavast tulust ühe leibkonna liikme kohta.
Riigipoolne maksimaalne toetussumma on:
- kuni 100 % projekti maksumusest,
kui taotleja leibkonna kahe eelmise kalendriaasta keskmine maksustav tulu
ühe leibkonna liikme kohta on kuni 150
eurot kuus;
- kuni 90 % projekti maksumusest,
kui taotleja leibkonna kahe eelmise
kalendriaasta keskmine maksustav
tulu ühe leibkonna liikme kohta on
150.01-300 eurot kuus. Ülejäänud projekti maksumuse peab tagama taotleja
omafinantseeringuna.
Toetuskõlblikud tegevused:
- eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, samuti
eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või asendamine ehitusseaduse tähenduses;
- eluaseme renoveerimine, mis ei
ole ehitamine ehitusseaduse tähenduses;
- energiaauditi, projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega
seotud kulude katmine;
- kodumasinate ja -tehnika soetamisega seotud kulud juhul, kui toetuse
saaja tõendab, et vastavate kodumasinate või -tehnika ostmise vajadus
tuleneb taotleja leibkonna liikme(te)
meditsiinilisest erivajadusest.
- eluaseme soetamine leibkonnale;

- eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine.
Nõuded taotlejale:
Taotleja on leibkond, mille moodustavad vähemalt neli kuni 19-aastast
last, nende seaduslik(ud) vanem(ad),
lapsendaja(d),
kasuvanem(ad),
eestkostja(d) või võõrasvanem(ad).
Leibkond peab moodustama ühise majapidamise. Juhul, kui leibkonnas on 2
vanemat, peavad taotlusel kajastuma
mõlema vanema andmed.
- taotleja kasvatab taotluse esitamise hetkel vähemalt nelja kuni 19-aastast (k.a) last;
- taotleja on laste seaduslik vanem,
lapsendaja, kasuvanem, eestkostja või
võõrasvanem;
- taotleja on koos lastega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi; uue eluaseme
soetamise, eluaseme püstitamise või
elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud rahvastikuregistris
ühele aadressile;
- taotleja on toetuse aluseks oleva
eluruumi omanik, kaasomanik või saab
selle omanikuks või kaasomanikuks
eluaseme soetamisega; kaasomandi
puhul toetatakse elluviidava projekti
kulusid vaid proportsionaalselt toetuse
saajale kuuluva eluaseme kaasomandiosale;
- taotleja leibkonna taotluse esitamisele eelnenud viimase kahe kalendriaasta keskmine maksustatav sissetulek leibkonna ühe liikme kohta ei ole
suurem kui 300 eurot kuus;
- taotleja omandis ei ole rohkem kui
üks eluruumina kvalifitseeruv kinnistu
(kinnisasi, korteriomand, hoonestatud
kinnistu jne);

- sotsiaal- ja munitsipaalüürielamispinnal elav leibkond võib toetust
taotleda ainult eluaseme ostmiseks või
ehitamiseks;
- taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise
isiku pankrotimenetluse algatamiseks
ja/või pankroti väljakuulutamiseks või
kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade katteks ja/või kelle vara on
arestitud.
Nõutavad dokumendid:
- kodutoetuse taotlus;
- täisealiste taotlejate isikuttõendava dokumendi koopia;
- abielutunnistuse või abielutõendi
koopia (olemasolul);
- laste sünnitunnistuste koopiad kui
neid ei ole varasemalt KredExile esitatud;
- ülalpeetavate puhul tõend, mis
kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi
punktis 1.3.6 toodud nõuetele;
- projekti eelarve KredExi poolt etteantud vormil;
- hinnapakkumised vähemalt kahelt
tööde teostajalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse
teiste isikute teenuseid;
- hinnapakkumised vähemalt ühelt
ehitusmaterjalide müüjalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks ei
kasutata teiste isikute teenuseid (tööd
tehakse ise);
- eluaseme soetamise korral soovitava eluaseme kirjeldus (korteriomand,
kinnisasi ja sellel paiknev elamu, suurus, asukoht, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus, fotod) ja
selle hinnanguline maksumus;
- eluasemelaenu põhiosa makse
toetuse taotlemise korral krediidiasutuse tõend eluasemelaenu põhiosa

Kevad ja metsamajandus
Kevad on lõpuks talve seljatanud ja
täitnud metsad linnulauluga. Raiehooaeg on lõppenud ja nii mõnegi laane
asemel laiub raiesmik.
Nii nagu põllul, on ka metsas kevad
külvi ja istutamise aeg. Vahe on ainult
selles, et kui põllult saame saaki koristada juba sama aasta sügisel, siis
metsas valmib saak 25 kuni 100 või veel
rohkemagi aasta pärast. Kuna saaki ei
korista selle külvaja, istutaja, siis tekib kiusatus istutus hoopiski tegemata
jätta – milleks kulutada ja vaeva näha,
kui mina sellest nagunii kasu ei saa?
Selline mõtteviis ei ole aga sugugi vastutustundlik, see on elamine tulevaste
põlvede arvelt. Jah, mets uueneb ka
ise looduslikult, aga paraku mitte alati
nende puuliikidega, mis majanduslikult otstarbekad oleksid. Väike-Maarja
valla territooriumil on levinud viljakad
sinilille kuusikud, kus pärast lageraiet
kipuvad raiesmikud looduslikult uuenema vaarika, kuslapuu, sarapuu ja
teiste puidu tootmise seisukohalt väheväärtuslike liikidega. Nii et ilma inimese abita sinna uut laant kasvama ei
saa.
Et motiveerida metsaomanikku oma
metsas raiesmikke uuendama, on riik
sisse viinud toetused metsas tehtavate
tegevuste rahastamiseks, mis omanikule lähemas tulevikus raha tagasi ei too.

Raiesmike uuendamisel toetatakse:
- maapinna mineraliseerimist;
- metsapuu istikute soetamist (taimed peavad olema ostetud vastavat
litsentsi omava taimekasvataja käest ja
vajalik on seemnete päritolu tõendav
sertifikaat) ja istutamist;
- metsakultuuride ja looduslikult
uuenenud raiesmike hooldamist.
Kindlasti on toetuse taotlemise eelduseks vastava tegevuse kohta keskkonnaameti poolt kinnitatud metsateatise olemasolu.
Toetus on tehtud tööde põhine –
töö tuleb enne ära teha. Kindlasti tuleb
võtta taimede ostu kohta arve, millise
koopia tuleb esitada koos toetuse taotlusega.
Metsa uuendamise toetuse taotlused tuleb 2012. a esitada SA Erametsakeskusele 14. juuniks, või sügisel
19. novembriks. Täpsem info: www.eramets.ee või siis pöörduda juba konsulentide või tugiisiku poole.
Tähelepanu Natura 2000 kaitsealuse metsa omanikud! 2. maist kuni 21.
maini võetakse SA Erametsakeskuses
vastu toetuste taotlusi. Taotlusi võib
esitada ka veel 22. maist 15. juunini,
kuid hilinenud taotluste puhul vähen-

datakse toetust 1 % võrra iga hilinetud
tööpäeva kohta. Natura metsatoetuse
taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti.
Lääne-Virumaal saab Natura 2000
taotluste esitamisel abi metsakonsulent Guido Ploompuult tel 5558 3777,
e-post: guido.ploompuu@erametsaliit.
ee
10. mail kl 9.00 - 14.00 võib tulla ka
Väike-Maarja vallamajja ruumi 109.
Rakveres saab taotlusi esitada Kunderi 6 Rakvere Metsaühistu kontoris 2.21. maini kl 9.00-12.00; informatsioon:
Kalev Jaanson,
tel 522 6485,
e-post: kalev@rmy.ee
Hanno Nõmme,
tel 5663 1281,
e-post: hannonomme@hot.ee
Uue toetuse liigina on sel aastal
võimalik taotleda SA Erametsakeskus
metsamaaparanduse toetust. Taotluse
esitamise tähtajad on 2012. a 30. aprill
ja 31. oktoober. Toetuse tingimustega
saab tutvuda Erametsakeskuse kodulehel või siis pöörduda konsulentide
poole.
Oma metsa majandamisega aktiivselt tegelevad metsaomanikud võiksid
mõelda metsaühistuga liitumisele, kes
muidugi seda veel teinud ei ole. LääneVirumaal on kaks tugevat ja aktiivselt
tegutsevat metsaühistut: Viru-Lemmu

Metsaselts Guido Ploompuu (tel 5558
3777) juhtimisel ja Rakvere Metsaühistu Lauri Salumäe (tel 513 4276) juhtimisel. Metsaühistud pakuvad metsaomanikele igakülgset abi metsade
majandamisel ja toetuste taotlemisel.
Väga oluline on ka informatsiooni jagamine metsaühistute poolt oma liikmetele.

jäägi kohta (laenu saaja(d), eluasemelaenu lepingu number, laenu summa,
sihtotstarve, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jääk, igakuise tagasimakse
kuupäev, võimalike laenuvõlgnevuste
olemasolu);
- taotleja või tema kõigi täisealiste
leibkonna liikmete taotlusele esitamisele eelneva kahe kalendriaasta tuludeklaratsiooni koopia, kui tuludeklaratsioon on esitatud;
- juhul, kui taotleja või tema täisealine leibkonna liige ei ole taotlusele
esitamisele eelnenud kahe viimase kalendriaasta jooksul tuludeklaratsiooni
esitanud ja/või tulu saanud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend kahe viimase
kalendriaasta jooksul saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta.
Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega tuleb esitada KredExile
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal suletud ümbrikus saadetuna
eranditult AS Eesti Posti kaudu tähitud
kirjana aadressil Hobujaama 4, Tallinn,
10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taotluse vorm on
kättesaadavad aadressil http://www.
kredex.ee/11857/ alates 16.04.2012. a.
Kersti Saar
Toetuste haldur, KredEx
Hobujaama 4,
10151 Tallinn
e-post: toetused@kredex.ee
tel 667 4109, faks 667 4101
www.kredex.ee

Aadu Raudla
Lääne-Virumaa erametsanduse tugiisik
Tel 524 8963, e-post: aadu.raudla@
erametsaliit.ee
Vastuvõtuajad Väike-Maarja vallamajas, ruum 109:
26 aprill;
10. ja 24. mai;
7, ja 21. juuni

Alates 2. aprillist on Väike-Maarja
postkontoril uued lahtiolekuajad:
E, K, R
kell 8.00-17.00
T, N
kell 8.00-18.00
L
kell 8.00-13.00
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Suure Lennu Kaar Ebaveres
29. märtsil kell 18 süütas Väike-Maarja
vallavanem Indrek Kesküla Ebavere tervisespordikeskuse hoovis lõkke nüüdseks meie hulgast lahkunud president
Lennart Meri 83. sünniaastapäeva auks.
Tantsuselts Tarapita kutsus teist
aastat järjest huvilisi avaldama austust
Suurele Lennule, ehk nii kauge ajaloo
seosed paberile pannud Lennart Merile, ning mõtisklema meteoriidikaare
üle.
Lennart Meri mälestusürituse algatajad olid 2006. aasta kevadel Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse
juhataja Aivar Niinemägi, Väike-Maarja
vallavalitsus ja meie sõprusvalla Kaarma vallavalitsus Saaremaalt. Sestpeale
süüdatakse 29. märtsil üle Eesti mälestuslõkked või märgutuled jaanitulepaikades, külaplatsidel, linnustes või teistes kohtades, mis asuvad võimalikult
lähedal mõttelisele joonele Ebavere
mäe ja Kaali järve vahel – seega oletatavale Kaali meteoori ehk Tarapita teekonnale. Seda teekonda kutsutakse ka
Suure Lennu kaareks või tuleteeks.
Lennart Meri kirjeldas oma raamatus “Hõbevalgem”, kuidas Kaali järve
moodustanud meteoriit just Väike-

Maarja lähedal atmosfääri sisenes ja
põiki üle Eestimaa lendas, võimas tulejutt taga, ning Saaremaale kukkus. Hiljem said mõlemad meteoriidi trajektoori otspunktid nimeks Kaarma, mis
võib tuleneda sõnast “kaar”.
Tänavu korraldasime telesilla Ebavere mägi – Kaali järv. Mälestustuli
süüdatakse ka meteoriidi lõpp-punktis
Kaali järve ääres Kaali Trahteri kaminas, ürituse üleväina korraldaja Alver
Saguri kõrtsis. Silla Saaremaa-poolses
otsas oli seekord Aivar Niinemägi –
Lennart Merile pühendatud mälestusürituse idee autor.
Alates eelmisest aastast võttis
Ebaveres Lennart Merile pühendatud
ürituse läbiviimise enda kanda Tantsuselts Tarapita. Kaali meteoriit tähistab
rauaaja algust Euroopas, Tarapita kui
legend kauge tule kumast väärib tähistamist. Tantsuselts süütas lõkkest ka
oma esimese nimepäeva küünla. Tule
ümber ja laululaval tantsisime ning
loitsisime. Kõik üritusel osalenud said
kääru koduleiba ja suutäie mõdu. Sünnipäev lõppes ühise tordi söömisega
ja L. Meri filmi “Linnutee tuuled” vaatamisega.

Miks Tarapita ja
29. märts?
Väike-Maarja rahvamaja B-segarahvatantsurühm leidis
pärast pikki nimeotsinguaastaid omale
nime ja sellega ka
väärilise nimepäeva. Hoolimata manitsustest – jumala
nimi ei ole paslik
ühele
tantsurühmale –, oleme Lennart Meri mõtteviisi
kandjad:
mõelda
tuleb suurelt, kõrge lennuga. Selleks,
et lennukaar saaks
kõrge ja säraks eredalt, ammutame igal
aastal Lennart Meri sünniaastapäeval
iidse Ebavere hiiemäe jalamil jõudu
tulest, maast ja ajaloost. Tarapita nime
hoiame au sees, kandes edasi rahvakultuurisädet Pandiveres – allikate allikal.
Ürgne loits toidab tantsuseltsi liikmete
mõttelendu tänavu ja tulevikuski.
Lennart Meri on oma teose “Hõbe-

valge” sõnumi edasi andnud ühe lausega: „Pea püsti, me oleme vähemalt
omaenda mineviku peremehed“.
Lennart Georg Meri, Eesti Vabariigi
president aastatel 1992–2001, lahkus
jäädavalt 14. märtsil 2006. aastal. Meri
oli tuntud kirjanik, filmitegija ning diplomaat.

PS
Tänutundes tervitame Maie Oravat, kes loitsis sõna ja sammuga meile jõudu nimepäeval, aasta tagasi.
Aivar Liivalaid,
Tantsuseltsi Tarapita liige

Tantsuselts Tarapita noored sirutavad äralennuks tiibu
Et alustada algusest, tuleb vist suunduda 2007. aasta maikuu viimasesse
päeva. Sellel kuupäeval võis osa saada
minu juhendatud esimese C-segarühma lõpuetendusest. Eks siis sellest
ajast alates oligi vanuselt järgmistel
tantsijatel kohustus ja au üle võtta Csegarahvatantsurühma nimetus. Ja äkki
– plaks, oligi käes 30. märts 2012 ning
aeg esitada järgmine lõpuetendus!
Kui palju trenne, esinemisi, erinevaid koostegemisi, higi ja vaeva on
nende aastatega kulunud, tuli meelde
siis, kui vaatasin üle fotosid ja sirvisin
arhiivi. Osa täna tantsivatest noortest
on erinevates rühmades kaasa teinud
juba algklassides. Kuid kõik sellest
koosseisust ei alustanud viis aastat tagasi – selle rühma sünniloo ja kestmise
taga olid eelmisel aastal Väike-Maarja
Gümnaasiumi lõpetanud kanged neiud
Kadi Pohlak, Helina Pärnamägi ja Heleriin Seepter. Nemad olid tuumik, kes
alustasid tantsimist seltskonnas, kus
terve aasta oli vaid 5 poissi ja 11 tüdrukut. Kangemad pidasid vastu, eeskuju nakatas ja 2009. aasta sügiseks oli
moodustunud korralik kaheksa paariga
segarühm. 2011. aasta üldtantsupeoni
olid rühmas põhiliselt ühe klassi tüdrukud, kes olid suutnud „taltsutada“ endast aasta nooremad poisid. Ning oligi
käes kooli lõpetamiste algus. Kõigepealt 2011. aastal korraga viis tüdrukut
ja nüüd sellel kevadel üheksa tantsijat.
Mida tegime viimasel hooajal? Kuna
2012. aastal suuri pidusid tulemas ei

olnud, panime tööplaani mõned esinemised ja lõpuetenduse. Elamusterohkeks nii esinejatele kui vaatajatele
kujunesid ülesastumised Baltic Log
Cabinsi kollektiivile, Tapa Erikoolile ja
Porkuni koolile. Päris oma jõududega
me siiski hakkama ei saanud ja kutsusime appi mõned nooremad ja mõned
vanemad tantsijad.
Lisaks erinevatele esinemistele
meie valla piires, oleme aastate jooksul
tublilt kaasa teinud:
- igal kevadel üle-eestilisel koolinoorte tantsufestivalil;
- Viljandis talvistel tantsupidudel;
- üle-eestilisel TeateTantsul;
- noormehed II Meeste Tantsupeol;
- 2010. aastal CITISe maailmamängude võimlemispeol Tallinnas;
- 2009. aasta üldlaulu- ja tantsupeol
- 2011. aasta koolinoorte tantsupeol.
Aitäh Sulle ja jõudu eksamiteks ning
kohtume juunis lõpetamisel – Evian
Lepa, Kristiina Kahr, Kätlin Pohlak,
Stina Tiigimäe, Jaanika Vilgelm, Kevin Münter, Heiko Süvaorg, Mait Jalast ja Märt Mägi.
Meie lõpuetenduses tegid kaasa ka
Kristjan Villo, Roland Urbas, Jorma Liivalaid, Thomas Tammus, Rain Vink ja
väikesed tantsijad 1.-3. klassidest.
Tarapita tantsuõpetaja
Egne Liivalaid

Tarapita C-segarühm andis
nauditava etenduse
30. märtsil andis Tarapita Tantsuseltsi
C-segarühm Väike-Maarja rahvamajas
oma lõpuetenduse. Mitmed rühma liikmed lõpetavad sel kevadel gümnaasiumi ja sellises koosseisus tantsurühm
edaspidi enam publiku ees üles ei astu.
Etenduse stsenaarium oli väga põnevalt ja oskuslikult üles ehitatud. See
tugines tantsujuht Egne Liivalaidi ja
tantsija Roland Urbase poolt publikule vahendatud ema ja kodust juba
kõrgkooli lahkunud poja vahelisele kirjavahetusele. Selle kaudu meenutati
mitmeid erinevaid aegu, muretseti ja
rõõmustati ning võeti üles erinevaid

tantsuteemasid.
Slaidiprogramm tantsurühma ühistest ettevõtmistest elustas mälestusi
rühma koos veedetud aegadest ja aitas
siduda etenduse erinevad osad tervikuks.
Kontserdil oli suurematele tantsijatele oma esinemisega toeks Tarapita
Tantsuseltsi kõige noorem, 1.-3. klasside rühm.
Heli Vettik
Tarapita tantsija
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25 aastat Härmalõnga
Kui Vallo Taar rahvamaja etteotsa tuli,
jõudis ta organiseerida ka eakamatele
omavahelist mõnusamat suhtlemisvõimalust. Nii sündiski 1987. aastal klubi
Härmalõng. Moodustati organiseerimisrühm ja valiti president. Esimeseks
presidendiks oli Otto Kalvet (1 aasta).
Edasi olid Inna Sepp 1 aasta, Helene
Roos 2 aastat, Irene Kaldma 8 aastat
ja Ester Mäe 10 aastat. Juhendajaks ja
ideede väljapakkujaks oli tollane rahvamaja kunstiline juht Mare Taar. Tema
toel organiseeriti memmede tantsurühm ja lauluansambel ning leiti ka juhendajad - Ene Ruubel ja Valve Libene.
Need ühendused teevad oma tublit ja
tulemuslikku tööd tänaseni. Tänaseni
toimuvad ka perioodilised klubiõhtud
ja ekskursioonid mööda Eestimaa looduslikult kauneid ja kultuurilisi paiku
ning osaletakse pensionäride ühingu
poolt korraldatavatel iga- aastastel
kokkusaamistel Roelas ja ka mujal. Ikka
toimuvad vastastikused külaskäigud ja
kohtumised teiste eakate klubidega.
Murrangulistel 90-ndatel oli ka Härmalõngal segaduste, otsimiste ja leidmiste aeg. Muutusid majandussuhted.
Oli palju ootusi, hirmu. Aga jätkus
elurõõmu. Kui saadi valmis rahvariided, esineti mitmel suurel tantsupeol
(Vokas, Kundas, Rakvere rahvaaias).
Neil aastail kujunes välja 15-liikmeline
teatri- ja kirjandushuviliste seltskond.
Loeti ja arutleti loetu üle, käidi kirjandusloolistes paikades ja peeti suvepäevi – 1999. aastal viibiti kolm päeva Saaremaal ja aastal 2000 kaks päeva Kihnu
saarel. Külastati teatrietendusi ja salongiõhtuid Tartus, Tallinnas, Rakveres.
1999. aasta oli ülemaailmne eakate

aasta. Sel puhul kuulutati välja ülemaailmne kolme põlvkonna jalutuskäik. Härmalõnga jalutuskäik toimus
Tallinnas.
Avanes võimalus vaadata ka läände.
1997. aastal käisime laevareisil Soomes
ja aastal 2000 Rootsis. Maailm oli lahti
ja pakkus huvi. Härmalõng püüdis ikka
eluga sammu pidada ka selles nii kiiresti muutuvas ajas.
Elasime üle ka aastatuhande- ja sajandivahetuse. Ikkagi millennium. Oodati maailma lõppu või vähemalt suurt
pauku, aga 1. jaanuar 2001 saabus,
nagu alati, tantsu ja tralliga.
Kolmanda aastatuhande esimene
kümnend tõi kaasa uued tööd ja tegevused. Sel perioodil Härmalõng noorenes. Tuli juurde uusi liikmeid ning
muutusid ka eesmärgid ja soovid. Tantsumemmed hakkasid tegelema seeniortantsudega ja tekkis ka toimekas
näputöötegijate seltskond Ilme Seina
juhtimisel. Toimusid näitusmüügid
Pandivere päevadel ja tutvumisreisid
teiste käsitööhuviliste juurde (Avinurme, Tudu, Uhtna, Mädapea, Viljandi,
Anu Raua käsitööait). 2010. aastal tähistati memmede tantsurühma 20. aastapäeva. Meeldejääv oli Väike-Maarja
esimene seeniortantsupidu 2011. aastal.
On vana tõde, et kõik suured teod
saavad alguse väikestest unistustest.
Soovime tänasele Härmalõnga perele
edaspidiseks ilusaid unistusi ja toekaid
tegusid.
Ester Mäe
Irene Kaldma
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Härmalõnga hooajast
toobris algab uus hooaeg, uute esineEsinejateks oli MTÜ Lootus koos suuMöödunud on järjekordne Härmalõnjate ja külalistega. Alates sügisest on
repärase laulja ja pianisti 91. aastase pr
ga klubi hooaeg. Kokku oleme saanud
ürituse pääse 2 eurot.
Therese Raidega. Meie lugupidamine ja
viiel korral. Kõik peod on ette valmisTänan kõiki esinejaid, nende juhenkiitus nii võimekale inimesele! Laulsid
tatud sooviga, et need meeldiksid nii
dajaid, külalisi ja neid, kes olid igati
ja joodeldasid õed Maret ja Maie. Oma
peolistele kui ka esinejatele endile.
toeks ürituste korraldamisel.
elust rääkis ja luges luuletust Hurve.
Oktoobrikuus toimus Väike-Maarja
Ilusat kevadet ja suve!
Kalev mängis suupilli, laulis ja rääkis
I Seeniortantsupidu. Kõik Rahvamaja
anekdoote. Kogu õhtut juhtis Eha. Täringid võtsid sellest osa ja ka vald oli
Anne-Liis Talu
nud neile!
esindatud. Pidu oli lõbus ja kõiki kaaHärmalõnga president
Need olid selle hooaja üritused. Oksahaarav.
Novembris oli
külas Kiisa näitering
näidendiga
„Kuningriigi lõpp“.
Sellel kuul loobus
10 aastat Härmalõnga vedanud Ester Mäe presidendiametist. Oli tunnustamist, õnnesoove ja lilli. Sain
Estrilt
volituse
vedada Härmalõnga üritusi. Loodan
Estri abil ja juhendamisel
sellega
hakkama saada.
Ve e b r u a r i k u u
üritust aitasid läbi
viia Kalev ja Kristjan. Esimest korda toimus oksjon.
Lusti ja lõbu jätkus
terveks peoks.
Märtsikuu
on
Härmalõnga loomise kuu. Tänavu
tähistasime
25.
aastapäeva. Härmalõng kuulis kiitust, sai kingitusi
ja lilli. Loodan, et
pidu oli igati kohane 25. aastasele
klubile.
Aprillikuu üritus
oli teistest piduEsineb Härmalõnga naisansambel (juhendaja Valve Libene) (Foto: Kalev Pärtelpoeg)
dest täiesti erinev.

Rauaaeg kestab veel…

Härmalõnga asutajad ja tegevuse eest heaseisjad erinevatest aegadest.
(Foto: Kalev Pärtelpoeg)

Kiltsi laulu- ja
tantsumemmed on
tänulikud!
Kiltsi Rahvamaja laulu- ja tantsumemmed on osalenud Härmalõnga üritustel
10 aastat. Oleme selle eest väga tänulikud, sest meil ei ole võimalik üritusi
korraldada, kuna juba neljandat aastat
pole rahvamaja saalil põrandat. Kui me
saame kord kuus osa võtta Härmalõnga
üritustest, oleme tänulikud.
Härmalõnga 25. aastapäeva üritusel
esitasime tervituslaulu viisil „On kallis
mulle kodupaik“ (esmaettekanne 18.
märtsil k.a):
On kallis meile siin see paik,
nii hea olla siin.
Meil hea on olla siin
ja mälestusi ilusaid
me kaasa viime siit.
Meid ootab piduehtes saal.
Siin Kalev askeldab

ja Ilme kamandab
Ka Anne liigub rahva seas,
meid lauda juhatab.
Kas suurem rõõm meil olla võib,
et koos me käime siin.
Jah koos me käime siin.
Siin laulame ja tantsime
ja veidi lustime.
On kallis meile siin see paik.
Nii hea on olla siin,
meil hea on olla siin.
Ja mälestusi ilusaid
me kaasa viime siit.
Tänusõnad Härmalõnga juubelipeo
korraldajatele, Anne-Liis Talule ja Kalev Pärtelpojale! Aitäh!
Kiltsi laulu- ja tantsumemmed

5. aprillil kogunes VäikeMaarja naisselts raamatukogusse tähistama kirjandusõhtuga lastekirjaniku ja
luuletaja Aino Perviku 80.
juubelit. Kuna tegu on väga
kuulsa ja suure kirjandusdünastiaga, siis kõneldi ka
kõigist teistest kirjandusega
seotud isikutest selles perekonnas.
Raamatukogu oli välja
pannud ulatusliku näituse
kõigi loomingust ja ettekandeid ilmestasid pildi- ja faktislaidid kirjanike kohta.
Pikemalt tehti juttu Mart
Rauast, tema kahest kirjandusega seotud abikaasast
Lea Raud–Nurksest ja Valda
Rauast, nende lastest Eno
ja Anu Rauast, Eno Raua ja
Aino Perviku lastest Rein,
Mihkel ja Piret Rauast. Perekonnas on neli lastekirjanikku, neli luuletajat, pedagoog
ja väikelaste kõne uurija, maailmakirjanduse tippteoste tõlkijaid, polüglott,
japanist, kaks professorit, ülikooli rektor, kunstnikke, muusikuid. Kui palju
andeid on ühte perekonda antud!
Enamus neist on seotud lastekirjandusega, siis oli praegustel kuulajatel
– kõik juba vanaema või vanavanaema
seisuses daamid, eriti huvitav meelde
tuletada omal ajal loetut ja etteloetud
raamatuid meie lastekirjanduse parimatelt kirjanikelt.
Ettekanded tegid Vaike Sinisalu,
kes oli ka kirjandusõhtu idee algataja,

(Foto: Irma Raatma)
Astrid, Tiiu Grünthal ja allakirjutanu.
Kirjanduslikke vahepalu lugesid pr Juta
Haasma, õpilased Diana Hamidžanova,
Anete Tomingas, Birgit Veermets.
Kui kirjanike vanema põlve esindajate looming pakkus pisut nostalgiat ja
meenutamist, siis eriti põlema mindi
ja tekkis väga äge arutelu just noorema
põlvkonna esindajate loomingu ümber.
Eriti vastakaid arvamusi tekitas Mihkel
Raua raamat “Musta pori näkku”. Oldi
üsna pahased, et kuidas ikka niimoodi
tohib avalikkuse ette tulla oma noorpõlve kireva eluga. Aga leiti sellest ikka

ka positiivset, et vähemalt raputas ta
mingit kihti ühiskonnast päris põhjalikult. Küllap ta pakkus oma ülisuure
lugejamenuga ka midagi enamat kui ainult imetlust julgest sõnakasutusest…
Juba järgmisel aastal on põhjust
Raua perekonnast taas rääkida, sest 15.
veebruaril tähistatakse kõigis raamatukogudes ja koolides Eno Raua 85. sünniaastapäeva.
Irma Raatma
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Kuidas saabus 2012.a kevad Simunasse?
Erinevate aastaaegade tervitamine on
saanud Simunas juba pikemaks traditsiooniks. 2012.a kevad tuli meile taas
tralli ja mölluga. Hommikul kell 7.00
said isetegevusringid kokku rahvamaja saalis ühises suures ringis, et maha
tantsida Oige ja Vasemba ning oli hea
võimalus üksteisele kättpidi soovida
head talve lõppu ja algavat kevadet.

Neid unetuid tuli kokku üle 70 ja oli
tegemist, et tantsuringi ära mahtuda.
Vahvate tervitustega astusid üles Simuna nais – ja segarühm, eakate tantsurühm, kõhu- ja kantritantsijad, Laekvere naisrühm ja Muuga segarühm.
Viimase tervituse tegi Simuna Kapell
ja kui ei oleks olnud tööpäeva hommik,
siis oleks päris peoks kiskunud, sest nii

kui kõlasid esimesed helid, olid tantsupaarid taas põrandal ja polkat vihuti
ägedalt.
Ei pääsenud me ka viperusteta. Isegi alati rõõmsameelne ja naerusine
Simuna kihelkonna isetegija ei suutnud vastu seista ilmataadi ega Eesti
Energia halvale tujule, näiteks Simuna
naisrühmal tuli oma tants „Aeg annab

ja võtab“ lõpetada laulu saatel, mis tuli
päris kenasti välja. Kõhutantsijatel nii
hästi ei läinud, kuid neile halastas Eesti Energia ise.
Pärast kevade tervitamist jätkus ettevõtmine hommikukohvi ja lõbusa
koosviibimisega. Aitäh teile isetegevuslased, kes Te iga ilmaga olete valmis
üles astuma ja seda isegi naeru ja nalja

saatel hommiku varastel tundidel.
Auli Kadastik,
Simuna Rahvamaja juhataja

Pühapäeval,
06. mail kell 12.00
Simuna Rahvamajas

EMADEPÄEVA
KONTSERT
Esinevad
Simuna Muusikakooli
ja Rahvamaja laululapsed
TASUTA
Avatud
Simuna Naisteklubi
KESKPÄEVA KOHVIK
Võimalus osta kooki, kohvi,
teed jm

Foto: Mart Pruul

Väike-Maarja Rahvamaja
tegemistest
Järjest lähemale on saabumas kevad
ja käimas on parasjagu naljakuu. Seepärast osales 7. aprillil Väike-Maarja
rahvamaja naljaring Väätsal peetud
huumoripäeval „Maamees muigab“.
Nalja jagus terveks päevaks ja saal oli
täitunud lõbusa publikuga. Erinevaid
naljanumbreid oli kokku 22. Kui kätte
jõudis meie kord, oli rahvas piisavalt
üles köetud või olime me siis tõesti
laval koomilised. Igal juhul žürii sõnul
saime kõige kirglikuma vastuvõtu osaliseks ja selle eest premeeriti meie esitatud estraadipala „Kahe sõbra lood“ kiitmise kirjaga „Parim estraad“. Osades
esinesid Kalev Pärtelpoeg ja Kristjan
Annuk. Kindlasti ei jää see meie viimaseks esinemiseks ja naljaring ootab
uusi liikmeid ikka ja alati Väike-Maarja rahvamajja. Info e-posti aadressil:
rahvamaja@v-maarja.ee ja telefonidel
326 1837 või 5302 4437.
9. aprillil kell 11.00 täitus maja nii
suurte kui väikestega. Kohal oli vanavanemaid ja lapselapsi, lapsevanemaid
ja sülelapsi, koolilapsi ja õpetajaid. See
oli ka mõistetav, sest kohale olid tulnud
kloun Miša, mustkunstnik, žonglöör,
koerad Džek ja Arechi. Lavalt ei puudunud ka tuvid. Naeru, kilkeid ja aplausi
oli kuulda kogu tsirkuseetenduse ajal.
14. aprillil toimus Väike-Maarja
laste lauluvõistlus Popp Tipp ja Popp
Täpp. Laulma oli tulnud 27 tublit laululast. Ei puudunud ka karm žürii, kes
tegelikult oli hea. Žüriisse kuulusid Maret Oja, Alo Mattiiseni muusikapäevade
korraldaja, koorijuht ja muusikaõpetaja
Jõgeva Gümnaasiumis; Helina-Victoria
Kruup, õpib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias lauluõpetajaks; Merle
Eberhard, lauluõpetaja ja Lasila kooli
õppealajuhataja; Mai Simson, õpib H.

Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis
kooridirigeerimist; Taavi Taar, ansambli “Meidon 4” eestvedaja, solist ja kitarrist; Tarmo Kesküll, töötab Rakvere
teatris, õppis Viljandi Kultuuriakadeemias muusikat ja tegeleb muusikaga.
Žürii arvamus oli järgmine:
Popp Tipp - Helena-Lisette Lätt, 3a
Popp Täpp - Andry Pent, 7a
Publiku lemmikuks sai Keneli Pohlak.
Laulukarusselli
Lääne-Virumaa
eelvooru lähevad Väike-Maarja valda
esindama Andry Pent 7a, Helari Vill 6 a,
Gerli Kaur 7a, Birgit Veermets 9a, Keneli Pohlak 10a, Kristella Luht 12a.
Heliseva Hääle preemia sai Marissabell Miadzielec, kuid Laulukarusselli
jaoks on tal vanust rohkem kui vaja.
Kuid kindlasti on tema ja paljud teised
oodatud 2013. aastal laste lauluvõistlusele Popp Tipp ja Popp Täpp, ehk on
siis esindatud ka laululapsed, kes on
juba vanuses 14+.
Lauluvõistlus saab toimuda seni,
kuni on olemas tublid õpetajad, tänu
kellele kõik lauljad lavale jõudsid. Aitäh: Merike Hövelson, Sirje Sõnum,
Angela Raik, Kaia Klaan, Ly Ipsberg ja
Rene Põllumaa!
Sellekordse lauluvõistluse lõpetas
oma esinemisega mustkunstnik Marek
Sandermat.
Kalev Pärtelpoeg,
Väike-Maarja rahvamaja juhataja

Sündmuste kalender
28. aprillil kell 10.00-16.00 on
temaatiliste õppepäevade sarja “Viru
pael ja pastel” raames Väike-Maarja
muuseumis õppepäev teemal “Lina”:
lina kasvatamine, linased riided (näidised), oma linase eseme õmblemine.
Õppepäevale osalemiseks on vajalik
registreerumine!. Info Marju Metsman,
tel 526 3831
28. aprillil kell 19.00 kutsub Tantsuselts Tarapita Väike-Maarja rahvamajja tähistama valla tegijate aruandekontserdiga rahvusvahelist tantsupäeva. Keskööl tervitatakse ühistantsuga
rahvusvahelise tantsupäeva algust. Õnneloos, baar, tantsuks mängib ansambel. Publikule pääse 2 eurot. Info Egne
Liivalaid, tel 5648 7949
30. aprillil kell 10.30-15.30 doonoripäev Väike-Maarja rahvamajas. Info
Kalev Pärtelpoeg, tel 326 1837, 5302
4437, e-mail rahvamaja@v-maarja.ee
30 aprillil kell 20.00 Volbriöö Ebaveres. Väike-Maarja rahvamaja naljaring ootab kõiki nõidasid grillima ja
chillima. Selgitame välja parima nõia
ja parima nõianalja. Nõiad saavad osaleda nõia kutseeksamil ja naljarääkimise võistlusel, kus selgitatakse välja
nõid, kes kõige rohkem inimesi naerma võlub. Osaleda saavad kõik nõiad.
Avatud nõiapuhvet! Info Kalev Pärtelpoeg, tel 326 1837, 5302 4437, e-mail
rahvamaja@v-maarja.ee
3. mail kell 11.00 Väike-Maarja
rahvamajas gümnaasiumi koolikonverents. Info Tuuli Saksa, tel 327 0910
6. mail kell 12.00 Simuna rahvamajas emadepäeva kontsert. Esinevad
rahvamaja ja muusikakooli laululap-

sed. Tasuta. Avatud naisteklubi keskpäevakohvik, saab osta kooki, kohvi,
teed jm. Info Auli Kadastik, tel 323 7217
12. mail kell 12.00 ajavahemikul 1.
maist 2011 kuni 30. aprillini 2012 sündinud beebide pidu Väike-Maarja rahvamajas. Info Tiia Kaselo, tel 329 5762
19. ja 20. mail kell 12.00-16.00
Väike-Maarja rahvamajas loovarenduskursus, kunstnik-juhendaja Margus
Rump. Info tel 5666 7459, Kaja Kruup
29. mail kell 18.00 Pandivere päeva
külakonverents Aavere külas. Info Ilve
Tobreluts, tel 329 5759
31. mail kell 18.00 Pandivere päeva
külakonverents Orguse külas. Info Ilve
Tobreluts, tel 329 5759
1. juunil kell 18.00 Väike-Maarja
rahvamaja taga platsil lemmikloomade

näitus, kell 20.00 näitemäng rahvamajas. Info Egne Liivalaid, tel 5648 7949;
Kalev Pärtelpoeg, tel 326 1837, 5302
4437, e-mail rahvamaja@v-maarja.ee
2. juunil XXV Pandivere päev: laat
kontserdid, XV Eesti esivõistlused naisekandmises, valla küladevahelised
võistlused ja palju muud, õhtupoolikul
rongkäik Ebaverre, kus päev lõpeb Rock
Hoteli kontserdiga. Info Ilve Tobreluts,
tel 329 5759
9. juunil kell 11.00 Müürikul valla meistrivõistlused tennises, I etapp.
Info Ants Rikberg, tel 529 0745
10. juunil kel l2.00 Simuna Laekvere jooks. Info Hillar Kasu, tel 524 8658
10. juunil kell 12.00 XXII Pandivere
Rattaralli. Start Väike-Maarja keskplatsil. Info Ants Rikberg, tel 529 0745
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Oli kord muinaslugu, mida
jutustas terve maailm
Igal aastal 2. aprillil tähistatakse rahvusvahelist lasteraamatupäeva. Esmakordselt tähistas Rahvusvahelise
Noorsookirjanduse Nõukogu rahvusvahelist lasteraamatupäeva 1967. aastal.
Sobiva kuupäeva otsingul langes valik
2. aprillile, kuulsa muinasjutuvestja
Hans Christian Anderseni sünnipäevale. Esimene läkitus kõigile maailma
lastele oli: „... oleks hea, kui võimalikult
paljud lapsed loeksid ühtesid ja samu
häid raamatuid, nii et neil oleks midagi
ühist ja nad mõistaksid täiskasvanuna
üksteist paremini.“
Igal aastal kannab lasteraamatupäev
deviisi või motot, nagu näiteks „Raamatute valgus“, „Lugemine on rumba“
ja „Raamatud on mu võlusilmad“. Selle
aasta lasteraamatupäeva moto oli „Oli
kord muinaslugu, mida jutustas terve
maailm“.
Oli kord muinaslugu, mida jutustas
terve maailm. Muinasjutte polnud mitte ainult üks, vaid palju rohkem. Nad
täitsid maailma sõnadega, nad panid
maailma naerma, nad andsid maailmale mõtte. Muinasjutte lugedes,
jutustades või kuulates treenime kujutlusvõimet. Muinaslugude ümber on

kogunenud kultuurid, ajastud ja põlvkonnad. Muinasjutud on rännanud läbi
sajandite suust suhu.
2. aprillil oli Simuna raamatukogus
muinaslugude lugemine Simuna kooli
lasteaia vanemale rühmale. “Võlumetsa muinaslood“ ja „Jänesepojaõhtu
koos isaga“ meeldisid lastele väga. Kui
võlumetsa muinaslood paelusid lapsi
ilusate piltidega, siis raamatus „Jänesepojaõhtus koos isaga“ on lugu, kus isa
ei osanud muinasjuttu jutustada ning
laps jutustas seda isale ise. Lapsed
teadsid ka ise jutustada muinasjutte.
Tund aega muinasjuttude keskel möödus kiiresti.
Mida rohkem me loeme, seda selgemini mõistame, et raamat on alati
parim kaaslane. Muinaslood täidavad
meid, inimesi, kogu maailmas ühtmoodi, sest sisimas oleme ju kõik nende
lugude peategelased.

Playback 2012
11. aprillil toimus Väike-Maarja rahvamajas juba kolmandat aastat järjest
Väike-Maarja valla Playback. Seekord
olid esinejad siiski küll ainult VäikeMaarja gümnaasiumist.
Laval võis näha mitmeid erinevaid
värvikaid esinejaid, oli nii Eesti kui ka
välismaa esindajaid. Võistlus toimus
kahes vanusegrupis – 2.-5. klass ja 6.12. klass.
Esimese vanusegrupi parimad: 1.
koha sai 5.A ja 5.B segarühm looga
„Higher“, 2. koha 4.B Ivo Linna „Kikilip-

suga“ ning 3. koha 2.B ja „Ai se eu te
pego”.
Teise vanuserühma esimene koht
kuulus 9.A klassile, kes esinesid oma
remixiga loost „Novõi god“. Hõbedale
tuli 10. klass looga „Thriller“. Kolmas
koht kuulus 6.A/6.B segavõistkonnale
looga „I don’t know“.
Žürii otsustas anda ka eripreemia
õpetajatele, kes esitasid popurrii tuntud lastelauludest.
Playbacki parimaks tüdrukuks valiti Ivike Müürsalu ja poisiks Johannes
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Sepping.
Vaheesinemistena astusid rahva
ette breiktantsurühm Tallinnast ning
Väike-Maarja tantsurühm Diskohundid.
Väike-Maarja Valla Playbacki toetasid Väike-Maarja Gümnaasium, AS Flex
Heat, Vigri Ehted, OÜ Joosand ning
Põhjakeskus. Aitäh Teile meie ürituse
toetamise eest!
Järgmist Playbacki on oodata juba
järgmisel aastal.
Johannes Sepping
Väike-Maarja Gümnaasiumi
ÕE president

Riina Tülli
Simuna raamatukoguhoidja

Popurrii tuntud lastelauludest esitanud gümnaasiumi õpetajad pälvisid žürii eripreemia

Väikeste Jänkude Pidu

Muinaslood pakkusid palju põnevust (Foto: Mart Pruul)
“Igal inimesel saab olla ainult üks
põhitegevus – see on oma tervise eest
hoolitsemine, ülejäänud on kõik hobid.”
Professor V. Havinson, Nobeli
meditsiinipreemia 2011. a nominent
Sellisest mõttelaadist lähtuvalt
käib teist aastat Väike-Maarja raamatukogus koos terviseklubi. Saame
kokku umbes kahe nädala tagant.
Nagu pealkirjast lähtub, peab
meist igaüks olema oma tervise valvur, selle sõna kõige paremas mõttes. See nõuab aga teadmisi, et olla
terve ilma medikamentideta, kasutades joogiks puhast vett, tarbides
loodustooteid ja kuulates oma keha,
mida tal meile öelda on. Õnneks on
piisavalt informatsiooni, et hakkama

saada igas olukorras ja leida küsimustele koos vastuseid. Seda on
meile kõigile seni jaganud toitumisnõustaja Liivia Valdas.
Igal inimesel on probleeme nii
enda kui lähedaste tervisega, kuid
klubis koos käies leiame ka vastused,
sest see keeruline keemialabor, mille nimi on INIMORGANISM, töötab
kooskõlas loodusega. Tahame ju kõik
olla terved, noored ja kaua nooruslikult elada.
Järgmine kord kohtume klubis 25.
aprillil 2012. a kell 17.30.
Kõik huvilised on oodatud.
Hooli endast!
Irma Raatma

Pandivere päeva
korraldustoimkond kaasab
abilisi!
Pandivere päeva korraldustoimkond otsustas 25. kodukandipäevade edukaks
läbiviimiseks kaasata vabatahtlikke
abilisi, kes oleksid valmis panustama
päevade õnnestumisse oma aega ja
energiat.
Abistajaid on vaja nii Pandivere päeva kui naisekandmisvõistluse korraldamisel. Täpsemad tegevused ja ülesan-

ded lepime igaühega eraldi kokku.
Kõik, kes tahavad päevade korraldustoimkonna tegevuses kaasa lüüa,
andke endast märku telefonil 329 5757
(Aare Treial) või 329 5759 (Ilve Tobreluts).
Kõik abikäed on oodatud!

Seekord toimus „Väikeste Jänkude
Pidu“ võrratult talvisel kevadpühapäeval 8. aprillil taas Georgi söögitoa teisel
korrusel.
Mina, päikesejänku KIKI, kutsusin
külla kõik meiekandi imearmsad pisikesed jänkud, et koos hüpata, mängida,
mune koksida ja süüa. Ka sellel korral
tuli kohale üle kolmekümne lapse koos
emmede ja issidega, hästi suur rõõm
oli nii palju uusi nägusid näha. Muidugi veidi kahju oli sellest, et paljud
eelmisel korral külas olnud sõbrakesed
tulla ei saanud, saadan teile palju armsaid tervitusi!
Sellel peol meisterdasime kohe alguses kõigile kiirelt pikad kõrvad ja
joonistasime jänkudele omased nöbininad ning vurrud. Kõik need, kellel

kõrvad peas ja jänku näod ees, asusid
kohe mängima, nii et õhus oli tunda
mõnusalt kodust segasummasuvila
hõngu. Võrratu sebimine! Mängisime
koos kõveraringi ringmänge ja peitust,
tantsisime ning võistlesime teatevõistluses ja korvpalli viskamises. Seejärel
esinesid meile imelise tantsuga kaunid jänkupreilid Brita, Kristel, Evelin ja
Egle. Üheskoos värvisime ka paberist
pühademune, mille said kõik endale
koju mälestuseks kaasa võtta. Ja lõpuks, kui kõhud olid mõnusalt tühjaks
hüpatud, siis koksisime minu vanaema
kodukanade mune ja pugisime kõhud
neist mõnusalt täis .
Juba enne peo lõppu hakkasin mõtlema sellele, et millal uus pidu võiks
toimuda. Ootan seda juba! Mis te ar-

vate, kui tähistaks „Väikeste Nõidade
Pidu“ juuni keskpaigas Ebavere tervisespordikeskuse juures? Teeks lõket ja
tantsiks selle ümber ning võtaks piknikukorvid kaasa ja grilliks üheskoos?
Seejuures muidugi ka tantsiks, mängiks
ja laulaks, nii võimsalt kui suudame.
Tulge avaldage oma arvamust Facebookis, leiate mind kui sisestate otsingusse sõna „LASTETUBA“ ning sealt saate
vaadata ka eelmiste pidude pilte!
NB! Saadan suured kallistused Väikeste Jänkude Peo abistajatele Joannele, Kädlile, Avole, Triinule, Kailile, Andrile, Anxile, Silverile, Silviale, Maimele,
Edale, Kristelile, Mariliisile, Allarile,
Rivole, Tiiale, Aivarile ja Luulele.
Peatse kohtumiseni, sõbrad!
Väikenõid KIKI
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Lurich Cupi turniirivõit jäi ka tänavu koju
23.-25. märtsini toimus Väike-Maarja spordihoones 23. rahvusvaheline
noorte Lurich Cup korvpalli karikaturniir 1999. a sündinud poistele.
Osalemas oli kaheksa võistkonda:
Virumaa PK/Väike-Maarja, Erkmaa KK,
Salva/Tartu Ülikool ja RSK sPORTKUNDA Eestist; BS Riga, Valmiera ja Jelgava
Lätist ning MuKi Soomest.
Turniir lõppes väljakuperemeeste
jaoks positiivselt – mullu esikohakarika
koju jätnud Virumaa PK/Väike-Maarja
võistkond kaitses tiitlit, lüües tänavu finaalis BS Riga meeskonda Lätist 50:44.
Kohtumise esimene poolaeg ei kulgenud meie poistele soovitud moel,
sest hädas oldi peamiselt visketabavusega. Et külalised sopsasid oma visked
sisse, siis hoidsid nad ka pidevalt väikest initsiatiivi ja läksid suurele vaheajale puhkama 31:26 eduseisus.
Teine poolaeg kujunes aga esimesest sootuks erinevaks – koduste
poolehoidjate innustusel hakkasid Virumaa PK/Väike-Maarja visked lõpuks
järjepanu sisse kukkuma. Hoogne 12:0
vahespurt muutis konkurentide mängu
närvilisemaks ning puistas nende mootorisse liivateri.
Enne otsustavat neljandat veerandaega juhtisid võõrustajad 40:37.
Viimase veerandaja lõpuhetkedel kaks
väga tähtsat kaugviset tabanud Henri
Matikaineni abiga kasvatati eduseisu
veel omakorda kolme punkti võrra ning
võeti 50:44 võit.
Ander Talu tõi Virumaa PK/Väike-

Maarja parimana 16, Kristofer Veismann lisas 11, Henri Matikainen 10
ning Sten Saaremäel 9 punkti ja 10
lauapalli. Kaotajate kasuks viskasid
Kaspars Vagancuks 25 ja Niks Rimšans
17 (15 lauapalli) punkti.
Turniiri All Star viisikusse valiti Markus Andreas Auling (Erkmaa KK), Tuomo Antikainen (MuKi), Niks Rimšans
(BS Riga), Kristofer Veismann ja Sten
Saaremäel (mõlemad Virumaa PK/
Väike-Maarja). MVP-ks ehk kõige väärtuslikumaks palluriks tunnistati Kaspars Vagancuks (BS Riga).
Pühapäevast otsustavat mängudepäeva Lurich Cupil alustati 5.-6. koha
kohtumisega, kus Salva/Tartu Ülikool
saavutas veenva 68:34 (poolaeg 30:17)
paremuse Valmiera üle. Robin Kivi panustas võitjatele 17, Kristjan Kullamäe
15 (9 korvisöötu) ja Ander Peiponen 12
punkti (15 lauapalli).
7.-8. koha mängus olid seejärel vastamisi RSK sPORTKUNDA ja Jelgava.
Kundalased jäid avapoolajaks taha
14:31 ja vandusid kokkuvõttes Läti
meistrivõistlustel hetkel teisel tabelireal püsivale meeskonnale alla 32:56.
Tauri Tomsonilt sPORTKUNDA kasuks
seitse, Henri Ojasoolt ja Henry Engelbrechtilt võrdselt kuus punkti.
Erkmaa KK ja soomlaste MuKi
pronksikohtuminegi kujunes ühepoolseks ning lõppes põhjanaabrite 62:36
(35:16) ülekaaluga. Seega leppisid mullu finaalis mänginud tartlased tänavu
neljanda kohaga. Kõik 40 minutit plat-

sil viibinud Markus Andreas Auling viskas üleplatsimehena lõpuks 19 punkti.
Lurich Cupi kordaminekusse andsid
oma panuse Väike-Maarja Vald, Eesti
Kultuurkapitali kehakultuuri- ja spordi sihtkapital ning Lääne-Viru ekpertgrupp, OÜ Artiston, Georgi Söögituba,
Ilves Transport, Yes Sport, OÜ Balti Betoon, Thorsen Grupp OÜ, Aqva Hotel &
Spa, Emekan OÜ, Dageron OÜ, OÜ Puhastusekspert, Agur Trükikoda, Jalajälg
AS, Virumaa Pallimängude Kool, VäikeMaarja Rahvaspordiklubi.
TULEMUSED (Lurich Cup 2012)
Pühapäev, 25.03
5.-6. koht: Salva/Tartu Ülikool – Valmiera 68:34
7.-8. koht: RSK sPORTKUNDA – Jelgava 32:56
3.-4. koht: Erkmaa KK – MuKi 36:62
1.-2. koht: Virumaa PK/Väike-Maarja
– BS Riga 50:44

Võidukas Virumaa PK/Väike-Maarja võistkond autasustamisel. Parasjagu võtab vallavolikogu esimehelt Olev Liblikmannilt õnnitlusi vastu Sten Saaremäel
(Foto: Ants Rikberg)

Lõplik järjestus:
1. Virumaa PK/Väike-Maarja
2. BS Riga,
3. MuKi
4. Erkmaa KK
5. Salva/Tartu Ülikool
6. Valmiera
7. Jelgava
8. RSK sPORTKUNDA
Margus Martin
Rakvere Spordikeskus

Valla eelmise aasta parimaks treeneriks tunnistatud Vaido Rego on koondanud enda ümber tegusa meeskonna ning võtnud Aivo Erkmaalt edukalt üle
noorte rahvusvahelise korvpalliturniiri Lurich Cup korraldamise (Foto: Ants
Rikberg)

Muusikakool valmistub suvepuhkuseks
Keneli Pohlak – klaver
Johanna Põldmaa – klaver
Laura Inno – viiul
Tiiu Laidsalu – viiul (Simuna filiaal)
Kristella Luht – viiul (Simuna filiaal)
Dely Kroll – flööt
Robert Põldmaa – flööt
Diana Tiitsmaa – flööt
Mait Suursaar – trompet
Steven Kudi – tromboon
Maiko Pohlak – tuuba
Eelklassi lõpetavad:
Victoria Adonov, Kerstin Nurmsalu,
Kevin-Germo Pamberg, Liisi Prits, Getrin Raudsepp, Melina-Liisa Tovstsik
Muusikakooli lõpuaktused:
- Väike-Maarjas teisipäeval, 29.
mail kell 18.00. Esinevad lõpetajad.
- Simunas reedel, 25. mail kell 16.00
muusikakoolis.
Klaveril Taavi Luik
Väike-Maarja Muusikakool on oma
mõtetes taas suves. Peagi algavad eksamid-arvestused, teha on jäänud veel
mõned hindekontserdid. Pillimängu
kostab muusikakoolis kuni juuni alguseni.
Nagu kõik eelnevad, oli ka lõppev
õppeaasta töine ja tegus. Sügisel tähistasime muusikakooli 15. sünnipäeva.
Küllap on ka see märk sellest, et kool
on ajale ja „masule“ vastu pidanud.
Olid jõuluesinemised, oli muusikakoolide „Talvemuusika päev“ Iisaku
Kunstide koolis. Nüüd valmistume
juba kevadkontserdiks.
Selle aasta märtsikuus toimus Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis „Heliloomingu konkurss“, milles osales ka
meie muusikakooli õpilane Taavi Luik
(õp V. Libene). Taavi esitas konkursile
kolm pala. Nendest klaveripala „Keerleb lumesädemeid“ saavutas vanemas
astmes III koha. Konkursil osales õpilasi väga paljudest Eesti muusikakoolidest, nii suurtest kui väikestest. See-

tõttu on saavutus eriti märkimisväärne.
Palju õnne Taavile!
Sel kevadel lõpetab Väike-Maarja Muusikakooli XII lend. Kuus noort
inimest on oma elus astunud väärika
sammu. Ei ole kerge õppida kahes koolis. Samal ajal on nende hulgas ka tublisid spordiinimesi. Vastab tõele ütlus
- kes teeb, see jõuab!
Palju õnne lõpetajatele!
Kiidusõnad kuuluvad ka õpetajatele
ja lapsevanematele!
Tänavu saavad lõputunnistuse
kuus muusikakooli õpilast:
Taavi Luik – klaver
Mari-Ann Mägi – klaver
Mariin Talu – klaver
Triinu-Lisette Uuspõld – klaver
Hannamari Soidla – viiul
Urmas Lemvald – trompet
Noorema astme ehk IV klassi lõpetab 12 õpilast:
Laura Karu – klaver (Simuna filiaal)

Väike-Maarja lasteaia lauluhommikul esinesid väikesed solistid
õpetaja Sirje Sõnumi juhendamisel (Foto: Sirje Orro)

Vallo Taar
Väike-Maarja Muusikakooli direktor
Väike-Maarja Muusikakool võtab
vastu uusi õpilasi järgmistele erialadele:
Väike-Maarjas:
• klaver
• viiul
• akordion
• puhkpillid
Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 23. ja 24. mail (kolmapäeval, neljapäeval) kell 18.00.
Info tel 326 1177; 503 1910
Sisseastumiskatsed toimuvad
pühapäeval, 27. mail kell 15.00
muusikakoolis.
Simunas:
• klaver
• viiul
• akordion
Info tel 501 1327; 5560 1915
Sisseastumiskatsed toimuvad
teisipäeval, 22. mail kell 17.00.

Kevadnäitus Väike-Maarja lasteaias (Foto: Sirje Orro)

Aprill 2012.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Georg Lurich – 136
22. aprillil möödub 136 aastat ühe oma
aja vägevaima jõumehe ja maadleja,
legendaarse Georg Lurichi sünnist. Tema tähelend
viis teda Väike-Maarjast
laia maailma: võistlusturneedele Tsaari-Venemaale, Euroopasse ja hiljem
Ameerikassegi.
Lurich oli Eesti spordi
looja ja läbi aegade selle
säravaim esivõitleja, aga
ta oli rahvuslik suurkuju palju laiemaltki ning
muutus juba oma eluajal
lausa Eesti rahvuslikuks
legendiks. Lurichi karsked
eluviisid ja tahtekindlus
väärivad igal ajal järgimist.
Eelmise aasta 3. augustil külastas Väike-Maarjas
sündinud sumomaadleja
Baruto (Kaido Höövelson)
Väike-Maarja
vallavalitsust eesmärgiga leida võimalusi, kuidas saaks tema
omalt poolt kaasa aidata legendaarse suurkuju
Georg Lurichi põhimõtete
väärtustamisele, tervislike
eluhoiakute järgimisele ja
spordi arengule.
Sumomaadluse tippu
kuuluv ja oma senise tegevusega paljude eestlaste
südameid võitnud Baruto
avaldas arvamust, et võimalusel on ta
valmis panustama oma aega ja isiklikke
sidemeid, et aidata kaasa Georg Lurichi
monumendi valmimisele.
Lurichi fondi halduskogu liikme

Raul Rebase õhutusel pani Baruto koos
kahe teise Eesti tuntuma ja kangema

spordimehe judoka Martin Padari ja
kettaheitja Gerd Kanteriga ühiselt õla
alla Lurichi mälestuse jäädvustamise
üritusele: nad püüdsid Tallinna tänavail koos liikudes rahva pilke, tegid

Georg Lurichi bareljeefi juures ühise
pildi ning käisid kultuuriministeeriumi
kantsleri jutul.
Georg Lurichi teema
laiem arutamine kantsleri
juures ja kogu Lurichi mälestuse põlistamisele suunatud senine tegevus on
viinud selleni, et veebruarikuus allkirjastati kultuuriministeeriumi ja valla vahel leping, mille kohaselt
eraldatakse 2012. a Hasartmängumaksu Nõukogu
vahenditest 20 000 eurot
Georg Lurichi monumendi rajamise I etapi tööde
teostamiseks. Koos senini
annetuste kaudu kogunenud summaga moodustab
see kokku 26 468 eurot. See
on märkimisväärne summa, mis eelduse selleks, et
Lurichi mälestussammas
saab lähiaastatel püstitatud.
Mälestussamba püstitamisse panustatav aeg,
energia ja rahalised vahendid annavad põhjust uskuda, et Lurichi nimi, saavutused, tõekspidamised,
tema rahvuslik olemus ja
terved eluviisid ei vajuks
unustuse hõlma, vaid kestaksid ja leiaksid järgimist.
Et Lurichit teataks täna, homme ja ka
ülehomme...
Ilve Tobreluts

Triigi võrkpallurid kaitsesid meistritiitlit
Lääne-Virumaa
meeste
rahvaliiga
võrkpallivõistlustel
olid ka sel hooajal
edukad Triigi võrkpallurid.
Maakondlikul
rahvaliiga turniiril
osales 16 võistkonda. Väike-Maarja valda esindasid peale
Triigi veel Simuna ja
Väike-Maarja päästekooli võistkonnad.
Mängudega tehti
algust eelmise aasta
oktoobrikuus ning
need toimusid kahes alagrupis. Kummastki
alagrupist
pääses edasi neli
paremat meeskonda.
Alagruppidest
edasipääsenud selgitasid
omavahel
Triigi küla võidukas võistkond pärast edukat võistlushooaega (Foto: Aule Rebane)
esimesed kaheksa
kohta. Triigi võistkes leidsid aega mängudes osalemiRebane, Olaf Rebane, Kertu Rebane,
kond tuli 13 punktiga turniiri võitjaks.
seks ja aitasid Triigi võistkonna võidule.
Rivo Täheste, Allar Adamson, Kunnar
Teisele kohale jäeti napi punktivahega
Püvi, Sten Anslan, Kert Kuntro, Ergo
Laekvere, kolmandale Massive ja nelAule Rebane
Eesmäe, Rainer Teidla, Andri Part.
jandale Tõrremäe II.
Triigi spordihoone juhataja
Triigi võistkonna kapten Tarmo ReTriigi võistkonna mängisid edukalt
bane tänab kõiki meeskonna liikmeid,
võidukarikale Tarmo Rebane, Marek

Simuna Artistoni naiskond tuli
maakonna korvpallimeistriks
Simuna Artistoni korvpallinaiskond
saavutas Lääne-Virumaa lahtistel
meistrivõistlustel naiste korvpallis esikoha, jättes teiseks Haljala ja kolmandaks SK Contra.
Medalikolmik järjestatakse kolme
etapi põhjal, mis peeti Simunas, Halja-

las ja Rakveres.
Simuna Artistoni naiskonnas mängisid Egle Pent, Keiri Tammemägi,
Eneken Hiire, Gertu Põldmaa, Ellen
Anett Põldmaa, Caroly Kasemets,
Marilii Pohlak, Merit Karm, Kaire
Põldmaa, Signe Kadastik ja Triin Ki-

vipõld. Võiduka naiskonna treener on
Hillar Kasu.
Kaire Põldmaa
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Georg Lurichi nimelised
valla meistrivõistlused
jõutõstmises
Laupäeval, 14. aprillil toimusid Triigi
spordihoones Väike-Maarja valla meistrivõistlused jõutõstmises, kus tugevad
mehepojad näitasid jõunumbreid, mis
Lurichilegi oleksid olnud väljakutseks.
Kuna Väike-Maarja vallas on jõutõstjate hulgas käimas põlvkondade
vahetus ning tõsiseid jõusaalihunte
hetkel vähevõitu, siis osales ka seekord
võistlejaid, kes otseselt siinse kandiga seotud pole, kuid kes soovisid end
proovile panna ning võistluse taset
kõrgel hoida. Tulemuseks sündis kaks
võistluse rekordit – 230 kg kükis (eelmine oli 210 kg) ja 250 kg jõutõmbes
(eelmine 245 kg). Mõlema autoriks vägilane Tartust, Andres Viksi, kes võttis
ka võistluste absoluutkategooria võidu
kokkuvõttes 635 kg. Kuna kõik need tulemused on tehtud spetsiaalse tõstetrikoota ning surumissärgita, võib neid
pidada arvestatavateks ka Eesti meistrivõistluste tasemel.
Heameelt teeb, et põlvkondade
vahetus on siiski edukalt käivitunud
ja seda tänu uuele kaalukategooriale
(kuni 80 kg), mis tõi võistlema noori
jõumehi, kes näitasid muljetavaldavaid
Kategooriad ja võistlejad
Mehed kuni 80kg

tulemusi. Näiteks 10. klassi poisil Märt
Lindretil jäi väga vähe puudu, et suruda
rinnalt 105 kg. Hästi oli edasi arenenud
Olavi Koort, kes parandas oma eelmise
võistluse kogusummat ligi 100 kg võrra. Olavi Koort oli oma 527,5 kg parim
väikemaarjalane ning absoluudi teine.
Eraldi tuleb esile tuua ka Ragnar
Krolli, kes parema õnnestumise korral
oleks võinud ka oma kaalukategooria
võita, kuid seda enam lubas mees vaeva näha järgmisel korral. Samuti näitas
kõrget klassi Rakke jõutõstekoolkond
Rauno Kõlu I kohaga. Siinkohal teen
kummarduse Janar Rückenbergile,
kes paljusid noori jõumehi treeninud.
Janarile ja Raul Veiale eriline tänu hea
kohtunikutöö eest ning loodetavasti
võistlevad mehed järgmine kord ka ise.
Lisaks kohtunikele tänan kõiki võistlejaid, abimehi, spordihoone juhatajat
Aule Rebast, publikut ning häid sponsoreid: OÜ Flex Heat Eesti, AS Vireen,
AS Antaares, OÜ Thorsen Grupp, OÜ
Triigi Farmer, OÜ Reinpaul ja OÜ
Rotaks-R.
Tulemused:
Tulemused kg-des

Kükk

Surumine

Jõutõmme

Kokku

Sander Loos

190

95

200

485

Ragnar Kroll

142,5

125

187,5

455

Alari Uudla

130

105

170

405

Märt Lindret

120

100

175

395

Heiki Räni

100

95

155

350

Raigo Metsaru

100

85

150

335

Kükk

Surumine

Jõutõmme

Kokku

Rauno Kõlu

190

125

210

525

Pauri Pedo

165

100

195

460

Simo Vahermets

145

105

175

425

Kükk

Surumine

Jõutõmme

Kokku

Mehed kuni 80-90kg

Mehed üle 90kg
Andres Viksi

230

155

250

635

Olavi Koort

180

152,5

195

527,5

Raivo Tammus
võistluste peakorraldaja
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Maadlusuudiseid

Lauatenniseuudiseid

17. märtsil toimusid Luunjas 35. rahvusvahelised Jaan Jaago mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. Eesti
paremiku kõrval osalesid veel Läti ja
Soome paremad maadlejad. Meie valla
noorsportlastel läks küllaltki hästi. Saavutasime kaks auhinnalist kohta.
1. koht Jevgeni Hamidžanov
2. koht Holger Toots
4. koht Anatoli Larionov
7. koht Jörgen Kivila
7. koht Rauno Kuusemets
9. koht Andris Pent
11. koht Kuldar Kangur
15. koht Jarko Visnapuu

1. aprillil toimus lauatenniseturniir
Lehtses, kus oli osavõtjaid 30. Võistlejad olid Võsult, Sõmerult, Rakverest,
Kadrinast, Tapalt ja Väike-Maarjast.

24. märtsil toimusid Eestimaa Spordiliidu Jõud 2012. a meistrivõistlused
kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses ja naistemaadluses Märjamaal.
Meie valla noormaadlejad osalesid kõikides maadlusliikides.
Klassikalises maadluses:
1. koht Jevgeni Hamidžanov
2. koht Rauno Kuusemets
7. koht Jörgen Kivila
Vabamaadluses:
1. koht Jevgeni Hamidžanov
Naistemaadluses:
2. koht Liis Järvamägi
3. koht Anni Pent
31. märtsil toimusid Pärnus Eesti
Meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses juunioridele. Väike-Maarja maadlusnoored esinesid küllaltki edukalt.
Saavutasime järgmised kohad.
2. koht Jevgeni Hamidžanov
3. koht Anatoli Larionov
5. koht Argo Metsaru
9. koht Jörgen Kivila
13. koht Jarko Visnapuu
21. koht Rauno Kuusemets
Võistkondlikult jagasime 23 võistkonna seas 5-6. kohta
Viiendatel EMSL Jõud meistrivõistlustel sumos, mis toimusid 1. aprillil
Vinnis, olid meie valla sumotajad edukad. Saavutasime järgmised kohad.
1. koht oma kaalus ja 3. koht absoluutkaalus Liis Järvamägi
2. koht Anni Pent
3. koht Jörgen Kivila
4. koht Rauno Kuusemets
3. koht Jarko Visnapuu
5. koht Merike Järvamägi
3. koht Heiki Räni

Meie tüdrukud osalesid ka meeskondlikus võistluses ja saavutasid
2.koha. Igati tubli tulemus.

17. koha Andreas Preisfreund ja 25.
koha Väino Stoltsen.
Väino Stoltsen

7. aprillil toimusid Tallinnas rahvusvahelised Kristjan Palusalu mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses
noortele. Seekordne võistlus oli eriline
selle poolest, et Eesti maadlejatele
pakkusid konkurentsi mitmed Soome,
Läti ja Venemaa klubide koondised.
Osavõtjate arv ulatus üle 300. Meie valla noored esinesid küllaltki südikalt.
2. koht Jevgeni Hamidžanov
5. koht Joel Vinapuu
5. koht Andris Pent
5. koht Anni Pent
5. koht Liis Järvamägi
6. koht Argo Metsaru
9. koht Kristjan Jaago
9. koht Kuldar Kangur
12. koht Jorgen Kivila
7. aprillil toimusid Eesti meistrivõistlused sumos vanuseklassile 12-14
aastat.
Väike-Maarja
Rahvaspordiklubi
esindasid vend ja õde Romel ja Käroly
Seemann.
1. koht Romel Seemann
1. koht oma vanuserühmas, 2. koht
vanemas vanuserühmas ja 3. koht absoluutarvestuses Käroly Seemann.
8. aprillil toimus Suure-Jaanis järjekordne vabamaadlussarja Nublust
Nabiks etapp.
Tulemused:
2. koht Joel Visnapuu
2. koht Kuldar Kangur
3. koht Andris Pent
3. koht Maris Nõmmiste
4. koht Jonete Visnapuu
7. koht Kristjan Jaago
8. koht Karel Nõmmiste
14. aprillil toimusid Põltsamaal
juunioride Eesti meistrivõistlused vabamaadluses ja naistemaadluses.
Tulemused:
2. koht Jevgeni Hamidžanov
3. koht Liis Järvamägi
4. koht Anni Pent

Lauatennististid valla meistrivõistluste aegu Triigi spordihoones. Paremalt: Mihkel Niinemets. Tarmo Rebane, Väino
Stoltsen, Eerek Preisfreund, Andreas Preisfreund, Mattias Preisfreund (väike poiss) Sander Komp ja Raidar Heinsalu.

Eesti meistrivõistlused
sangpommirebimises
14. aprillil toimusid Järva-Jaanis Eesti
meistrivõistlused sangpommirebimises. Rebida võis mõlema käega ning
ühe korra võis kätt vahetada. Aega oli
kokku kümme minutit.
Väike-Maarja valda esindas Väino
Stoltsen vanuseklassis 60+ ja kaalukategoorias 90 kg. Võistlusvahendi raskus
oli 16 kg, tõstekordi kogunes Väinol 184

Eesti veoautokrossi meistrivõistluste
hooaega alustab kolm Väike-Maarja
sõitjat: Lauri Leiten, Margo Püks ja Viljar Kask.
Nende eelmise suve võistlused läksid väga edukalt – kokkuvõttes toodi
koju kolm Eesti meistrivõistluste medalit.
Veobagil GAZ 51 tulid Väike-Maarjasse nii kuld kui pronks. Lauri Leiten

3. Vao – 36 p
4. Simuna – 30 p

Väino Stoltsen

tuli Eesti meistriks, Margo Püks pronksmedalile. Veoautol GAZ 53 tuli üldkokkuvõttes pronksmedalile Viljar Kask.
Tänavuste võistluste kalenderplaan
12. mail – Tamsalus
2. juunil – Tapal
1. juulil – Hinsas Võrumaal
18. augustil – Varstus Võrumaal
15. septembril – Tapal
6. oktoobril – Hinsas Võrumaal

Meenutus eelmisest väga edukaks kujunenud hooajast:
masinad on võistlusvalmis – nr 3 Lauri Leiten, nr 7 Margo Püks.

Harjuta Terviseks!

Piirkondadevahelise võistluse seis:

ning sellega saavutas ta 4. koha.
Kõige noorem osaleja võistlusel oli
2. klassi poiss. Ta rebis 8 kg sangpommi
104 korda. Võistluse vanim osavõtja oli
70-aastane Laekvere mees Ants Lipassaar, kes rebis 12 kg pommi 214 korda.

Algamas on veoautokrossi hooaeg

Lembit Kalter
maadlustreener

Edukad maadlusnoored Eestimaa Spordiliit Jõud
2012. a meistrivõistlustel Märjamaal. (Foto: Lembit Kalter)

1. Väike-Maarja – 78 p
2. Triigi – 50 p

Mängud pakkusid osalejatele päris
palju põnevust ning koju õnnestus tulla turniirivõiduga.
I koha saavutas Mihkel Niinemets,

Punktiseis 12. aprilli seisuga. 181 inimesel on kokku 1258 osaluskorda.
1. Heino Külanurk (Väike-Maarja)
106 osaluskorda, 10 boonuspunkti. 2.
Halar Klaas (Väike-Maarja) 78 ok, 7 bp.
3. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja) 71 ok,
7 bp. 4. Urve Tobreluts (Väike-Maarja)
62 ok, 6 bp. 5. Viivi Kahr (päästekool)
59 ok, 5 bp. 6. Kätlin Timuska (VäikeMaarja) 51 ok, 5 bp. 7. Siiri Bork (Väi-

ke-Maarja) 50 ok, 5 bp. 8. Riina Jalast
(VMG) 42 ok, 4 bp. 9. Kalle Tobreluts
(Väike-Maarja) 42 ok, 4 bp. 10. Lehte
Tints (Väike-Maarja) 31 ok, 3 bp. 11. Viia
Kiik (Väike-Maarja) 25 ok, 2 bp. 12. Ira
Münter (Ilmandu) 23 ok, 2 bp. 13. Rita
Soidla (Väike-Maarja) 22 ok, 2 bp. 14.
Anne Kruusimaa (õppekeskus) 20 ok, 2
bp. 15. Heete Ausmeel (Väike-Maarja)
17 ok, 1 bp. 16. Aino Saaremäel (Väike-Maarja) 16 ok, 1 bp. 17. Sirle Aosaar
(õppekeskus) 15 ok, 1 bp. 18. Kita Kiisküla (Väike-Maarja) 15 ok, 1 bp. 19. Õie

26. mail –
Emumäe jooks
ja laat
Maikuu viimasel laupäeval on kõik
jooksu- ja käimissõbrad oodatud Emumäe jooksule. Juba kaheksandat korda
hakatakse jooksma ümber Põhja-Eesti
kõrgeima tipu (166 meetrit merepinnast). Jooksuga samaaegselt toimub ka
Emumäe laat.
Start antakse 26. mail kell 13.00
Emumäe vaatetorni juurest. Valida
saab 5,5 ja 10 km pikkuse distantsi vahel. Lühem ring on avatud ka kõndijatele. Ümber Emumäe kulgev jooks on
Eesti esimene mäejooks. Jooksuraja
madalaima ja kõrgeima punkti kõrguste
vahe on ca 50 meetrit. Jooksul on elektrooniline kiipidega ajavõtt ning osalema on oodatud nii tõsisemad jooksjad
kui ka pühapäevasportlased. Kõigi osalejate vahel loositakse välja kohalike
ettevõtete ja elanike poolt välja pandud toredaid auhindu.
Julgemad saavad otse Emumäe tipus nautida ka saunamõnusid: TTÜ
Kultuuriklubi ootab lahkelt kõiki jooksusõpru oma värskelt valminud kilesauna testima.
Juba teist aastat toimub jooksuga
samal ajal Emumäe laat. Laadaplats
asub samuti Emumäe vaatetorni juures. Laadal pakutakse alates keskpäevast käsitööd, keraamikat, aiasaadusi,
talukaupa, istikuid jpm ning saab ka
keha kinnitada. Laat avatakse keskpäeval, müüjad on oodatud kell 11. Kohamaksu ei ole, kuid loodame, et ka müüjad poetavad oma toodangust midagi
auhinnakotti.
Ootame kõiki koos peredega nii
jooksurajale kui laadale!
Üritust korraldab MTÜ Emumäe
koostöös MTÜ Emumäe Arenduskeskuse ja Rakke Spordiklubiga. Üritust toetab kohaliku omaalgatuse programm.
Info: Elen Mitt, tel 536 7896, e-post
elen.mitt@gmail.com, http://www.emumae.ee/jooks/
Lambing (Väike-Maarja) 14 ok, 1 bp. 20.
Heino Lambing (Väike-Maarja) 14 ok,
1 bp. 21. Virve Tamberg (Väike-Maarja)
13 ok, 1 bp. 22. Hans Kruusamägi (Simuna Ivax) 12 ok, 1 bp. 23. Mare Soovik (Maiximar) 11 ok, 1 bp. 24. Maris
Kõrgmäe (vallavalitsus) 11 ok, 1 bp. 25.
Urve Kalda (Väike-Maarja) 10 ok, 1 bp.
26. Eilike Pedari (Dicro) 10 ok, 1 bp. 27.
Berta Viikberg (VMG) 9 ok, 0 bp. 28. Ain
Kõiv (FIE) 9 ok, 0 bp. 29. Eerik Lumiste
(Venevere) 9 ok, 0 bp. 30. Maris Möldre
(Kiltsi PK) 8 ok, 0 bp.
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Tule ja leia end
Loovarenduskursus kahel päeval
Avasta oma varjatud energia läbi
spontaanse ja vabastava KUNSTITERAAPIA, kunstnik-juhendaja Margus
Rump vt www.atma.ee
Avastame end läbi loova tegevuse
jõudmaks allikani, millest ammutada
piiramatut jõudu ja energiat uue maailma loomiseks meis ja meie ümber.
Kursuse sisu
- Sümboolika kunstis ja maagiliste
märkide kasutamine loovuse arendamiseks igapäevaelus.
- Enesetervendamine energiate lahtijoonistamisega. Eneseavamise kursus koos slaidiprogrammidega.
- Teadvustame endas peidus olevat
Loojat läbi meditatiivse kunstitreeningu.
- Tutvume maagiliste sümbolite
maailmaga, müstilise mandala olemusega.
- Heidame pilgu uue ajastu kunstimaailma.
- Avastame energiamaailma meis ja
meie ümber. Loome tasakaalu ja ühtsust kõige olevaga.
- Tegeleme praktilise ja spontaanse maalimisega teadvuse avardamise
eesmärgil, et teadvustada endale oma
tõelise Mina olemust.
Loomine toimub üheskoos ja samas
individuaalselt. Töid ei arvustata ega
toimu hindamist. Eelnev joonistamisoskus pole vajalik. Kunstitarbed on kohapeal olemas. Vanusepiirangut ei ole.
Kursusele eelregistreerimine on vajalik!
Kursuse esimene osa toimub 19.
mail ja teine osa 20. mail VäikeMaarja rahvamaja kell 12.00-16.00.
Kahe päeva kursuse tasu on 50 eurot, ühe päeva tasu on 30 eurot.
Kes on huvitatud personaalsest
hingemandalast, võib tellida seansiaja kohapeal või eelregistreerida
enne kursust e-posti kaudu.
Mandala tegemine nõuab ettevalmistust ning välimist ja sisemist eelpuhasust valmistajalt. Mandala tegemiseks peab olema sobiv aeg ja koht.
Inimene, kes soovib oma pildiga kohtuda, on juba sisemiselt valmis seda
saama. Kui vaevab kahtlus, kas tellida
või mitte, siis las see soov parem juurdub ning muutub kindlamaks ja tugevamaks. Valmis mandala võib kaasa
tuua transformatsiooni ehk sisemise
ja välimise ümberkujunemise teie ellu.
Eelkõige on mandala mõeldud vaimse
teadvuse avardamiseks. Võime hakata
mõistma ja tundma asju, mida varem
pole märganud ja tundnud. Tajud ja
tunded selginevad, kadunud harmoonia ja tasakaal taastub ning toob rahu
taas teie ellu ja olemisse. Mandala välja puhastav toime hoiab ja kaitseb ka
seda keskkonda, kuhu ta on toodud ja
üles pandud.
Hingemandalad valmivad 1-2 tunni jooksul tellija juuresolekus pastelltehnikas, kuna need energiad on oma
olemuselt õhkõrnad ja kirkad. Valmivad
kahele formaadile 37x42 hind 35 eurot
ja 60x75 hind 65 eurot.
Registreerida kursuse korraldaja
telefonil 5666 7459.
Kaja Kruup

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Laagriinfo
Vähekindlustatud perede 7-15aastastele lastele võimaldatakse soodustuusikuid osalemiseks 15.-22. juunini Rannapungerjal toimuvas lastelaagris.
Avaldus laagris osalemiseks esitada
vallavalitsusele, lastekaitsespetsialist
Tiia Kaselole hiljemalt 4. maiks.
Info Tiia Kaselo
lastekaitsespetsialist
tel 329 5762

Maikuus algab
Maakaitseväe
suurõppus
Kevadtorm 2012
Maikuu kolmele esimesele nädalale plaanitav Maakaitseväe suurõppus
Kevadtorm 2012 toimub seekord Põhja-Eestis. Õppus hõlmab osaliselt ka
Väike-Maarja valla territooriumi. Meie
valla aladele on kavandatud harjutustegevused, õppuse põhitegevused toimuvad Virumaa ida- ja põhjapoolsemas
osas. Kokku on suurõppusega haaratud
4 000 kaitseväelast, ajateenijat, reservväelast ja kaitseliitlast ning veoautod.
Valdavalt viiakse õppused läbi Riigimetsa Majandamise Keskuse maa-alal,
osaliselt aga ka eramaadel.
Õppelahingutega võivad kaasneda
ka ajutised liikluspiirangud. Kaitsevägi
palub sel perioodil elanikel tähelepanelikumalt vaadata liiklusmärke. Liikumispiirangutega teedel juhivad liiklust
sõjaväepolitseinikud.
Kõigi õppusega seotud küsimuste ja
pretensioonide tekkimisel võtke ühendust telefonil 717 1085 või e-maili teel
kevadtorm@mil.ee
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Kogutakse infot punaste tammede kohta Eestis
Eestimaa suurim (0,7 ha) punase tamme (põhjatamme) puistu asub Neeruti
mõisa läheduses. Need ligi kolmsada
puud istutas Neeruti mõisa viimane
parun aastal 1918. Nüüd on saanud
neist suured, täiskasvanud puud.
Kus ja kui palju veel Eestimaal punaseid tammesid on? Nende asukohti
on kaardistatud 2007. aastast peale.
Kokku on seni saabunud teateid ligi
200 punase tamme kohta.
Mis plaanis? Eesmärk on kõik Eestimaa punased tammed kaardistada
nende asukohtade järgi. Kuna punane

Oodatakse
teateid
haigrute
elupaikade
kohta
2006. aastast peale kaardistatakse
haigrute kolooniaid Eestis.
Kõik haigruteated on ka VäikeMaarja vallast teretulnud!
Allakirjutanu ootab teateid
uute kolooniate kohta, samuti üksikpesitsejate kohta. Oodatud on
ka teated lennusuundade kohta,
et leida üles uusi kolooniaid. Huvitavad ka kõik toitumispaigad.
Teadete puhul on tähtis edasi
anda haigruvaatluste tegemise
täpne koht ja aeg. Haigruteated
võib saata e-posti aadressil: marek53@hot.ee või edastada telefonil 322 0662.
Marek Vahula
loodushuviline

Väike-Maarja rahvamaja taga platsil
19. mail algusega kell 11.00

ROHEVAHETUS
* Rohevahetus on 2007. aastal
Aiaklubi poolt alguse saanud
aia- ja taimehuviliste kokkusaamine,
mille käigus vahetatakse omavahel
või antakse ära oma aia või kodu
ilu- ja tarbetaimi, pistikuid,
seemneid, sibulaid,
juurikaid või muid aiatarbeid.
* Rohevahetus on TASUTA!
Tulla võib ka siis, kui endal pole rohelist
kaasa võtta – saab tutvuda teiste aiahuvilistega
ja näha, mida pakutakse.

tamm on väga fotogeenne puu, siis on
mõttes kõik meie punased tammed
pildistada ja parimatest piltidest anda
välja ilus pildiraamat.
Lisaks meie punaste tammede piltidele võiks raamatusse kuuluda veel
populaarteaduslik jutt, et kust ja kuidas punased tammed meie maale tulnud on, kus on nende päriskodumaa ja
muud põnevat selle võõrpuuliigi kohta. Võõrtammedest tunnebki punane
tamm end meil kõige paremini.
Andke teateid punastest tammedest ka Väike-Maarja vallas! Vajalik on

eelkõige iga punase tamme asukoha
täpne kirjeldus, et potentsiaalne pildistaja selle selgituse järgi looduses üles
leiaks. Võimalusel pildistage tammesid
ka ise!
Kel huvi ja aega Eesti punaseid
tammesid otsida ja pildistada, andke
endast märku e-posti aadressil: marek53@hot.ee või telefonil 322 0662.
Marek Vahula
loodushuviline
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Ostame põllu- ja rohumaad.
Pakkuda võib ka koos rendilepinguga põlde.
Vaatame üle kõik pakkumised ja sobivusel kiire tehing.
Tel 5699 4914

Koguduste teated
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.

Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

Teated
Müüa tooreid
ja kuivi küttepuid.

Erinevad sordid ja pikkused, k.a 3m.
Tel 504 3246
..........................

Müüa kuivi kütteklotse,
turba- ja puitbriketti.
Tel 504 5632

Ettevõte Väike-Maarjas
(Antaarese hoovis)

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. 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

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

Tunnustatud mahekompostloodusväetis lambasõnnikust
Sobib kõikidele kasvukohtadele.
Müük laoplatsilt Määri külast
ostja taarasse 6 senti/liiter
ning väikepakendis:
• Taluturult (tel 526 0283),
• Maarjalillest (tel 326 1293)
• ROTAX-R laost (tel 322 0470, 5341 1899)
Väike-Maarjas.

Tootja: Määri Mõis OÜ
Info telefonidelt 525 9239 ja 505 3340

81 Ena-Lisette Lilleväli – 1. mail
81 Vaike Morozova – 21. mail
81 Helgi-Elfriede Aun – 31. mail
80 Ilmi Silla – 11. mail
80 Milvi Rüütel – 18. mail
80 Naima Metsanurk – 20. mail
80 Aino Kurvits – 27. mail
75 Valdur-Kalju Villbach - 9. mail
75 Õie Roost – 10. mail
75 Aleksandr Meisner – 12. mail
75 Arvi Karron – 17. mail
75 Šenja Tomel 26. mail
70 Leili Olvi – 3. mail
70 Ants Kaasik – 11. mail
70 Harri Kõo – 14. mail
70 Maimu Kalvet – 15. mail

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

- prussid,
- lauad,
- servamata lauad jne.

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke

Hinnad soodsad!
Samas pakume
palgilõikusteenust
nii ketas- kui ka raamsaega.

erinevaid suvelilli
(võõrasemad, petuuniad,
pegooniad jne)

lilleampleid
püsikuid
Väike-Maarjas,
Lõuna-põik 5
tel 511 8084

MAHEKOMPOSTI MÜÜK

80 Vaike Kõrgnurm – 4. aprillil
97 Elsa Dieves – 11. mail
92 Linda Rebane – 8. mail
91 Helmi-Helene Anger – 30. mail
90 Leili Kivvi – 24. mail
88 Elsa Ambos – 13. mail
85 Helju Lepp – 15. mail
85 Vilma Kivilo – 30. mail
84 Irene Kaldma – 10. mail
84 Saale Kask – 17. mail
84 Maimu Einsalu – 20. mail
83 Hilda Lehtola – 5. mail
83 Ada Ever – 9. mail
83 Juta Torma – 24. mail
82 Linda Kask – 13. mail
82 Endel Kleband – 18. mail

müüb saematerjali:

MÜÜA
Kalmistumeistrite kontaktandmed:
Väike-Maarjas – Ruth Palmiste, tel 516 1809
Simunas – Helvi Vahter, tel 524 7944

Olgu päikest ja tähtede säravust,
olgu paljugi nii nagu enne.
Aga rohkem kui ühtegi varandust
saagu olema tervist ja õnne!

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

Info telefonil 505 1135

Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga
võimalik kohtuda teistel aegadel.

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

LEMMU KIVI

DEKORATIIVKRUUSA
MÜÜK
Loodusliku dekoratiivkruusa
(mitmevärvilised looduslikult
lihvitud kivikesed) müük.
Fraktsioonid:
× 2-8 mm (sobilik hauaplatside katmiseks,
pakend 500 kg);
× 8-16 mm (teede, platside, lilleklumpide jms
katmiseks, pakend 20 kg ja 500 kg).
Müük Määri külas ja ROTAX-R laost (tel 322
0470, 5341 1899) Väike-Maarjas.
Kokkuleppel kohaletoimetamine.

Tootja Määri Mõis OÜ
Info telefonidelt 525 9239 ja 505 3340

T ead e

Tõsine põllumees
soovib tootmise
arendamiseks osta

põllumaad
Kontakttelefon

5554 2370

Kenneth Ljazin – 23. märtsil
Vanessa Litvin – 27. märtsil
Älis Meidla – 12. aprillil
Maailmas palju Su tarvis, uut on ja imelist,
maailmal väga on tarvis last Sinu-nimelist…
Leelo Tungal

Anu Kaljuvee 50
Palju õnne juubeliks!
Jõudu, tervist ja kannatlikkust!
Aitäh hoolimise ja mõistmise eest!
Kogu südamest tänulik Milona Pappel

Lõhmus RP OÜ
pakub:

raamatupidamisteenust
- osaühingutele
- aktsiaseltsidele
- FIE-dele
- mittetulundusühingutele

Kontakt telefonil 517 5373
E-post: siret.lohmus@mail.ee

Mälestame
Virve Eksi
Heiki Leier
Raimund Sikov
Loore Tammus
Juhan Kasesalu
Salme Leisson
Helena Talbonen
Mati Kaimi
Raivo Tiik
Lembit Aal

08.02.1953 – 18.03.2012
13.12.1951 – 25.03.2012
12.01.1930 – 28.03.2012
19.01.1923 – 03.04.2012
19.01.1949 – 03.04.2012
23.11.1916 – 06.04.2012
11.03.1931 – 07.04.1912
10.02.1940 – 08.04.2012
02.03.1958 – 08.04.2012
17.04.1941 – 10.04.2012

Elust, ilust, igaveseks,
ära päriseks...
/M. Under/

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, II korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

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

