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Kooliaasta avaaktused:
Kiltsi Põhikool
1. septembril kell 10.00
Simuna Kool
3. septembril kell 10.00 (rahvamajas)
Väike-Maarja Õppekeskus
3. septembril kell 9.00 (rahvamajas)
Väike-Maarja Gümnaasium
3. septembril kell 10.00 (algklasside maja õuel)
Väike-Maarja Muusikakool
3. septembril kell 15.00 Simunas
3. septembril kell 18.00 Väike-Maarjas

Tegusat ja huvitavat kooliaega!

Eesti tänavakorvpalli
meistrivõistlustelt
tulid Väike-Maarjasse
pronksmedalid
Väike-Maarja korvpallurid tulid Eesti tänavakorvpalli
meistrivõistluste üldkokkuvõttes harrastajate arvestuses
väga kõrgele kolmandale kohale.
Kokku mängiti sel suvel 7 etappi.
Võistlused kestsid maikuu lõpust kuni
augustini erinevais Eestimaa paigus.
Viimane etapp Tallinn Open 2012
peeti 11. augustil. Väikemaarjalastele
oli viimane etapp eriti edukas – harrastajate arvestuses tuli Väike-Maarja
Thunder etapi võitjaks. Viimasel etapil
mängisid Marten Seeper, Ants Rouhijainen, Rivo Täheste ja Einar Grüning
(tema oli võistkonnas ainuke nn külalisesineja).
Just suur edu viimasel etapil kindlustas Väike-Maarja võistkonnale sarja
üldkokkuvõttes harrastajate seas väga
tubli kolmanda koha. Kokku kogunes
etappidelt punkte 40 (8, 3, 1, 1, 1, 6, 20).
“Korraga mängis platsil 4 meest.
Aeg-ajalt tekkis aga olukordi, kus üks
või teine võistleja ei saanud mõnel etapil osaleda, seetõttu varieerus võist-

konna koosseis etapiti mõnevõrra,”
rääkis ise kuuel etapil kaasa mänginud
Marten Seepter.
Rivo Täheste tegi kaasa kõik seitse
etappi, Marten Seepter osales kuuel,
Ants Rouhijainen neljal, Rainer Teidla,
Erki Tšurkin ja Kait Koppel kahel, Taavi
Eesalu ja Einar Grüning ühel etapil.
Tänavakorvpalli on Eestis aktiivselt
mängitud alates 1993. aastast. 2006.
aastast toimuvad Eesti Korvpalliliidu
ja MTÜ Noortesport koostöös Tänavakorvpalli Eesti Meistrivõistlused ning
alates 2008. aastast rahvusvaheline
turniir Tallinn Open.
MTÜ Noortesport kuulub tunnustatud partnerina ka rahvusvahelisse riiklike tänavakorvpalliturniiride korraldajate koostöövõrgustikku.
Ilve Tobreluts

Viimasel etapil mängisid end võidule Rivo Täheste, Ants Rouhijainen,
Marten Seepter ja Einar Grüning.

Hind 0.20 eurot

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

Ole koos meiega:

Peapiiskop
pühitses
Väike-Maarja
kiriku tornikiivri
1. juulil pühitses Eesti Evangeelse Luteri Kiriku peapiiskop Andres Põder koos Viru praostkonna vaimulikega Väike-Maarja kiriku tornikiivri.
Peapiiskop Andres Põder ütles, et kirikutorne on
ikka langenud ja ikka on need uuesti üles ehitatud.
Nii ka Väike-Maarjas.
Tornikiivri pühitsemistalitusele ja tänujumalateenistusele kogunes palju rahvast.

EELK peapiiskop Andres Põder koos Virumaa vaimulikega
tornikiivri pühitsemistalitusel. Foto: Ellu Moisa.

Pandivere piirkonna rahvakultuurigrupp
käis Euroopa südames
Tantsuselts Tarapita moodustamisest
ja nimesaamisest on möödas vaid
poolteist aastat, kuid projekte ja tegemisi on mahtunud sellesse perioodi
küllaldaselt. Seda kindlasti seetõttu,
et tegemist on seltsiga, mis on VäikeMaarja segarahvatantsurühma nime
all alustanud kooskäimist juba 1988.
aastal ning omab rikkalikku ja mitmekülgset tegevuspagasit. Nende aastate
jooksul on käidud iseseisvalt mitmetel
kohalikel ja välisfestivalidel. Mõned
aastad tagasi tekkis mõte osaleda mõnel Eesti Europeade komitee poolt korraldatud festivalil. Alustatud sai tasa ja
targu – aitasime 2011. aasta suvel korraldada Ebaveres ja Uudekülas Europeade maapäeva. See hõlmas tegevust
Tšehhi noorterühmaga ja kontserte
koos Portugali ja Iiri gruppidega. Edasi
sai sügisel valitud komitee kodulehelt
festival, kuhu soovisime minna ja esitatud avaldus. Veidi ootust, peavalu
bussigrupi moodustamisel, rohkesti higiseid trenne ja ühisproove, peaproovesinemine Ebaveres ning olimegi augustis valmis osalema Austrias Villachi
Kirchtag 69. folkloorifestivalil.
Villachis toimub riigi suurim ja pikaajalisem rahvakultuurifestival, mis
on ühtlasi ka väga suur õllefestival ja
kestab terve nädala. Väliskülalisi oodatakse viimaseks paariks päevaks, et
nad kindlasti saaksid osaleda ka suures
rongkäigus, kus marsib keskmiselt 4000
inimest. Festivalilinn Villach ise on
vana, 13. sajandi algupoolest ja Villachi Kirchtag toimus esmakordselt 1936.
aasta augustis. Ainult rasketel sõjaaegsetel ja -järgsetel aastatel 1940-1947
festivali ei peetud ja alates 1948-ndast
ei ole ühtegi aastat vahele jäänud. Tavaliselt käib nädalaga festivalil umbes
300 000 külastajat. Väliskülalistest pääsevad sinna vaid mõned grupid, kuid
tänu Europeade komitee heale tööle
on eestlasi kutsutud kolmel aastal järjest.
Bussigruppi nimetusega AUS 14
kuulus naisrühm VIRVERING Tamsalust, Tantsuseltsi TARAPITA kaks
rühma, lauljad Pandivere kammerkoorist ja selleks reisiks kokkutulnud pillirühm ning veidi fänne – kokku 45 inimest. Meil oli vaja teha viis esinemist
– 10-minutilisest kuni tunnise kavani
ja osaleda rongkäigus. Esineda tuli

pealaval, väiksel jõelaval ja kiriku kõrval tänavaplatsil, kuid igal pool jagus
meile hulganisti pealtvaatajaid. Eks me
pakkusime oma kaunite villaste rahvariietega 35 kraadises kuumuses reipalt
esinedes eksootilist vaatepilti! Meie
kava kiitsid nii kohalikud, kui ka kaasas olnud Europeade komitee esimees.
Kiitused SULLE, graatsiline tantsunaine, tugev tantsumees, lustiline laulja ja
väsimatu pillimängija!
Et bussireis ei oleks liiga tüütav,
saime osaleda erinevatel ekskursioonidel. Külastasime Wieliczka soolakaevandust, Stadleri veinimõisa, Postojna

koopaid, Gerlitzenis mägede suusa- ja
matkaradu, Shönbrunni lossi, jalutasime Varssavi, Ljubljana ja Viini vanalinnas, suplesime maalilises Bledi järves
ning nautisime kolm päeva toreda festivalilinna Villachi külalislahkust.
Tantsuselts Tarapita tänab Eesti Europeade Komiteed, Eesti Kultuurkapitali, Väike-Maarja Vallavalitsust, Pandivere Kammerkoori, pillimehi ja nende
juhendajat Marju Metsmani.
Egne Liivalaid

Osa rahvakultuurigrupist enne Euroopasse sõitu Ebavere laululaval.
Foto: Erakogu
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Vallavanema suvi
milliseid otsuseid on vaja langetada, et
aastateks.
gümnaasiumi algkoolmaja särab uues
ka sportliku õnnega. Võib-olla oleks
Jaanitulede lõkkekeeled on ammu kushoida valla majandamine finantsiliselt
Selleks, et meil oleks olemas kindel
kvaliteedis, hooldekodu rekonstrueerimeil üks maadlusmedal veel olnud, kui
tunud ja neid võivad veel meenutada
tasakaalus ning hoiduda ebamõistlitegevuskava, mille alusel neid vajatakse nii seest kui ka väljast, ehitusterohkem õnne oleks olnud. Kuid ikkagi
sädemed silmades, loodus on keerakust laenukoormusest. Võib tunduda,
minevaid töid aastate kaupa reastagevus toimub ka Triigi võimlas, Simuna
on 2 medalit väärt saavutus.
mas ette oma värvilisimat ja küpseimat
et koostatav eelarvestrateegia koosneb
da, on Väike-Maarja vallal arengukava
koolimajas, Kiltsi mõisapargis, korrasÜldise olümpiamelu taustal toimub
lehekülge. Kuid ajaratas liigub kiiresti:
üldistest numbritest ja ühel vallaelani2012-2019. Käesoleva aasta suvel on
tatakse õppekeskuse ja algkoolimaja
ka kohalik sporditegemine. Kohalikul
õpilased on koolivaheaja seiklusradakul ei ole nendega midagi peale hakavallavalitsus koostöös kõikide vallavoküttesüsteeme, lisaks kohalike teede
Ebavere Kange triatlonil osales 67 siindelt suundumas õpikute vahele, enata. Kuid üldine number on
mus puhkajaid meenutab
üksikute summa ning kogu
väheseid kuumi ilmasid
omavalitsuses olev maksuning põllumehed on kasubaas koguneb peamiselt iga
tamas ära kõiki vihmavabu
elaniku tulumaksust ning
hetki, et põldudel sirgunud
väiksem osa lisandub maasaak ära koristada.
maksust. Tänasel päeval on
Oleme rahvana tervitaVäike-Maarja vallas 1851
nud koju jõudnud olümmaksumaksjat. Seega on
piasangareid, sest võidetud
võimalus hooneid rekonstmedalid, koos sellest saarueerida seda suurem, mida
dava positiivse emotsioonirohkem on siin elavaid tööga, on tõstnud meie iseoletavaid kodanikke ja mida
mise usku ja suurendanud
suurem on nende ametlik
ühtsustunnet. Arvan, et
palk.
vahepealsed hiigeltulemuSamas on ka eriolukordi,
sed (võidetud kuldmedamille heaks näiteks on Väilid olümpiamängudelt) on
ke-Maarja kirikutorni taasmeid veidi ära hellitanud.
tamine, kus võib tänulik
Võimalusel olin ka ise üks
olla nii Vabariigi Valitsusele
nn tugitoolisportlane ning
kui ka paljudele annetajakahjuks leidsin isegi meie
tele, kes meie aleviku ühe
kommentaatorite
häälearhitektuurisümboli toetatoonis sellise häälekõla, et
mist oluliseks pidasid.
pronksmedal on hea, kuid...
Väga hea kuulaja suuEi, siin ei ole mingit „kuid“,
dab juba eristada koolileian, et nii tihedas konkukella saabuvat kõla, sest
rentsis saadavad medalid
Teadmiste päev on uksele
on igati tunnustust väärt
koputamas. Selles kõlas on
ning eestlastel läks olümesindatud naerusuised õpipial väga hästi.
lased, samuti tublid õpetaTippspordi teemal olen
jad. Kuid see saabuv kõla
mõelnud, et kas jääb püüdsisaldab veel tuhat pisiasja,
matuks eesmärk: eestlastel
millele lapsevanemad pealüüa läbi mõnel meeskonvad mõtlema, et kooliaastat
naalal. Vaadates lähinaabalustada. Sellel aastal alusreid (jätan Venemaa tema
tab Simuna kool uue direksuuruse tõttu vaatlusest
tori Kaja Põldmaa juhtimivälja), siis leedukad on
sel. Seni Simuna koolitüüri
maailmaklassiga korvpalluhoidnud Ain Lembavere
rid, lätlased, rootslased ja
otsustas jääda pensionile.
soomlased on tipus jäähoViru Mängude autasustamispoodiumil on järg korvpallurite käes, kõrgeimal astmel Väike-Maarja meeskond. Foto: Ants Rikberg.
Soovin kõikidele õpilaskis, taanlased ja rootslased
tele positiivset uudishimu,
ka jalgpallis ning väravpalet minna sügavale mööda tarkuseradalikogu komisjonidega valmistanud ette
korrashoiuga seotud tegevused ja laste
se piirkonnaga seotud triatleeti, meie
lis. Me küll oleme kõigi nende alade
sid.
mõningad arengukava muudatused
mänguväljak. Siin saab nimetada veel
vald oli parim vald Viru Mängudel,
viljelejad, kuid kaua aega ei ole meil
Kõigile õpetajatele ja koolitöötajaning volikogu otsustab 30. augusti iska OÜ Pandivere Vesi alustatud uut
Vao külas viidi läbi kõrgetasemelised
olnud asja tippvõistluste finaalturniiritele meie lasteaedades ning koolides
tungil, kas need on mõistlikud, et need
suuremahulist rekonstrueerimisetappi
ratsutamisvõistlused, meie noored
dele, rääkimata medalivõidust. Tundub
soovin jõudu ja tahet õpilasi õpingusiis kinnitada ja avalikustada, või neid
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide pamaadlejad astuvad võidukaid samme
raske eesmärk. Seega tippkonkurentsis
teedel saata, seda vastavalt vajadusele
veelgi täiendada. Samal vallavolikogul
rendamiseks. Vaadates seda loetelu,
ja mitmed teised võistlustel osalejad
saame olla ikkagi individuaalaladel.
siis tagant utsitades või veidi eest vetuleb esmakordselt arutlusele Väikevõib öelda, et oleme astunud pika samvõi nende korraldajad on samuti tunKuid ka enamiku individuaalspordialadades.
Maarja valla eelarvestrateegia 2013mu meie munitsipaalrajatiste rekonstnustust väärt. Miks mitte loosung valde tipp on maailmas väga tihe. SellesTarkuse- ja eluvilju kõikidele!
2016, mis tugineb valla arengukavale
rueerimisel ning muutnud mitmed
lameistrist olümpiavõitjaks!
se tippu kuulumise tunnistuse annab
ja majandusanalüüsile. Vallavalitsuse
hooned energiatõhusamaks. Samas on
Suvi on ka aeg, kus toimub vallas
medalivõit olümpiamängudel. Samas
Indrek Kesküla
poolt koostatav strateegia annab ette
meie vald piisavalt suur ning vajadust
aktiivsem ehitustegevus ning seda on
on see seotud nii füüsiliste võimetega,
väga head raamid, et juba täna mõista,
rekonstrueerimistöid teha jagub veel
sellel suvel väga mitmetel objektidel:
töötahtega, treeneri pädevusega, aga

Elektriturg avaneb uuest aastast

Järgmise aasta algusest avaneb Eestis
elektriturg ning kõik kodutarbijad saavad hakata valima elektrimüüjat. See
tähendab, et elektrienergia muutub
sarnaseks tarbekaupadele ja teenustele, mille ostmisel saab igaüks lähtuda
enda soovidest ja vajadustest. Elektri-

energiat hakkavad pakkuma erinevad
müüjad erinevate pakettidega, kelle
seast saab endale valida sobiva.
Elektrimüüjat saavad hakata valima
need elektritarbijad, kellel on enda nimel sõlmitud leping võrguettevõttega.
See tähendab, et müüjat saavad valida
kõik need inimesed, kes täna tarbivad
elektrit ja saavad enda nimele ka elektriarve. Kui näiteks elektri ostmiseks on
leping korteriühistul või haldusfirmal,
siis valib uuest aastast elektrimüüja
ühistu või haldusfirma, mitte iga korter
või inimene eraldi. Samas tasuks kõikidel üürnikel ja korteriühistute liikmetel
olla aktiivsed ning osaleda elektrimüüja valikul, sest lõpuks maksavad elektri
eest kõik ühistu liikmed ja haldusfirmaga seotud tarbijad.
2013. aasta algusest saab soovi korral elektrit osta juba mõne uue elektrimüüja käest, milleks ettevalmistusi
saab hakata tegema lähikuudel. Kodutarbijatele selguvad uued elektrimüüjad ja hinnapaketid selle aasta
sügiseks. Erinevate turule tulevate

elektrimüüjate selgumisel edastab riik
selle kohta info kõigi kodutarbijateni
nii postkasti jõudvate trükiste, riikliku
kodulehe www.avatud2013.ee kui meediaväljaannete vahendusel. Tänaseks
on teada, et lisaks Eesti Energiale ja
Imatra Elektrile hakkavad elektrimüüki
pakkuma veel vähemalt kolm-neli uut
ettevõtet.
Praegu pole veel selgunud, milliseks
pakutavad hinnapaketid ja lepingutingimused kujunevad, kuid laias laastus
on võimalik valida kolme variandi vahel. Esiteks turuhinnast sõltuv pakett,
mille hind võib kuude lõikes erineda
ning seetõttu on kulutusi täpselt raske prognoosida. Teiseks on fikseeritud
pakett, mis võimaldab kulusid täpselt
planeerida, sest teatud perioodiks lepitakse kokku kindlas elektrihinnas.
Kolmandaks on võimalik valida kombineeritud pakett, kus teatud osa hinnast
on üheks perioodiks fikseeritud ning
ülejäänud osa sõltub turuhinnast.
Need tarbijad, kes ei soovi või ei
jõua enne 2013. aastat elektrimüü-

jat valida, elektrita ei jää. Neid varustab elektrienergiaga ikka edasi nende
praegune võrguettevõtja. Sellisel juhul
võetakse hinna aluseks eelmise kuu
keskmine turuhind, millele lisandub
ettevõtte mõistlik kasum. Kuna selline variant ei pruugi tarbijale olla kõige
soodsam, siis on soovitatav erinevate
pakkumiste hindasid võrrelda ning alles seejärel otsus langetada, kas valida
endale uus elektrimüüja.
Erinevate pakkumiste võrdlemisel
on oluline silmas pidada, et elektrituru avanemine mõjutab ainult kolmandikku igakuisest elektriarvest ehk
reaalselt tarbitud elektrienergia hinda.
Ülejäänud osa elektriarvest ehk võrguteenuse tasu ning maksud ei sõltu turu
avanemisest. Kui näiteks täna on pere
elektriarve 15 eurot kuus, siis elektrituru avanemine mõjutab sellest 5 eurot. See, kui palju tänane 5 eurot uuest
aastast väheneb või suureneb, sõltub
juba vabaturul konkurentsis tekkivast
hinnast ja igaühe valitud paketist ning
tingimustest.

Seega tuleb kõigile soovida kaalutletud valikuid. Elektrituru avanemine ei
juhtu üleöö, mistõttu on riik tegelenud
ettevalmistustega juba eelmise aasta teisest poolest, et igal tarbija jääks
aega rahulikult muudatustega ja uute
võimalustega tutvumiseks. Infot ja materjale jagatakse juba täna erinevate
organisatsioonide, riigi ja ettevõtete
vahendusel. Sügisel jõuab kõikide eestimaalaste postkastidesse ka täiendav
trükis, mis käsitleb elektrituru avanemise erinevaid aspekte alates müüjate
vahetamise protsessi üksikasjalisest
tutvustamisest kuni tarbija õiguste
kaitsmiseni. Samuti jagatakse infot läbi
erinevate meediaväljaannete, seminaride ja materjalide. Teeme kõik selleks,
et elektrituru avanemine kulgeks sujuvalt ja arusaadavalt iga elektritarbija
jaoks.
Timo Tatar
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna
juhataja
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Volikogu materjalid
28. juuni volikogus arutatust
1. 2011. a majandusaasta aruande
kinnitamine
Otsustati kinnitada 2011.a. Väike-Maarja valla konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne majandustulemiga 528 tuhat eurot ja bilansimahuks seisuga 31.12.2011.a 18 121 tuhat
eurot, sh tulude, kulude eelarve täitmise aruanne ja finantseerimistehingud,
millest: tulude eelarve 6 239 052 eurot;
tulude eelarve täitmine 5 863 828 eurot;
kulude eelarve 6 239 052 eurot; kulude
eelarve täitmine 5 884 474 eurot.

2. Arvamuse andmine
Otsustati toetada loa andmist OÜle Nor-Est Wood Invest Liivaküla külas
asuva Viisiku kinnistu, pindalaga 12,81
ha, ja Nõmme külas asuva Sõõrde kinnistu, pindalaga 17,2 ha, omandamiseks.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 30. augustil.

Kaja Põldmaa –
Simuna Kooli direktor

Juunis valis konkursikomisjon kolme
kandidaadi seast Simuna Kooli uueks
direktoriks Kaja Põldmaa.
Kolm kandidaati vastasid kõik igati
ootustele ning olid võrdselt tugevad ja
arvestatavad. Kaja Põldmaa kasuks kallutas vaekausi kooli- ja kogukonnaelu
parem tundmine.
Kaja Põldmaa esimene tööaasta Simuna Koolis oli 1998, 2009. aastast on

ta lisaks klassiõpetajale olnud ka õppealajuhataja.
“Pean väga oluliseks häid suhteid
kollektiivis ja õpilaste hulgas. Asutuse
hea sisekliima on kindlasti üks tegur,
mis motiveerib töötajaid ja õpetajaid
täitma oma ülesandeid hästi” kirjeldas
vastne direktor oma mõtteid ja arusaamu tulevasest ametist.
Tunnen Kajat, ta on hea suhtleja,
väga abivalmis, tasakaalukas ja rahulik
nii õpetajana, kolleegina kui ka õppealajuhatajana. Võib öelda, et Simuna
Kool „kaotab“ hea klassiõpetaja, saab
väärt direktori.
Kaja Põldmaa alustas direktoriametis tööd 22. augustil. Teda ootab ees
soojustatud fassaadiga koolimaja, 64
õpilast koolis, 30 last lasteaias ja paljupalju tööd.
Aare Treial

Väike-Maarjas hakkab
kehtima uus soojuse
piirhind
Väike-Maarja soojatootja AS Adven
Eesti annab teada, et maagaasi hinnatõusust tingituna on Väike-Maarja võrgupiirkonnas kinnitatud uus soojuse
piirhind.
Uus hind on 70,62 eur/MWh ja see
kehtib alates 01.08.2012.
Hinnale lisandub käibemaks.

Info hindade ja nende muudatuste
osas on kättesaadav meie kodulehel
www.adven.ee või klienditeeninduse
numbril 775 1755.
Liivi Lilienthal
AS Adven Eesti
kliendihaldur

Alates 9. juulist töötab
Simuna osavalla sotsiaaltöötajana

Riina Rajaste.
Vastuvõtuaeg osavallavalitsuses:

teisipäeviti kell 9.00 - 12.00
Telefon 323 7219

Valla arengukava
tegevuskava 2012-2019
muudatused
Väike-Maarja valla arengukava tegevuskava muudatused aastateks 2012-2019
on arutusel 30. augusti vallavolikogu
istungil.
Pärast seda on kõigil võimalik tutvuda arengukava tegevuskava muudatustega valla koduleheküljel: www.v-

maarja.ee ja Väike-Maarja raamatukogus ning teha kolme nädala jooksul
omapoolseid muudatusettepanekuid
e-posti aadressidel: valitsus@v-maarja.
ee; ene.preem@v-maarja.ee või telefonil 329 5766 (Ene Preem).
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Vallavalitsuse materjalid
Maaküsimused
- Nõustuti Aburi külas asuva Kõrtsi katastriüksuse jagamisega kolmeks:
Kõrtsivälja, Kuldnoka ja Kännuküla tee
kinnistuteks.
- Nõustuti maa ostueesõigusega
erastamisega Simuna alevikus ja määrati moodustatava katastriüksuse kohaaadress.
Koha-aadressi muutmine
- Muudeti Väike-Maarja alevikus
Kolde tn 17a asuvate garaažibokside
uueks koha-aadressiks Kolde tn 17. Sellest tulenevalt muutuvad garaažibokside numbrid. Tunnistati kehtetuks kohaaadress Väike-Maarja alevikus Kolde tn
17a.
Määrati
projekteerimistingimused:
- SWECO Projekt AS-le reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimiseks Ebavere külas Biopuhasti ja Puhasti kinnistul.
- Üksikelamu laiendamiseks Koonu
külas.
Väljastati ehitusluba:
- OÜ-le Kuukala Avanduse mõisa
pargi rekonstrueerimiseks.
- AS-le Starman sidekaabli, -kappide ja -postide paigaldamiseks VäikeMaarja alevikus Jaama tn, Pikk tn, Aia
tn, Säde tn, Aasa tn, J.Liivi tn, Tamme
tn ja Tamsalu mnt.
- OÜle Pandivere Vesi ühiskanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks
Simuna alevikus.
- Triigi Farmer OÜ-le laguun-tüüpi
lägahoidla püstitamiseks Triigi külas.
- Vao Agro AS-le silohoidla püstitamiseks Vao külas.
- Corle OÜ-le Elion Ettevõtted AS-i
kaablivõrgu paigaldamiseks Ebavere
külas ja Kiltsi alevikus.
- Elektrilevi OÜ-le elektrivarustuse
rajamiseks Rastla ja Ebavere külas ja
Simuna alevikus.
- Üksikelamu rekonstrueerimiseks
Simuna alevikus.
- Üksikelamu püstitamiseks Kännuküla külas.
- Üksikelamu laiendamiseks VäikeMaarja alevikus.
Väljastati kasutusluba:
- OÜ-le Triigi Farmer loomakasvatushoone (suurfarm) kasutamiseks
asukohaga Triigi külas;
- Elektrilevi OÜ-le elektrivarustuse kasutamiseks Kiltsi alevikus Kiltsi
raudteejaama ja Mikro alajaam kinnistutel ning munitsipaalomandisse taotletaval maal (Kiltsi – Uuemõisa tee)
ning Uuemõisa külas Kalevi, Kungla,
Aaviku ja Männiku kinnistutel.
Anti kirjalik nõusolek
- korruselamu tehnosüsteemi muutmiseks (keldrikorrusele kütteruumi ehitamine) Simunas, Pargi tn;
- hoone tehnosüsteemi muutmiseks
(õppekeskuse küttesüsteemi renoveerimine);
- väikeehitise (puurkaev) püstitamiseks Kiltsi alevikus Liiduri tn 2a; Rastla
külas Tagaõuel; Müüriku külas Tallikal;
Vao külas Visparra 2.
Detailplaneeringu lähteseisukohad
- Kinnitati Aburi külas asuvale Raja
ja Liivaku katastriüksuste maa-alale
koostatava detailplaneeringu lähteseisukohad.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
- Nõustuti Vao külas Visparra 2 kinnistule rajatava puurkaevu asukohaga.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega

hange „Allee ja Pargi tänava rekonstrueerimine Simuna alevikus”.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja Gümnaasiumi
algklasside maja katlamaja rekonstrueerimine”.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Kaarma tööstusala tee rekonstrueerimise I etapp ja kinnitati hankedokumendid.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja Õppekeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimise I etapp” edukaks pakkujaks Emekan OÜ.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja Õppekeskuse arvutiklass” edukaks pakkujaks Atea AS.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja Gümnaasiumi algklasside maja katlamaja rekonstrueerimine”
edukaks pakkujaks Emekan OÜ.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa Aburi külas asuv
korteriomand. Korteriomand võõrandatakse otsustuskorras põhjusel, et
elamu on amortiseerunud ja vajab olulisi investeeringuid;
- Otsustati võõrandada tasuta Eipri
külas asuv Seltsi kinnistu (3977m²) Eipri Külaseltsile. Kinnistu võõrandatakse
tasuta, sest külaselts on kinnistu korrastanud ja renoveerib kinnistul asuva
amortiseerunud hoone seltsimajaks.
- Otsustati müüa Simuna alevikus
Allee 9-19 asuv korteriomand.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
- Otsustati seada tähtajatu ja tasuta
isiklik kasutusõigus Sihtasutuse KredEx kasuks elektriautode kiirlaadimispunkti rajamiseks Väike-Maarja vallale
kuuluvale kinnistule.
- Otsustati seada tähtajatu isiklik
kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks
järgmistele Väike-Maarja alevikus maakabbelliini projekteerimiseks vallale
kuuluvatele kinnistutele.
Sundvalduse seadmine
- Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks 151 m² suurusele maakaabelliini kaitsevööndile Ebavere külas asuval kolmel 3 kinnistul.
Sotsiaaltoetuste eraldamine
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega eelarve vahenditest 10le taotlejale summas 634 eurot.
Sotsiaaltoetuse
eraldamisest
keeldumine
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega ühele taotlejale.
Hooldajatoetuste määramine
- Nõustuti hooldajatoetuste maksmisega kahele hooldajale.
Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite kasutamine
- Nõustuti abivahendite rendi kompenseerimisega lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist.
Eluruumi eraldamine
- Nõustuti Väike-Maarjas Aasa tänaval asuva sotsiaalkorteri üürile andmisega tähtajaliselt alates 01.06.2012
kuni 31.12.2012.
Puude mahavõtmine
- Nõustuti ühe saarvahtra mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus Säde tn
1A.
- Nõustuti kahe vahtra mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus Pikk tn 3.
- Nõustuti ühe vahtra mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus Pikk tn 28.
- Nõustuti kahe papli mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus Pikk tn 5.
- Nõustuti kolme kase mahavõtmisega Kiltsi alevikus Veski tn 5.
- Nõustuti ühe saare mahavõtmise-

ga Kiltsi alevikus Liiduri tn 6.
Projektipõhise toetuse eraldamine
- Eraldati Eipri Külaseltsi projektile
,,Eipri kooli 150. aastapäeva tähistamine” toetust summas 160,00 eurot.
- Eraldati mittetulundusühingu
Triigi Mõis projektile ,,Triigi küla rannavõrkpalli plats” toetust summas 63
eurot.
- Eraldati Käru Küla Seltsi projektile
,,Seltsimaja saali tingimuste parandamine” toetust summas 230,40 eurot.
- Eraldati mittetulundusühingu
Nelikand projektile ,,Kurtna külamaja ümbruse heakorrastamine ja korvpalliplatsi rajamine” toetust summas
357,90 eurot.
- Eraldati Tantsuselts Tarapita projektile ,,Väike–Maarja valla 25. kodukandipäevad” toetust summas 683,00
eurot.
- Eraldati Vao Ratsaklubi projektile ,,Rahvusvaheline ratsavõistlus Vao
Karikas 2012” toetust summas 250,00
eurot.
- Eraldati Vao Ratsaklubi projektile
,,Sportimis- ja mängimisvõimaluste
parandamine Vao külas” toetust summas 312,50 eurot.
- Eraldati Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsi projektile „Vao põlisküla taluperede lood“ toetust summas 160 eurot.
Raha eraldamine reservfondist
- Eraldati reservfondist 2885 eurot
Väike-Maarja Õppekeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimiseks;
- Eraldati reservfondist 200 eurot
Väike-Maarja aleviku olmetingimuste
parandamiseks (avalik käimla, Jakob
Liivi tn).
- Eraldati reservfondist 770 eurot
Väike-Maarja Lasteaia hoone sillutisriba parendustöödeks.
- Eraldati reservfondist 4500 eurot
Väike-Maarja gümnaasiumile sõiduki
soetamiseks.
- Eraldati reservfondist 784 eurot
Väike-Maarja muuseumi elektri toitekaabli vahetuseks.
Jäätmejaama
lahtiolekuaegade
muutmine
- Muudeti alates 08.08.2012 Simuna
ja Väike-Maarja jäätmejaamade lahtioleku aegu. Simuna jäätmejaam on
külastajatele avatud reedeti kell 9.0011.30 ja laupäeviti 16.00-18.00; Väike-Maarja jäätmejaam kolmapäeviti,
neljapäeviti ja reedeti kell 12.30-18.00,
laupäeviti kell 08.30-15.30.
Teenuste hinnakirja kehtestamine
- Kehtestati uus valla raamatukogu
teenuste hinnakiri.
Õpilaste tunnustamine
- Otsustati tunnustada Väike-Maarja
Gümnaasiumi lõpetajat Maret Muusikust haridustoetusega summas120 eurot ja Väike-Maarja Õppekeskuse lõpetajat Reena Salongi haridustoetusega
summas 50 eurot.
Vallavara mahakandmise akti kinnitamine
- Kinnitati Simuna Kooli bilansivälise vara mahakandmisakt.
Avaliku ürituse korraldamiseks loa
andmine
- Anti luba MTÜ-le Võivere Tuuleveski perepäeva (käsitöö ja vanavara laat,
korvpalliturniir, isetegevuslaste etteasted jms) korraldamiseks 18. augustil
kell 09.00-18.00 Simuna allika ümbruses.
- Anti luba Harri Nurgale karpkalade
püügi võistluse korraldamiseks 3. augustil Äntu tehisjärvel.
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Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
Lähtudes Korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 15 lõigetest 3, 5 ja Väike-Maarja vallavolikogu 27.02.2002. aasta määrusest nr 3 “Majanduslike huvide deklareerimine” avalikustatakse Väike-Maarja vallavolikogu liikmete ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid Väike-Maarja Valla Infolehes.
Avalikustamisele kuuluv deklaratsioon avaldatakse ilma isikukoodi, aadressi ja lähisugulaste ja -hõimlaste andmeteta ning muude tulude (palk ja lisatasud, muud
tuluallikad), maksustatava tulu ja dividenditulu suurust näitamata. Vallavolikogu esimehe ja vallavanema majanduslike huvide deklaratsioonid avaldatakse Riigi
Teataja Lisas.
1. Ees- ja perekonnanimi. 3. Ametikoht. 4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste ja ametipalk. 6. Kinnisvara.
7. Registrisse kantud autod, vee- ja
õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta. 8. Aktsiad, osad ja muud
väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus. 9. Pangaarved
(pank ja arve liik ja nende arv). 10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot,
kui ametikohal ametipalka ei maksta:
võlausaldaja, võlajääk deklareerimise
ajal. 11. Muud varalised kohustused,
mille suurus ületab kuue kuu ametipalga või 3500 eurot aastas, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms). 12.
Muud regulaarsed tulud.
VALLAVOLIKOGU LIIKMED
AVO PART. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa Väike-Maarja vallas nr
461031; maatulundusmaa Laekvere vallas nr 171431; elamumaa Väike-Maarja
vallas nr 4380331; 7. Ei ole. 8. OÜ Joosand, osa suurusega 7861,13 eurot. 9.
Swedbank - arvelduskonto, väärtpaberikonto, kogumispensioni konto; SEB
pank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. töötasu OÜ-st Joosand, volikogu liikme tasu. (30.04.2012).
LIA KIVASTE. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa Väike-Maarja vallas nr
2531; elamumaa ja ärimaa Väike-Maarja vallas nr 4494431; ½ elamumaast
Väike-Maarja vallas nr 3910331. 7. ½
sõiduauto Toyota Corola Verso (2007),
½ sõiduauto Renault Scenic (2004). 8.
SEB pensionifond pensioniosak koguväärtusega 1677,42. 9. SEB pank arveldusarve, krediidiarve, Swedbank krediidiarve, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Pangalaenu käendusleping; liisinguleping.
12. Töötukassa hüvitis, volikogu liikme
tasu, kinnisvara rent (29.04.2012).
HANS KRUUSAMÄGI. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. maatulundusmaad
Lääne-Virumaal, Jõgeva maakonnas,
Järvamaal, Harjumaal registriosa nr.
77331, 249831, 313531, 436831, 493331,
1768331, 1786831, 3329631, 3333131,
3453031, 3728131, 275735, 373835,
1240435, 1240535, 27636, 3310202,
4123431, 4175831, 4310731, 4356431,
4374731, 4389331, 2426035, 4516931,
3535031, 249831, 3329631, 2372135,
3453031, 3663531, 4736731, 5022931,
5067331, 5075831, 5146531, 5146531,
5150031, 5151431. 7. Ei ole 8. Simuna
Ivax OÜ osa 525 234 eurot. 9. Swedbank – arveldusarve, krediidiarve, SEB
Pank arveldusarve 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Töötasu OÜ-st Simuna Ivax, volikogu aseesimehe tasu. (30.04.2012).
MERIKE ADAMSON. 3. Volikogu
liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu.
5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. sõiduauto Ford
Scorpio (1994). 8. Ei ole. 9. Swedbank –
arveldusarve 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Töötasu Väike-Maarja Vallavalitsusest,
Vao STÜ liikme tasu. (24.04.2012).
VOLDEMAR AKSEL. 3. Volikogu
liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu.
5. Ei ole. 6. Elamumaa Väike-Maarja
vallas, nr 1190231; elamumaa Vihula
vallas, nr 456831; maatulundusmaa
Väike-Maarja vallas, nr 199231; maatulundusmaad Väike-Maarja vallas, nr
363431 ja 798531, kinnistud on abikaa-

sade ühisomandis. 7. sõiduautod Peugeot 307 HDI, Ford Transit 2,4. 8. OÜ
Aksel VA osa suurusega 7862 eurot. 9.
SEB Pank – arveldusarve; 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. volikogu liikme tasu
(27.04.2012).
REIN MÖLDRE. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaad Lääne-Virumaal ja Pärnu maakonnas Väike-Maarja, Rakke, Rakvere, Tamsalu ja Sauga
vallas nr 318536, 1677631, 2761231,
2786931, 5142331, 1349931, 1273631,
1026931,285631, 3388731, 3300831,
1514131, 149931, 147331, 141031,
11631, 3572731, 3533031, 3294231,
20443931, 2464631, 1736331, 2151231,
105031, 294131, 2171331, 2711431,
3164531, 3216631, 3268631, 3367931,
1074131, 1343331, 3766731, 211231,
731806; korteriomand Väike-Maarja
vallas nr 4158931, Tallinnas 15153801.
7. Traktor MTZ-82 (1984), sõiduauto Ford Escort Turnier (1997), Mazda
B2500 (2001). 8. OÜ Reinpaul osa suurusega 15978 eurot, Reinpaul Agro OÜ
osa 5113 eurot, Vao Varahoidja OÜ osa
2566 eurot. 9. Swedpank - arvelduskonto, SEB pank - arvelduskonto. 10. SEB
pank 51536 EUR. 11. Õppelaenu käendus 16690 eurot. 12. töötasu OÜ-st
Reinpaul ja OÜ-st Reinpaul Agro, renditulu Otsa Mõis OÜ-st, volikogu liikme
tasu, FIE tulu (10.04.2012).
SIRET STOLTSEN. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaa Väike-Maarja
vallas Liivaküla küla nr 2759431, elamumaa Väike-Maarja vallas Kiltsi alevikus nr 3309931 7. Sõiduauto Audi 100
(1992). 8. Ei ole. 9. SEB pank – arveldusarve, Swedbank - arveldusarve 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. töötasu Kiltsi
Põhikoolist, Väike-Maarja Gümnaasiumist, volikogu liikme tasu. (25.04.2012)
MALL VÕHANDU. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Elamumaa Väike Maarja vallas
nr 1411131. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – 1 arvelduskonto, SEB Pank – 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Pension, töötasu Väike-Maarja
Vallavalitsusest, volikogu liikme tasu.
(14.04.2012).
JAANUS KULL. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa Väike-Maarja vallas nr
1011531. 7. sõiduauto Audi A-4 (2003).
8. AS Antaares 2600 aktsiat koguväärtusega 166166 eurot. 9. SEB Pank – arveldusarve; Swedbank – arveldusarve. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. töötasu AS-st Antaares, pension, volikogu liikme tasu.
(18.04.2012).
SIRET KOTKA. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. LHV Pensionifondi L 2453,19 osakut koguväärtusega
3178,77 eurot. 9. SEB pank – arvelduskonto, LHV pank kogumispensionikonto, LHV pank 1 arvelduskonto. 10. AS
Nordea Finance Estonia 7868,84 eurot.
11. Sõiduauto liising 235 eurot kuus.
12. töötasu Tallinna Linnakantseleist,
Väike-Maarja Vallavolikogu liikme tasu,
tasu Tallinna Autobussikoondise AS-st
(11.04.2012).
ANTS RIKBERG. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Elamumaa Väike-Maarja vallas
nr 2620031 7. Sõiduauto Opel Zafira
(2007). 8. Swedbank Pensionifond K2.
9. Swedbank – 2 arveldusarvet, 10. Ei

ole. 11. Autoliising Swedbank. 12. töötasu Väike-Maarja Vallavalitsusest, SKA
Päästekolledži Päästekoolist, volikogu
liikme tasu. (29.04.2012).
AARE KALSON. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaad Lääne-Viru maakonnas, Põlva maakonnas nr
4631, 162531, 277631, 529731, 558838,
558938, 804438, 1698238, 1698338,
1698438, elamumaad Lääne-Viru Maakonnas, Tartus, Narvas nr 1284631,
20403, 3370603, 20803, 4042531. 7.
väikelaev Progress (1984), väikelaev
Progress (1971), sõiduauto VAZ 21063
(1991). 8. Sääritsa Kordoni OÜ osa
25 372.92 eurot, OÜ SF Pandivere osa
117 821.12 eurot, OÜ Rotaks-R osa 38
986.11 eurot, OÜ Kerro Farmer osa 14
188.39, OÜ Pandivere Veis osa 1 789.53
eurot. 9. Swedbank – arveldusarve; SEB
pank – arveldusarve, krediidikonto 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ SF Pandivere
töötasu, Tõusigade Aretusühistu nõukogu liikmetasu, rent, (01.03.2012).
MARJU METSMAN. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Kinnistu registriosa nr 4850831.
7. Citroen Berlingo. 8. Swedbanki pensionifondi aktsiastrateegia 2006,479
osakut koguväärtusega 1421,17 eurot.
9. Swedbank – arveldusarve, Swedbank – krediidiarve, aktsiastrateegia
kogumispensioniarve. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Töötasu EELK Rakvere Kolmainu kogudusest ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, töötasu Rakke
Vallavalitsusest, tulu ettevõtlusest.
(31.04.2012).
VÄINO HAIBA. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaad nr. 3708531,
4540131, 2160531, 1817831, 113231,
4540231, 4684031, 4786431, 4914931,
4737231 ; elamumaa nr 5240031. 7.
Honda Civic (2007) ühisomand, Ford
Focus (2005) ühisomand. 8. OÜ Veostar
osa 9. SEB pank – arveldusarve; Swedbank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Pension, volikogu liikme tasu
(30.04.2011).
SVEN KESLER. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Ei ole. 7. Chevrolet K 1500 Pickup
(1989), sõiduauto haagis Respo (2004).
8. Ei ole. 9. Swedbank- arveldusarve,
SEB Pank- arveldusarve. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. volikogu liikme tasu.
(29.04.2012).
TEET PAJU. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamumaa (50%) Väike-Maarja vallas nr 1951431; maatulundusmaa (50%)
Valgamaal Palupera vallas nr 2002240.
7. Mazda B2500 (2007). 8. OÜ Sinewa
Grupp osa suurusega 3131,67 eurot;
SEB pensioniosa 3978,78 eurot, RPR
OÜ osa 894,74 eurot. 9. Swedbank – arveldusarve; SEB pank – arveldusarve,
Sampo Pank – arveldusarve. 10. Sampo
Pank 27 500 eurot. 11. DNB liising 11800
eurot. 12. töötasu Keskkonnaametist,
volikogu liikme tasu. (30.04.2012).
ENE PREEM. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Abikaasade ühisomandis olevad
½ maatulundusmaad Väike-Maarja
vallas nr 5214631,2795531, 2846531,
398493, 104931, 3629131, 4337131,
14631, 113031, 2795531. 7. Abikaasade ühisomandis olev veoauto Zil
(1987), traktorid MTZ 82 (1994), MTZ
952 (2003), kombain Sampo (2004)

8. OÜ Võivere Kuivati osa 1250 eurot,
Pandivere Catering OÜ osa 2500 eurot.
9. Swedbank – arveldusarve, SEB Pank
- arveldusarve 10. Ei ole. 11. Ühishüpoteek AS SEB Pank kasuks kapitalirendilepingute tagamiseks 8 947.63 eurot,
järelmaksuga müügileping Swedbank
Liising AS kasuks 9888,25 eurot, 12.
Töötasu Väike-Maarja Vallavalitsusest,
volikogu liikme tasu, ettevõtlustulu.
(15.05.2012).
RAILI SIRGMETS. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Elamumaa nr 486331 VäikeMaarja vallas. 7. Sõiduautod: Škoda
Felicia (1995) ühisvara, Daewoo Lanos
(1999) ühisvara. 8. Ei ole. 9. Swedbank
- arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Õppelaenu käendusleping 12. Töötasu VäikeMaarja Vallavalitsusest, isikliku sõiduauto hüvitis (15.05.2012).
JAAK AADER. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Maatulundusmaad Väike-Maarja
vallas nr 4852031, 1791131, 4852331,
1906131, 2322731, 3200431, 3364331,
3729831, 3975831, 3979131, 3999531,
3887131, 52731, 5018231, 5174731. 7.
Sõiduautod: VAZ-21011 (1975), Opel
Omega (1987), Audi 100 (1992), traktorid MTZ-820 (1986), T-40 AM (1982). 8.
OÜ Vao Ader osa (4) 2556 eurot; Tulundusühistu E-Piim osa 639 eurot. 9. SEB
pank - 2 arveldusarvet; Swedbank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Eesti Vabariigi kasuks hüpoteek 35000 eurot. 12.
Tulu ettevõtlusest, volikogu liikme tasu
(15.04.2012).
JAANUS KAARE. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaa Väike-Maarja
vallas nr 1611131, elamumaad VäikeMaarja vallas nr 4707931, 1369231. 7.
veoautod MAZ (1990) ZIL (1985), sõiduauto Ford Scorpio (1986), sõiduauto
Honda (1992) 8. OÜ Ringtom Grupp
osa 2556 eurot. 9. SEB Pank - arveldusarve, Swedbank - 2 arveldusarvet, Nordea Pank arveldusarve 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Töötasu OÜ-st Triigi Farmer,
volikogu liikme tasu. (24.04.2012).

VALLAVALITSUSE LIIKMED:
LI-ANN LEHTMETS. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Väike-Maarja Vallavalitsus.
5. Ei ole. 6. Elamumaa Jõgeva linnas nr
636435; ½ elamumaast Lääne-Virumaal
Väike-Maarja vallas nr 445631. 7. Ei ole.
8. Ei ole. 9. Swedbank - arveldusarve.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. pension, vallavalitsuse liikme hüvitus (03.04.2012).
MART PRUUL. 3. Vallavalitsuse
liige. 4. Väike-Maarja Vallavalitsus. 5..
Ei ole 6. ½ abikaasade ühisvara elamumaa Väike-Maarja vallas nr 5350,
korteriomand Rakvere linnas nr 24983
½ abikaasade ühisvara. 7. Sõiduauto
Audi 80 (1991) ½ abikaasade ühisvara, sõiduauto haagis (1989), sõiduauto
Suzuki Swift (2006). 8. Ei ole 9. Swedbank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Töötasu Väike-Maarja Vallavalitsusest, vallavalitsuse liikme hüvitus
(16.04.2012).
URMAS REINART. 3. Vallavalitsuse
liige. 4. Väike-Maarja Vallavalitsus. 5.
Ei ole. 6. Korteriomand nr 2524031 Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vallas, garaažiboks nr 5139031 Lääne-Virumaal,
Väike-Maarja vallas 7. Ei ole. 8. SEB
progressiivne pensionifond 6590,57 eurot. 9. SEB Pank – arveldusarve, Swedbank - arveldusarve 10. Ei ole. 11. AS
Nordea Finance Estonia 14771,85 eurot. 12. Töötasu Väike-Maarja Vallavalitsusest, FIE tulu, vallavalitsuse liikme
hüvitus. (24.04.2012).
KAAREL MOISA. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Väike-Maarja Vallavalitsus.
5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Audi
80 (1995) 8. Ei ole 9. Swedbank arveldusarve, SEB Pank – arveldusarve. 10.
Ei ole. 11. Autoliising 4991,31 eurot.
12. Töötasu Väike-Maarja Vallavalitsusest, OÜ Pandivere Vesi juhatuse liikme tasu, vallavalitsuse liikme hüvitus.
(30.04.2012).

Väike-Maarja Muusikakool alustab taas
Aktused toimuvad esmaspäeval, 3. septembril:
Simunas kell 15.00, Väike-Maarjas kell 18.00.
Oktoobris alustab tööd eelklass.
Eelklass on mõeldud lastele, kes käivad lasteaia vanemas
rühmas või algkooli esimeses klassis.
Eesmärgiks on laste ettevalmistamine muusikakooliks. Eelklassi õpe on mänguline. Läbi mängu, laulu ja muusika õpitakse
tundma noote, erinevaid muusikavorme ning erinevaid pille.
Õppetöö kõrval külastatakse erinevate pillide ja õpilaste tunde. Nii saavad lapsed aimu, milliseid pille on võimalik õppida
Väike-Maarja Muusikakoolis ja kuidas need kõlavad.
Eelklassi õpe toimub rühmatunnina 1 kord nädalas 45 minutit.
Eelklassi õpilase õppetasu kuus on 5 eurot.
Täpsem informatsioon septembrikuu infolehes.
Info ja registreerimine tel 326 1177 või 503 1910.
Väike-Maarja Muusikakool võtab täiendavalt vastu õpilasi
puhkpillide erialale: flööt, klarnet, trompet, tromboon.
Info tel 326 1177 või 503 1910.
Vallo Taar
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Puudega isiku kaarte hakatakse
väljastama alates septembrist
Alates septembrikuust hakkab Sotsiaalkindlustusamet väljastama puudega isiku kaarti pensionitunnistust
mitteomavatele puuetega inimestele. Kaardiga on oluliselt lihtsam
tõendada õigust puuetega inimestele
ettenähtud soodustustele, sh sõidusoodustusele. Taotluse kaardi saamiseks võib esitada juba praegu.
Senine kord võimaldab puuet tõendada pensionitunnistuse või ekspertiisiotsusega.
Kui pensionitunnistuse kaasaskandmine on lihtne ja selle esitamisega
probleeme ei ole, siis ekspertiisiotsusega on teisiti. Ekspertiisiotsus sisaldab delikaatseid isikuandmeid ja
kaugelt rohkem, kui erinevate soodustuste saamise õiguse tõendamiseks
vaja on. Seetõttu soovi korral väljastatakse puudega isiku kaart üksnes neile
puuetega inimestele, kes ei ole riikliku
pensioni saajad, st kes ei oma pensionitunnistust.
Kaarti vajavad eeskätt koolilapsed,
kellel on vaja tõendada puude raskusastet enamjaolt ühistranspordi sõidusoodustuse saamiseks. Eelkooliealised
puuetega lapsed oma puude raskusastet eraldi tõendama ei pea, sest tulenevalt ühistranspordiseadusest on sõit
riigisisestel liinidel kõigile koolieelikutele tasuta.
Puudega isiku kaardi saamiseks tuleb esitada asjakohane taotlus, mis on
kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti

kodulehe aadressilt http://www.ensib.
ee/ekspertiisi-blanketid/
Taotluse võib saata posti teel (sh
e-postiga) piirkondliku pensioniameti
büroo klienditeenindusele või täita see
klienditeeninduses kohal käies. Taotluse esitab kaardi saaja või tema seaduslik esindaja.
Kaart kehtib koos isikut tõendava
dokumendiga ning selle kehtivusaeg
kattub puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise ekspertiisiotsuses
märgitud tähtajaga. Korduvekspertiisi korral väljastatakse uus kaart, selle
saamiseks uut taotlust esitama ei pea.
Eestis on ca 12 000 (neist u 8000
lapsed) kehtiva puude raskusastmega
inimest, kes ei ole pensionärid ega oma
pensionitunnistust.
Lisainfo:
Puudega isiku kaart on plastist, kahevärviline (oranž ja kollane), suurusega 54x86 mm ja sellele märgitakse kaardi number, isiku ees- ja perekonnanimi,
isikukood, sünniaeg, puude raskusaste,
kaardi kehtivusaeg ja väljaandja. Kaart
kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusamet
Avalike suhete juht
640 8123
elve.tonts@ensib.ee

Teadmiseks metsaomanikele
SA Erametsakeskus ja Keskkonnaamet
soovitavad metsateatise täitmisel ja
muude metsanduslike teemade puhul
pöörduda erametsanduse konsulentide poole.
Konsulendid annavad metsa majandamiseks vajalikku nõu, aitavad täita
metsaomanikel erinevaid vorme (sh
metsateatised) ning taotleda toetusi.
Konsulendid on metsandusvaldkonna eksperdid ning lähtuvad nõustamisel kliendi vajadustest, soovidest, võimalustest ning piirangutest.
Kuni kahe tunni ulatuses on konsulentide nõuanne metsaomanikule
tasuta.
Keskkonnaameti metsaspetsialistide ülesanne on metsateatisi kontrollida, teostada metsakaitseekspertiisi ja
tegeleda metsakultiveerimismaterjali
impordilubade väljastamisega. Kõikide
muude metsandusküsimuste osas tuleks metsaomanikel pöörduda konsulentide poole.

Lisainfo aadressil: www.eramets.ee/
noustamine/, e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee või telefonil 683 6057.
Nõustamiseks on soovitav eelnevalt
konsulendile helistada ja aeg kokku
leppida.
Väike-Maarja vallas nõustab metsaomanikke erametsanduse tugiisik
Aadu Raudla. Vastuvõturuum (tuba
109) asub vallamaja I korrusel. Aadu
Raudla telefon on 524 8963, e-posti
aadress: aadu.raudla@erametsliit.ee
SA Erametsakeskus on Keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutsev
riigi sihtasutus, mille ülesandeks on
metsaomanike kompetentsi tõstmine
ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse
erametsanduse edendamine.

Kokkuvõte ettevõtlusprojektist

Lõppes peaaegu aasta kestnud „Alustavate naisettevõtjate ja pereettevõtete
koolitus- ja võrgustikuarendusprojekt
Pandivere piirkonnas“.
Projekti eesmärgiks on läbi koolituste ning ettevõtlust toetavate tegevuste
kaasata Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke
ja Laekvere valla naised ja nende pered
aktiivsesse tööellu.
Projekti tegevused olid jaotatud kolme ossa. Alustasime lokaalsete gruppide moodustamisega ja mentorkoolitustega, mille raames toimus kolm
kohtumist, mis aitasid iseennast leida,
suurendada enesekindlust ja soovi ettevõtlusega tegeleda.
Teine osa oli otsene ettevõtlusalane
koolitus. Käsitletavad teemad hõlmasid ettevõtluse aluseid, raamatupidamist, seadusandlust, meeskonnatöö
korraldamist ja ajajuhtimist. Moodustus koostöövõrgustik, osaleti ühiselt
laatadel.
Kõige oodatum oli suvine 2-päevane
ideereis Lõuna-Eestisse ja Põhja-Lätti.
Külastasime enam kui kümmet ettevõtet. Alustasime oma reisi Laiuse õletoa
külastusega. Väga inspireeriv oli Mooste mõisa kompleksiga tutvumine. See
on suurepärane näide sellest, kuidas
kohalik omavalitsus koostöös ettevõtjatega on mõisale elu sisse puhunud.
Mõisakompleksist leidsime teiste seast
restauraatorite koja ja savikodu, Sireli
talu käsitöökoja, kus valmistatakse sisustustarbeid: villapatju ja -tekke, ka
susse ning kampsuneid.
Edasi kulges tee Setomaale, Obinitsa Gallerii Halas Kunn. Kohtumine
Kauksi Üllega ja Rieka Hõrnaga, kes
meile maitsvat setopärast lõunat pakkus.
Pärastlõuna oli sobilik Piusa koobaste ja sealse uue külastuskeskuse
ning savikoja tegemistega tutvumiseks.
Õhtuks jõudsime tuntud Nopri tallu,
kus peremees Tiit Niilo tutvustas talupiima-karjafarmi ja talumeiereid. Peale
toodete degusteerimist sai igaüks oma
lemmiktooteid kaasa osta.
Öömaja ja õhtusööki pakkus meile
Rogosi Kastellmõis Ruusmäel, kus perenaiseks Anneli Luisk, kes tutvustas
mõisakompleksi ja ettevõtlusvõimalusi
piirkonnas.
12. juuli hommikul seadsime bussinina lõunanaabrite - Aluksne, PõhjaVidzeme pärli suunas.Väike linn asub
samanimelise järve kaldal. See on lät-

laste jaoks alati olnud
eriline koht – siin rahvas
räägib omapärases dialektis, siin asutati esimene kool Lätis, siin tõlgiti
Piibel, siin on kasvanud
üles Vene keisrinna, siin
ristuvad teed naabritega
Venemaalt ja Eestist.
Esimene tutvus oli Euroopa ühe põnevama kivimuuseumiga, mis on eramuuseum ja mida peab abielupaar bioloog-geoloog. Päevavalguses näevad
kivid välja ikka hallikad, pruunikad, aga
ultraviolettkiirtes hakkavad nad särama
kõikides vikerkaarevärvides. Ekspositsiooni mineraalid on pärit Ameerikast,
Kanadast, Mehhikost,Rumeeniast, üks
fluorestseeruv mineraal oli ka Saaremaalt. Muuseumitöö kõrval toimib neil
ka looduskool.
Lõunaks jõudsime järvekaldal asuvasse puhke- ja turismikeskusesse Jausentas. See on noore pere poolt üles
ehitatud aktiivse puhkuse keskus. Siin

on osatud suurepäraselt kasutada ka
Euroopa erinevate fondide ja projektide rahasid. Mesi meie kõrvadele oli
kiidulaul Eesti ametnike tööle ja suhtumisele, samuti kogu ettevõtluskeskkonnale.
Naisettevõtjate leidlikkust nägime
kui kohtusime Aluksne naisseltsi Katarinas liikmetega.
Kokkuvõtteks võib öelda, et meie ettevõtjad said kuhjaga uusi mõtteid, et
oma firmaga edasi liikuda.
PS!
Kellel on jätkuv huvi ja soov oma
teadmisi ettevõtlusvaldkonnas täiendada, neile algab septembris jätkukoolitus. Käsitleme süvendatult juba
alustatud teemasid ning arendame
oma arvutikasutamisoskust. Soovijatel
registreerida reet.maadla@gmail.com
Projektijuht
Reet Maadla

Valla sotsiaalosakond sai
elektriautod
Juunikuus käisid vallavanem Indrek
Kesküla ja sotsiaaltöötaja Marin Prits
Rakveres Silberautos järel kahel uuel
elektriautol.
Nüüd kasutavad valla sotsiaaltöötajad uusi autosid oma igapäevases
töös: üks autodest on teenindamas
Väike-Maarja – Triigi piirkonnas, teine
Simunas.
Elektriautod on mõnevõrra uudse
väljanägemisega ja liiguvad hääletult,
esialgu tuleb kõigil nendega liikluspildis veel harjuda.
Marin Pritsi esimesed muljed uuest
autost Rakverest Väike-Maarjasse sõidul: “Kaua oodatud unistus on lõpuks
kohal. Esmamulje: sõidab vaikselt, aga
tahab harjumist.”
Nüüd, pärast paarikuist kasutamist,
on Marin Prits uue auto suhtes igati
positiivselt meelestatud – auto on tõe-

5

poolest mugav ja praktiline. 10-palli
süsteemis hindab Marin uut autot 9,5
palli vääriliseks. Pool pügalat võtab
maksimumhindest alla vajadus pidevalt läbitud kilometraaži jälgida ja sellega arvestada.
Üks väike sellelaadne katsumus on
Marinil ka juba ette tulnud. Nimelt jäi
ta ühel sõidul 3 km enne Väike-Maarjat
teele – aku sai lihtsalt tühjaks. Siis sai
Silberautolt ka kohe nõu küsitud, kuidas täpsemalt edasi käituda.
Läbitud kilomeetrite jälgimine tekitab aeg-ajalt küll veel natuke ebakindlust – uued olud tahavad harjumist!
– aga muidu on elektriautod igati praktilised ja kasutatavad.
Ilve Tobreluts
Uued elektriautod vallamaja taustal. Foto: Ilve Tobreluts.
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Uudiseid valla ehitustandrilt. Mis viimasel ajal tehtud, mis teoksil?
naasiumi peahoone, Ebavere vabaõhulava, Väike-Maarja seltsimaja saal,
Väike-Maarja lasteaia sõimerühm, Äntu-Nõmme matkarajad, nn Struve meridiaanikaare otspunktitähis jt.
Ehitusspetsialisti rolli ei maksa siiski üle tähtsustada. Kõik
ehitustööd korraldatakse vallas meeskonnatööna st alati
on kaasatud mitu spetsialisti,
kellel igaühel oma oluline osa.
Pealegi sõltub töö tulemus
kõige enam siiski ehitajast.
Lisaks valla objektidele
said valmis ka mitmete etteKADRI KOPSO – valla
võtete suured ehitustööd: OÜ
ehitus- ja planeerimisosaPandivere Vesi renoveeris Kiltkonna juhataja juuli 2009
sis, Simunas ja Väike-Maarjas
– mai 2012:
vee- ja kanalisatsioonivõrkuMillisena Sa võtsid vastu
sid, OÜ Baltic Log Cabins, AS
valla ehitusmaastiku asudes
Baltic Agro, AS Vireen, AS Vao
siia tööle ehitus- ja planeeAgro jpt laiendasid tootmist.
rimisosakonna juhatajana?
Valmisid Kurtna Külamaja ja
Kui sõnasabast haarata,
Liivaküla ning Eipri külamaja
siis see maastik on siinkanesimesed ehitusetapid.
dis kujunenud aastasadade
Mul on hea omadus ebajooksul siin tegutsenud inimeeldivused, sh probleemimeste abil väga mitmekedega kaasnev peavalu, olusiseks. Väike-Maarja vallas
korra lahenemise järel ruttu
on väga palju huvitavaid
unustada. Võtan keerulisi asju
ajastutruid hooneid ja plaenamasti põnevate väljakutseneeritud maa-alasid, mis
Kadri Kopso ja Kristiine Adamson gümnaasiumi algklasside
tena. Kui töö pakub piisavalt
mind väga köidavad: Väimajas rõõmustamas õnnestunud remonditööde üle.
lahendamist vajavaid küsimuke-Maarja seltsimaja, kogu
Foto: Mirjam Savisto.
si, siis on töö huvitav. See on
Pika tänava äärne ala, Alar
üks oluline motivaator.
realiseerida, aga samas ka ootavad iniKotli projekteeritud hooned, „tarekesmesed rohkem.
te“ elamurajoon, endine kolhoosikesMis rõõmustas Sind kõige enam?
Kui siiski mälestustes sorida, siis
kusehoone (praegune õppekeskus),
Rõõmu pakkus iga olukord, kui sain
meenub, et olin tulles meeldivalt ülAvispea küla, Simuna vana koolihoone,
abi küsima tulnud vallaelanikule või
latunud sellest, kui inimesekeskne,
Triigi metskonnamaja, endised mõiettevõtjale oma nõuannetega kasulik
mitte bürokraatlik, on Väike-Maarja
sasüdamed jpm. Kõike ei ole jõudnud
olla. Loodan, et suutsin oma tööga viia
vallavalitsuses asjaajamine. Suuremas
tänaseni üle vaadata, avastamisrõõmu
neid äratundmisele, et vallaametnik on
masinavärgis on kerge ununema, et iga
jätkub veel ja veel.
abistaja, kes aitab orienteeruda keeruvallakodanik on omaette isiksus. VäikTöö vallavalitsuses pakkus samuTänavu maikuus siirdus valla ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja
Kadri Kopso eraettevõtlusesse ning
ehitusnõunikuna alustas tööd Kristiine Adamson. Milline seis
praegu
ehitustegevuses
valitseb, mida on õnnestunud ära teha ja mis lähiajal
plaanis? Neile ja teistelegi
küsimustele vastavad Kadri
Kopso, Kristiine Adamson
ja abivallavanem Kaarel
Moisa.

Väike-Maarja ja Saku mõlemad vägagi
elamisväärsed vallad. Kaks korda suurema elanikearvuga pealinnalähedasel
vallal on veidi lihtsam arenguplaane

Tore on, et palju ehitustöid on veel
ootel. Kui töö käib, ümbritsev keskkond
muutub ilusamaks, siis vald toimib ja
meil kõigil on parem elada.
Kas midagi jäi ka südamele kripeldama kui otsustasid ameti maha panna?
Pooleli jäänud tööd – ehitusvaldkonna eripäraks on, et töö ühe ehitusobjektiga võib kesta aastaid. Aga ainult
sel põhjusel, et mulle meeldib tavaliselt alustatu ka lõpule viia. Kindlasti
pole põhjust muretseda, et need asjad
tegemata jäävad või halvasti tehtud
saavad. Vallas on praegu tööl väga hea
spetsialistide meeskond. Ja see on ka
üks asi, mis kripeldab: kahju oli sellisest seltskonnast lahkuda. Aga eks elus
tuleb alati teha valikuid. Sellel haruteel
otsustasin valida kodu ja pereettevõtte.
Maikuust asus vallas ehitusnõunikuna tööle Kristiine Adamson. Millisena
Sa oma töömaa talle edasi andsid?
Loodan, et veidi korrastatuma ja
süstematiseeritumana kui ise vastu
võtsin. Olin veidi mures, et kuidas säravale ja energilisele Kristiinele nn bürokraaditöö sobib. Süda jäi rahule kui ta
ka kuu aega pärast tööle asumist ütles,
et töö on huvitav. Olin ise ju kogu aeg
sama tundnud.
KRISTIINE ADAMSON – ehitusnõunik:
Kuidas Sa oled vallaellu sisse elanud?
Vallaellu sisse elamise tegi mulle
lihtsamaks see, et töötasin varem üle
poole aasta vallavolikogu komisjonide protokollijana. Sel ajal sai mulle
selgeks, kes vallas töötavad ja millega
tegelevad ning ilmselt harjusid paljud

kõige kiiremal ajal. Sest maikuus ärkavad ehitusvaldkonnas kõik talveunest.
Nii eraisikud kui ka ettevõtjad hakkasid
aktiivselt ehituslube taotlema ning samal ajal algasid tööd mitmel valla oma
ehitusobjektil. Tänu kiirele tegutsemisele ja jooksvalt õppimisele ei jäänud
mul ilmselt aega muretsemiseks, et
kas saan uuel ametipostil hakkama.
Kohanemise tegid lihtsamaks ka rõõmsameelsed ja abivalmid töökaaslased.
Olen oma valikuga väga rahul ja tulen
hommikuti rõõmuga tööle, sest igasse
päeva jagub uusi ja huvitavaid väljakutseid.
Millised on selle aasta suuremad ehitustööd vallas?
Selle aasta suuremateks ehitustöödeks on kahtlemata CO2 rahadega rahastatavad rekonstrueerimistööd: Triigi spordihoone katuse soojustamine ja
vahetamine ning küttesüsteemi uuendamine; Simuna koolimaja fassaadi
soojustamine; Väike-Maarja hooldekodu ja gümnaasiumi algkoolihoone fassaadi soojustamine ning õppekeskuse
küttesüsteemi rekonstrueerimise esimene etapp.
Tänu EAS-ilt saadud toetusele saab
Väike-Maarja hooldekodu veidi värskendust. Remondi käigus vahetatakse
enamik põrandaid, paigaldatakse uued
uksed ja asendatakse osaliselt amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikke. Antud objekti eripäraks on see, et
hooldekodu elanikud elavad remonttööde ajal asutuses sees. Seetõttu on
hoones teostatavad tööd jagatud nelja
etappi. Iga etapi lõpus tuleb ca 1/3 alalisi hooldekodu elanikke ümber paigutada. Imetlen sealse asutuse töötajate
rahulikku meelt ja head organiseeri-

Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside maja sai esindusliku väljanägemise. Foto: Mirjam Savisto.
ti hulgaliselt uusi väljakutseid. Varem
ei olnud ma ametnikuna ehitusalaga
nii laialt tegelenud, õppisin palju uut.
Seadusandlus tuli endale palju põhjalikumalt selgeks teha. Riigihanked oli
täiesti uus valdkond. Ehitusprojektid
vajasid süstematiseerimist ja kogu ehitusarhiiv korrastamist.
Kuidas võrdled omavahel Tallinna lähedast Saku valda, kus Sa varem töötasid, ja Väike-Maarja valda: olud, suhtumised, vajadused, võimalused jne? Seda
nii tööalaselt kui ka vaba aja võimalusi
silmas pidades.
Arvan, et selline võrdlus ei oleks
aus. Iga võrdlemise juures on keegi
parem ja keegi halvem. Minu silmis on

semas kohas, kus inimesed kõik omavahel tuttavad, on inimlik suhe väga
oluline.
Teise asjana hakkas 3 aastat tagasi
silma, et Väike-Maarjas osatakse hästi
ära kasutada igasuguseid väliseid rahastamisvõimalusi. Ja see oskus õnneks aina areneb! Tänu edukate taotlusprojektidega saadud lisarahale on
väga paljud asjad tehtud saanud, mida
vallaeelarve üksinda kuidagi välja poleks kandnud.
Millised objektid Sinu vallas töötamise ajal said korda tehtud? Mis läks lihtsalt, mis tekitas rohkem peavalu?
Vallale kuuluvatest ehitistest olid
sel ajal töös Kiltsi mõisakool, Güm-

kates seadustes ja juhatada lihtsaimat
võimalikku teed pidi soovitud tulemuseni, näiteks ehitus- või kasutusloa väljastamiseni.
Kõige südamelähedasem on see, et
Väike-Maarja Gümnaasiumi peahoone
sai renoveeritud ning uus õppeaasta
algab ka algklasside õpilastel väärikalt
uuendatud koolihoones. Ilus, puhas,
korras koolimaja süvendab austust
kooli vastu juba enne kui õpilane koolipinki jõuabki. See tunne jääb saatma
paljudeks aastateks. Inspireerivas keskkonnas on kergem hästi õppida.
Kõige suurema kogemustepagasi nii
ehitustehniliselt, ehitusjuhtimise kui
ka inimsuhete valdkonnas, kogusin aga
Kiltsi mõisa restaureerimistöödelt.

vallatöötajad ka minu näoga ära. Protokollija töö oli minu jaoks äärmiselt
põnev, sest kõik meie piirkonna kuumemad teemad ja probleemid arutatakse
seal läbi ning tõeline privileeg oli selle
protsessi keskel olla. Ehitusnõuniku
ametisse aitas mul sisse elada kõige
enam Kadri Kopso, kes on tänaseni
mind vajadusel juhendanud ja tuge
pakkunud. Olen talle ülimalt tänulik.
Kahtlemata on mul veel väga palju õppida, teen seda rõõmuga.
Esimeste töökuude muljed ja mõtted?
Alguses, kui tööle tulin, tundsin end
justkui karusellil, sest tempo oli metsik, võrreldes lastega kodus olemisega.
Ka Kadri ütles, et asusin tööle aasta

misoskust. Esimese etapi tööd valmisid 10. augustil.
Kui ma kevadel valda tööle asusin,
siis algas KIK-ilt rahastuse saanud Kiltsi mõisa pargi rekonstrueerimise esimene etapp. See objekt on eriline, sest
ma ei ole varem graniitsõelmetest teede ehitusega kokku puutunud. Ehitustöödega plaanitakse seal lähinädalatel
valmis saada.
Üldisemalt vallas toimuvatest suurtest ehitustöödest toon esile ühisveeja kanalisatsioonitrasside ning elektrivarustuse rekonstrueerimise ja rajamise. Paljud elektri õhuliinid asendatakse
maakaabelliinidega, tänu millele jääb
tormidest põhjustatavate elektrikatkestuste oht väiksemaks.
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Kindlasti olete märganud meie vallas toimetamas Corle OÜ-d, kes hoolitseb selle eest, et tulevikus oleks kõigil
vallaelanikel võimalus liituda ülikiire
Interneti-ühendusega. Tegemist on
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse
(ELA SA) projektiga EstWin, millega
viiakse fiiberoptilistel kaablitel baseeruvad uue põlvkonna lairibaühendused
kõikjale Eesti maapiirkondades.
Paljud eramajade omanikud on kasutanud võimalust saada renoveerimistoetust Sihtasutuselt Kredex, et eluase-
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tesüsteemid korda teha. Simuna rahvamajas plaanime lava rekonstrueerida.
Simunasse on plaanis ka lastemänguväljak rajada. Loodetavasti võimaldab
vallaeelarve korrastada ka Kiltsi lasteaia ruumid. Jätkuvad suured ühisvee- ja
kanalisatsioonitrasside tööd.

KAAREL MOISA – abivallavanem:
Millisena valla ehitustanner Sulle
praegu tundub!
Ehitustandril käib päris vilgas tegevus. Algkoolimaja rekonstrueerimistööd on lõpetatud. Neid
töid finantseeriti suures
osas KATA kava programmi
raames. Lõpptulemusega
võib rahule jääda. Jätkub
veel KIK-i projekti raames
katlamaja ümberehitamine
pelletiküttele.
Suuremate ettevõtmistena realiseeruvad meil veel
CO2 kvoodi müügi rahast 3
objekti: hooldekodu fassaadi soojustamine, Triigi spordihoone katuse ja küttesüsteemi
rekonstrueerimine
ning Simuna kooli 1960.
aastatel ehitatud osa fassaadi soojustamine. Loodan, et hooldekodu rõõmus
värvilahendus pakub silmailu paljudele. Need tööd
peaksid olema lõpetatud
septembrikuu lõpuks.
OÜ Pandivere Vesi poolt
käivitus EL Ühtekuuluvusfondi poolt rahastava veemajandusprojekti II etapp
– Simunas kanalisatsioonitrasside ehitustööd käivad, Triigis lõpetati projekHooldekodu värvilahendus pakub silmailu.
teerimistööd ja varsti peaks
Foto: Mirjam Savisto.
algama ka ehitus, Müüriku
ja Ebavere külades algasid projekteeme energiatõhusust tõsta. Toetust on
rimistööd. Väike-Maarja aleviku puhastaotletud ka taastuvenergia seadmete
tusseadmete projekteerimistööd käisoetamiseks ja paigaldamiseks. Sügisel
vad samuti. Kõik veemajandusprojekti
paigaldatakse meie valda üks väiketuutööd peavad olema lõpetatud järgmise
lik, mille rajamiseks õnnestus vallaelaaasta lõpuks.
nikul 70%-list toetust saada. Kahjuks
Nagu näha, on oluline osa ehituson taastuvenergia toetuse taotluste
tegevusest rahastatud Euroopa Liidu
vastuvõtt peatatud, kuna esitatud taoterinevatest fondidest.
luste rahaline maht ületab kahekordselt selleks ette nähtud vahendeid. Aga
Kui tugevalt vajadused võimalusi
renoveerimistoetuse küsimise peale
ületavad?
tasuks igal eramaja omanikul mõelda,
Vajadused on alati olnud hulga suusest toetatavad tegevused on: välispiiremad kui on reaalseid võimalusi. Eriti
rete soojustamine; välisakende ja -uste
hull on olukord teedel. Teede rekonstvahetamine; küttesüsteemi asendamirueerimistööd on väga kallid ja teid,
ne või rekonstrueerimine ja ventilatmis hädasti remonti vajavad, on palju.
sioonisüsteemi rekonstrueerimine või

Suvel käis vilgas töö Kiltsi mõisapargis. Foto: Kristiine Adamson.
soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi paigaldamine. Toetusmäärad on
olevalt saavutatavast energiamärgise
klassist kas 25% või 40%.
Mida olulist on järgmiseks aastaks
plaanis?
Järgmisel aastal on plaanis VäikeMaarja rahvamaja drenaaži ja vihmaveesüsteemide projekteerimine ja väljaehitamine ning loodetavasti õnnestub ka aknad ja välisuksed ära vahetada. Lisaks sellele teeme tööd, et fondidest muusikakooli ruumide remondiks
rahastust saada. Väike-Maarja muuseumile tellime rekonstrueerimise projekti
ja järgmise aastaga loodame seal küt-

Nagu on kuulda, plaanib valitsus järgmisel aastal kohalikele omavalitsustele
eraldatavaid summasid teede korrashoiuks ja investeeringuteks suurendada. Loodame, et ei tule väga lumerohke
talv, siis saame ka rohkem teid remontida.
Millise pilguga vaatad tulevikku?
Teada on, et Euroopa Liidu poolt
projektide rahastamises tuleb paari
aastane vahe, sellest on põhjustatud
ka järgmiste aastate väiksem investeeringumaht valla ehitistesse. Kõige hädapärasema loodame ikka ära teha.
Küsis Ilve Tobreluts
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PAIKi õppereis viis sõprusvalda
Sonkajärvile
4.-8. juulini avanes mul võimalus osaleda koos teiste PAIKi piirkonna esindajatega Soomes rahvusvahelistes koostööprojektides “Külad liikumises” ja
“Koostööle lähedal ja kaugel”. Projektis
“Külad liikumises” osales PAIK koos
Peipsi-Alutaguse Koostöökoguga.
Reisist võttis osa 21 inimest, nende seas kolm Väike-Maarjast: mina
(Kristiine Adamson), rahvamaja juhataja Kalev Pärtelpoeg ja ettevõtlusega
tegelev Andri Part.
Tutvusime Sulkava ja sõprusvalla
Sonkajärvi piirkondade külaseltsidega, kohalike LEADER-programmi projektidega ning omandasime mitmeid
teadmisi spordiürituste korraldamise
valdkonnas.

Külaseltsidega suheldes selgus, et
projektide abiga on valminud paljud
külamajad, kus seistakse silmitsi olukorraga, et need on vaja toimima panna. Sellega seoses luuakse võimalusi
külarahva ühistegevuse arendamiseks
ja mitmesuguste teenuste pakkumiseks
külamajades.
Minu jaoks oli väga huvitav teema
külaspordi arendamine. Sellesse on
kaasatud mitmed spetsialistid, kes
teevad uuringuid ja leiavad lahendusi/
võimalusi, kuidas igas eas inimesi rohkem liikuma panna. Arvan, et naabritelt
on meil väga palju õppida ja nendega
tuleks võimalusel kindlasti tihedamalt
koostööd teha.
Omalt poolt tutvustasime meie piir-

konna käsitööd ja külaseltside tegevust. Suhtlemine oli mõlemapoolselt
huvitav ja mitmed teemad pakkusid
põnevat kõneainet.
Ühiselt bussiga sõites sai arutelude
käigus nii mõnigi „hea mõtte“ – seeme
mulda pandud. Loodetavasti kuuleme
lähiajal millestki uuest ja huvitavast,
mis saab teoks tänu sellele kuldaväärt
õppereisile.
Suur tänu PAIKi meeskonnale ja
eriti Aivar Niinemägile, kes oma särava olemusega tugevdas kindlasti ka
Väike-Maarja valla ja meie sõprusvalla
Sonkajärvi vahelisi suhteid.
Kristiine Adamson
ehitusnõunik

Reisiseltskond jäi pildile Anttola külamaja juures. Foto: Elle Allik.

5. ja 6. oktoobril toimub
Tallinnas
Salme Kultuurikeskuses
eakate festival
Eakate festivalil 2012 esinevad
taas kõige erinevamad eakate
taidluskollektiivid üle Eesti.
Konkurss “Aastad täis sära ja
väärikust” kutsub osalema! Ootame ettepanekuid ja kandidaatide
esitamist konkursile „Aastad täis
sära ja väärikust“, mille raames
on tänavugi plaanis lisaks ilusate
ja üllaste tegude tunnustamisele
anda välja ka Karuohaka tiitel.
Parimad teod ja algatused pärjatakse auhindadega Eakate festivali avatseremoonial.
Kuna aasta 2012 on kogu Euroopas Aktiivsena vananemise ja
põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta, siis otsime seekord
uues kategoorias Põlvkondadevaheline sidusus ka inimesi või
organisatsioone, kes oma tegudega erinevate põlvkondade vahelist sidet säilitavad ja tugevda-

vad.
Konkursi kategooriad: põlvkondadevaheline side, seltsielu,
sport, kultuur, teadmised, persoon, karuohakas.
Konkursil osalemiseks tuleb
registreerida särav ettevõtmine või tegu kodulehel või saata
kirjeldus: eakad@inkotuba.ee
või postiaadressile MTÜ Inkotuba, Hariduse tn 6, Tallinn 10119.
Kirjelduse pikkus maksimaalselt
üks lehekülg. Juurde võib lisada
1-3 kirjeldavat fotot. Kindlasti tuleb lisada saatja kontaktandmed:
nimi, aadress, telefon, e-post.
Tähtaeg konkursitööde saatmiseks on 20. september 2012.
Arvesse lähevad 2011-2012 aasta
jooksul toimunud/tehtud teod.
Eakate festivali peakorraldaja
MTÜ Inkotuba pakub igapäevateenusena vastuseid uriinipida-

matusalastele küsimustele ning
annab tasuta professionaalset
abi kõikidele soovijatele. Inkotoast saab soetada vajalikke sidemeid, mähkmeid, hooldus- ja
abivahendeid, samuti korraldab
MTÜ Inkotuba pidamatusealaseid koolitusi. Tallinnas koguneb
MTÜ Inkotuba eestvõtmisel kord
kuus Tallinna omastehooldajate
tugirühm. Lisaks Tallinnale on
Inkotoad Tartus, Pärnus, Võrus,
Viljandis, Rakveres, Haapsalus,
Kuressaares, Paides, Kohtla-Järvel ja Narvas.
Ootame teid 5.-6. oktoobril
Salme kultuurikeskusesse juba
kolmandale Eakate festivalile!
Eha Topolev
MTÜ Inkotuba tegevdirektor
eha@inkotuba.ee
www.inkotuba.ee
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Kiltsi mõisaööl lustiti varahommikuni

Loomelaagri
suvi oli tegus
Traditsioonilised Kiltsi loomelaagrid toimusid sel suvel juba 31. ja 32.
korda. Siiski jagub nii uusi tegevusi
kui laagrilisi, kes siia esmakordselt
tegutsema satuvad.
Laagri esimeses vahetuses sai proovida kätt nahatöös ja maalimises ning
meisterdada ise tekstiilpärleid. Augustikuises laagris keedeti seepe, köideti
omale märkmikke ja tehti Veneetsia
maske. Seltskond oli sedapuhku nelja
soomlase osalusel rahvusvaheline.
Kuigi osa tegevusi eeldab esmapilgul mehisemat rammu ning teised naiselikku ilumeelt, tegutses kogu laagripere igal alal mõnusa asjalikkusega.
Hoolimata sellest, et laagrilised on
erinevate tegevustega hõivatud peaaegu täispika tööpäeva, oli neil jaksu
õhtuti ühiselt lõbutseda. Koos tehti näitemänge ja telesaadete paroodiaid, tähistati lauritsapäeva, mängiti
sportlikke, loovus- ja mõtlemismänge,
vaadati hubaselt filme, lustiti lõkkeõhtutel. Loomulikult said laagri rebased
oma ristsete osaliseks enne täieõigusliku laagrilise tiitli omastamist.
Laagri juhilt Merje Leemetsalt uuriti
ikka ja jälle, kas tulemas on talvine laager. Kuna seda oodata ei ole, broneeris osa laagrilisi juba koha järgmiseks
suveks.

RAMM (Ahti Bachblum, Tarmo Kesküll, Erni Kask, Margus Grosnõi)
unelaulude kavaga Kiltsi mõisaööl. Foto: Merje Leemets.
4. augustil toimus Kiltsi mõisas öösündmus, mis tõi inimesi nautima
muusikat, näitusi ja niisama suveöödki. Kuigi külastajaid polnud väga palju,
oleks viimased paarkümmend nautlejat
veel mõni tund vastu pidanud, sest viimase kontserdi lõpuks oli uni juba kohvi, seltskonna ja kultuuri koostoimel
kadunud.
Kuigi korraldajatel oli plaan, et iga
täistund algaks kontserdiga ning vahepeal oleks külalistel võimalus kohvikut, Elavat Raamatukogu ja näitusi
külastada või ekskursioonist osa saada,
kippus hingetõmbeaeg üürikeseks jääma. Muusikuid kutsuti tagasi lisalugudele, sest sooviti veel kuulata või kaasa
laulda ja tantsida. Selline saatus tabas
juba esimest koosseisu – Ukerdajad –
ning tantsutuba ansambliga VEM pidi
hiljem melu lihtsalt lõpetama, sest
saalis ootas juba Rakvere Akadeemiline Meeskoor Meeskoor oma korda, et
publikut köita. See õnnestus neil suurepäraselt. Lisaks mitmekülgsele unelaulude valikule prooviti publiku peal
väikest mälumängu ning kuulaja sai
samastada end räägitud lugude tegelastega, oli selleks siis prints või televiisori ees tukkuv isa.
Lugusid räägiti rohkemgi. Eesti Gaidide Liidu läbiviidud Elav Raamatukogu vahendas teoseid nagu väikese koha

külavanem, õnnelik koeraomanik, noor
vallavanem, luuletajast maakonnalehe
peatoimetaja, perepeast maadlustreener ja üks gaid. Raamatu laenutaja sai
küsida, mis teda huvitas ning raamat
pajatada oma kogemusest, läbielamistest ja plaanidest antud valdkonnas.
Perepeast maadlustreener pidi küll
veidi improviseerima, sest kirjapõrgulise sekkumisel sai temast perearstist maadlustreener. Ometi oli ta koos
noore vallavanemaga üks populaarsem
teos.
Südaööl said kuulajad Marju Kõivupuu vahendusel aimu Kiltsi mõisa valge daami teistest värvustest õdedest
ning nende legendide taustast. Taas
kord tekkis diskussioon. Sedapuhku
teemadel, kas vaimulugude valdkond
allub füüsikaseadustele ja kas me ikka
teame päris kõike, mis meie ümber
on. Pidime tõdema, et vist ikka ei tea.
Vähemalt Silver Sepa muusika tekitatud sünergia on küll sõnul seletamatu.
Tema „Kuidas ma siia sain“ ja „Lill, lille
kõrval lill“ kummitas veel päevi pärast
öösündmusi. Kuigi noormees oli sõitnud 4. augusti esimestel tundidel alles Lätist koju, puhanud Viljandis ning
enne Kiltsi jõudmist ühe kontserdi
andnud, kaasas ta öölised kindlalt endaga veel hetke nautima. Kui peolised
läksid öömatkale pead tuulutama ning

Kristel Lehtme

Eesti Gaidide Liidu elavas raamatukogus üheks loetavaks raamatuks olnud
maadlustreener Lembit Kalter koos liidu peagaid Lianne Ristikivi ja
programmijuht Annely Ristikviga. Foto: Merje Leemets.
laste vahendusel legende kuulama, ei
saanud tema lahkuda, sest kogus veel
mõisa õuelt ühe vanema kohaliku naisterahva lugusid.
Öösündmused lõppesid Kaire Leemeti ja sõprade vahetu ning huvitava
kontserdiga, mis usaldas kuulajaile nii
omaloomingut kui muusikuid endid
puudutavaid laule. Kuigi koosseis pakkus välja variante kuidas und peletada,
sooviti sündmuse lõppedes kõigile ilusat hommiku jätku. Kell käis nimelt uue
päeva neljanda tunni radadel.
Jagus neidki kes mõisa öömajale
jäid. Kuigi magama ei saadud niipea,

sest korraldajate mõttetalgud ja elamuste vahetus kestis veel paar tundi.
Õues oli juba valge ning loodus ärganud.
Täname südamest osalejaid esinejatest abilisteni välja, sest te kõik kujundasite selle augustiöö meeldejäävaks ning ainulaadseks.
Osalejate ja esinejate tagasisidelt
spikerdades
Kristel Lehtme

Laagriline Richard Lätt
omatehtud Veneetsia maskiga.
Foto: Merje Leemets.

Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased käisid spioonide laagris
16.-17. juunil toimus Peipsi ääres Ranna külas Väike-Maarja Gümnaasiumi
noortelaager VMG Spioonid. Viimati
toimus samalaadne laager üheksa aastat tagasi ja teemaks oli siis Rubinsonid.
VMG Spioonide peakorraldajaks oli
gümnaasiumi 10. klassi õpilane Rain

Vink. Tema korraldusmeeskonda kuulusid Rando Vink, Triin Viilvere, Triin Jaagus, Liis Savikov ja Riina Kartau.
Noorte spioonide päev algas kell 9
väljasõiduga Väike-Maarja gümnaasiumi juurest. Kohale jõudes tutvustati
lastele laagri territooriumi ja toimus
telkide ülespanek. Pärast seda tuli tut-

Direktor Raili Sirgmets nautis koos õpilastega laagrielu. Foto: Ants Rikberg.

vumismäng, kus õpiti üksteist tundma.
Siis jaotati lapsed ja õpetajad kolme
rühma: pommirühm, binoklirühm ja
taskulambirühm. Igale rühmale anti
ülesandeks valmistada rühma lipp.
Kui lõunasöök oli söödud, mindi
õpitubadesse, kus õpetati lastele metsas vajaminevaid oskusi. Õpetajateks
oli valitud professionaalsed inimesed.
Õpitubades õpetati ka GPSi kasutamist.
Kell 6 õhtul toimus mitmetunnine
matk, kus spioonid pidid kasutama
kõiki eelnevalt õpitud teadmisi. Lisaks
said nad kaasa GPSi ja moonakotid,
mida pidid omavahel võrdselt jagama.
Pärast matka toimus lõkkeõhtu, kus sai
süüa ning tantsida.
Öösel kell 1 äratati kõik sireeni saatel üles. Spioonidel seoti silmad kinni
ning tõrvikute tule saatel mindi salajasse „spiooniringi“. Seal toimus spioonideks ristimine. Alguses pidid nad end
ära maskeerima. Pärast seda lugesid
spioonid tõotust ning kõige lõpuks said
nad valeidentiteedi. Noorte spioonide
grupi nimeks sai L-12 ja selle pealikuks
ristiti Ants Rikberg.
Teise päeva suuremateks üritusteks
oli näidendi koostamine etteantud sõ-

nade põhjal ja esitamine ning laagri
lõpetamine. Lõpetamisel said spioonid kätte tunnistused, et on edukalt
läbinud spioonilaagri. Selle tunnistuse
kinnitamiseks pidid nad panema sinna
oma allkirja ning näpujälje. Kell 12 algas kojusõit Väike-Maarja poole.
Kogu laagri jooksul toitis spioone
oma maitsvate toitudega lahke kokatädi Kai Haus. Palju tänu!
Suur aitäh kõikidele toetajatele: Väike-Maarja Gümnaasium, Baltic

Agro, AS Vireen, Müüriku Farmer OÜ,
AS Antaares, Leili kauplus, FIE Tiit Haiba, KJK Autoremont OÜ, OÜ Virumaa
Veepumba Keskus, SF Pandivere, Väike-Maarja Lihapood, Taluturg, Thorsen
Group OÜ, Simuna Ivax OÜ, Emekan
OÜ, Joosand OÜ, RV OÜ, Kaarma KT,
Ebavere ST, Sisekaitseakadeemia, Reinpaul OÜ.
Rain Vink
VMG Spioonide peakorraldaja

Laagrilistel oli kavas palju huvitavaid tegevusi. Foto: Ants Rikberg.
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Pasunakoori suvi täis
muusikat
Pasunakoori suve võiks iseloomustada
nii – palju vihma, palju päikest, palju
muusikat!
Kui mai lõpus Kunda linnapäeval
esinesime, oli ilm suviselt päikseline.
Pandivere päeval ja Võidupühal seevastu tibutas vihma sadada. Maakaitsepäeval Võsul oli täielik padukas. Seal
päästis meie esinemise Eesti Politsei,
kelle telgi all me ennast üpris turvaliselt tundsime. Suured tänud politseile!
Ka 24. juunil Rakvere linnuse kontserdil ei soosinud ilm meid väga. Seal
andsime kontserdi koos Norra noorteorkestriga Molde linnast. Esineda tuli
katuse all ja mitte just eriti atraktiivsetes paikades.
Päike lõi särama 29. juuni õhtul,
kui esinesime Sagadi mõisa õuel. Seal
võttis Lääne-Viru maavanem vastu
„Kevadtormis“ osalenud ohvitsere ja
allohvitsere. Olid uhked mundrid, säravad pasunad ja muusika ... Oli meeldiv
õhtupoolik.
21. juulil esinesime Tallinnas Raekoja platsil, kus esindasime mitme teise
kollektiiviga Lääne-Virumaad.
Meie suvi tipnes Pühajärve XV Puhpillipäevadega Otepääl 27.- 29. juulil.

Otepää kaunis loodus, päike ja soe
järvevesi ... See ei unune. Otepääl andsime ühisorkestriga kontserdi Rõngu
ja Otepää kirikus. Eraldi esinesime
Otepää lipuväljakul. Suurepärane korraldus, hea seltskond, soe suveilm…
Tahaks sinna tagasi!
Noored puhkpillimuusikud Urmas,
Mait, Sander ja Steven osalesid juulis
ka noorte puhkpillilaagris Põltsamaal.
Augusti kuu jätsime puhkuse kuuks,
kuigi ka sinna tuli väga ahvatlev pakkumine esinemiseks Leedus. Kui oleksime varem pakkumise saanud, küllap
oleksime ka selle reisi ette võtnud.
Lõpetuseks tahaksin tänada kõiki
Väike-Maarja pasunakoori liikmeid, kes
leidsid võimaluse neil üritustel osaleda. Suvi on reisimiste ja töötegemise
aeg. Seetõttu ei saa täiskoosseisu kunagi kokku. Aga tegemata ei jäänud ka
midagi.
Oli töine ja tore suvi!
Vallo Taar
pasunakoori dirigent
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Suvi hakkab lõppema...
...seega paras aeg teha kokkuvõtteid
möödunud malevasuvest 2012. Sel
aastal sai malevarõõme nautida ca 80
noort. Malevasuvi algas juba 6. juunil
I vahetusega, mis kestis 15. juunini.
Teine vahetus startis 25. juunil ja lõppes 6. juulil.
Noored korrastasid valla haljasalasid, kalmistuid nii Väike-Maarjas kui ka
Simunas, korda said Väike-Maarja aleviku lillepeenrad, uue värvikatte alevi
ja kergliiklustee äärde jäävad pingid,
suurpuhastus teostati Simuna noortekeskuses ja Äntu paisjärve ääres.
Simuna noored said abiks olla
Simuna leerimaja juures. Väike-Maarja
rühma noored mehed aitasid valla töömehi puude lõhkumisel ja ladumisel,
Pandivere päeva ettevalmistustöödel,
uue väljanägemise sai Tamsalu mnt
asuv väikäimla, jne.
Et aga malevasuvi ei koosne vaid
töö tegemisest, külastati vahepeal
Tallinna loomaeda, osutati ka abikäsi Vaksali trahteri perele – korraldati
hoogtööpäev Õnnela külalistemajas ja
Mõedaku spordibaasis.
Malevasuve lõpetas kahe vahetuse
ühine reis Ahja noortekeskusesse. Teel
sõprade juurde, külastati Luunjat, et
taltsutada raudne ratsu. Veendusime
ka, et ainus võimalus üle jõe saada
ei ole vaid üle silla, vaid ka parvega – Kavastu parvega. Põikasime ka
Taevaskotta, kus peale väikse matka
sõideti jõelaev Lonniga, laevakapten
imestas meie tormide pealinnast tuntud noorte hea käitumise ja kasvatuse
üle. Teel kohtusime ka Skaypõrnikaga,
oluline oli poseerida Facebooki riputatavate fotode tarvis. Kõiki võlus
Maanteemuuseum oma vahvate ekspo-

naatide, elektriautode ja muude toredate atraktsioonidega, meelde jäi soe
tunne ja soov viia sinna ka oma sõprututtavaid.

eestvedamisel valminud teemaparki
(Muinasjututegelased) ja pererahvale
kuuluvat pesumaja. Küpses idee järgmisel aastal 10 päeva sealse pererahva turismiettevõttes malevat
veeta, eks seda
näe!?
Edasi
suundusime
imelist
Peipsi
järve
rannikut
mööda Mustvee
linna, et sooritada pisut jahedast ilmast hoolimata väike suplus ja siis juba
tõesti koju.
Lindil trikitamisega said malevlased lõpuekskursioonil oma
Hoolimata
tasakaaluoskusi harjutada.
tagasihoidlikust
Väsinud reisilisi kostitas ja majutas
suveilmast, möödus malevasuvi taas
Ahja keskkool. Enne kohtumisõhtut
lusti ja rõõmuga, mälestuseks kõigile
Ahja noortega sooritati suplus Ahja
pisuke taskuraha, tehtud töö eest ning
mõisapargi järvekeses ja siis juba noormalevameenena malevamütsid.
tekeskus oma super juhendaja ja toMilliseks kujuneb malevasuvi, sõlredate noorega. Saime kõik proovida
tub peamiselt noortest, aga et seda
suhteliselt uut vabaaja veetmise viisi,
kõike korraldada, on vaja abilisi: suur
lindil trikitamist ehk Slackline, kõik kes
tänu Väike-Maarja Vallavalitsusele,
julgesid proovida, edenesid suurepäkes toetab malevasuve juba 1996.
raselt ja suutsid 3-4 m lindil kõndida.
aastast,
Keskkonnainvesteeringute
Väikeste seiklustega öö järel suundusiKeskusele (KIK), Eesti Noorsootöö
me koduteele. Enne veel oli soov külasKeskusele (ENTK), koostööpartneritele
tada Alatskivi lossi ja Kadrina mõisat
OÜ Joosand (toitlustamine), OÜ Kiiker
Pala vallas. Alatskivi loss lummas meid
(transport), AS Pandivere Ehitus (tööoma muinasjutulisusega, vahakujudevahendid) ja paljudele, paljudele teisga lossi keldris. Kadrina mõisas ootas
tele toredatele inimestele.
meid lahke ja töökas pererahvas. Pärast
Meie tegemised on talletatud piltirikkalikku lõunat ootasid meid kuldsete
dele: Facebook - https://www.facebook.
kätega meistrimehed, kes puupakust
com/VMNoortekas
mistahes looma, linnu, muinasjututegelase või mööblitüki välja võlusid.
Malevlaste nimel
Külastasime
ka
meistrimeeste
Meeli Veia

Triigi külal on eluvaim sees
ja teotahe silmis!

Trompetistid tervitamas Kevadtormist osavõtnuid
maavanema vastuvõtuüritusel Sagadis. Foto: Heili Nõgene

Hetk Pühajärve XV Puhpillipäevadelt Otepääl. Foto: Mare Taar.

Triigi külas on poole aastaga palju
toimunud ja ära tehtud. Ikka rõõmustavaid asju. Tegusa meeskonnaga on
edukalt lahendatud nii mõnedki mured, mis enne külaelu vaevasid.
Meie küla üheks suurimaks probleemiks on erinevate hoonete varemed,
mis on mõneti ohtlikud. Õnneks paistavad juba ka päikesekiired. Triigi küla
võimalikuks punaseks kukeks oli kortermajade läheduses asuv puumaja. Selle
aasta kevadel sai koostöös Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsiga see hoone
edukalt maha põletatud ja tänaseks
on ohtliku hoone asemel roheline muruplats. Kuid see pole veel kõik, sest
Väike-Maarja Vallavalitsuse poolt esitatud projekt Keskkonna
Investeeringute Keskusele
(KIK) leidis toetust, mis tähendab
seda, et kui kõik
läheb plaaniliselt,
siis sellel sügisel
lammutatakse lisaks ka põlenud
Triigi mõisahoone
ja vana sepikoda.
Ent meie külas
ainult ei lammutata, vaid ka ehitatakse!
Nimelt,
Triigi küla spordihoone sai endale
uue ilme: katuse,
katuseaknad
ja
küttesüsteemi, mis
ehitati CO2 kvoodi
müügist
saadud
rahaga. Samuti on
lapitud teeauke ja
külaaktivisti Tarmo

Rebase eestvedamisel ehitati vajalik
võrkpalliplats ning külaplatsil muudeti
jaanipäevaks senine esinemislava tormikindlamaks.
Küla on ka ühiskondlikult tegus.
Iga-aastaseks oodatud sündmuseks on
kujunenud paljudele, ja seda eriti just
küla pisematele elanikele, palju rõõmu
pakkuv vastlapäeva tähistamine, kus
pikimad liud saavad vastlakukli ja teega
kenasti premeeritud. Tänu külaaktiivile
peeti märtsikuu lõpus ka valla meistrivõistlused jõutõstmises. Võistlused
olid kõrgetasemelised.
Selle aasta kevadel korraldasime
talgud, et talveväsimusest kurnatud

mõisapark lüüa taas särama. Olime
aktiivselt esindatud ka Pandivere päevadel ning külas korraldasime koos
tantsu, mängu ja lauluga traditsioonilise jaanipäeva, kus osales külalisena ka
Lääne-Virumaal asuva Hundisilma talu
peremees Edgar Savisaar.
Siinkohal võin kinnitada tõsiasja, et
iga küla on täpselt niivõrd elus ja teotahteline kuivõrd tragid on tema aktivistid, kes asju korraldavad ning aktiivselt tegemistest ka osa võtavad!
MTÜ Triigi Mõis nimel
Siret Kotka

Triigi jaaniõhtul osles ka Tallinna linnapea Edgar Savisaar.

10

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

August 2012.a.

Piiterlaste Seltsingu liikmed meenutasid oma õpinguaastaid
olemine ja intelligentsus olid muljetavaldavad. Baltlastesse suhtusid nad
erilise soosinguga. Need hallipäised
õppejõud ei andnud meile mitte ainult
head haridust, vaid õpetasid ka seda,
kuidas tutvuda linna rikkaliku ajaloo- ja
kultuuripärandiga: kuhu minna ja kus,
mida näha on. Nad jagasid ka oma tarkusi, kuidas tudengieluga paremini toime tulla.”
Mare Peili, Viru-Jaagupi legendaarse pastori Madis Oviiri tütre sõnul olid
tal paljud sugulased Eestis represseeritud ja seetõttu
oli Leningradis
lihtsam kõrgkooli
saada. „Teiseks
põhjuseks oli, et
seda eriala, mida
omandada soovisin, Eestis ei õpetatud. Minu diplomi peal on, et
olen pedagoogika-psühholoogia
õpetaja ja alushariduse metoodik” rääkis Mare
Peil. Tema meenutas samuti, et
õppejõud
olid
intelligentsed ja
haritud
inimesed ning nende
loengud omaette
klass. Ta mäletab
õpinguaastaid
kui väga õnnelikku aega oma
elus. Hardusega
Meenutustepäeva korraldaja, Piiterlaste Seltsingu juhatuse liige Hanno Tamm koos Tiiu-Reet Künnapase,
meenutas ta kooEvi Nõmme ja Mare Peiliga vestlusringis. Foto: Ilve Tobreluts.
liõdesid, kellega
saadakse siiani iga viie aasta tagant
eestlaste käest, samuti mõndagi huvikiriku oreli taastamiseks.
dalt seotud.
Peterburis kokku. Ja oh seda rõõmu siis
tavat optantidelt,” rääkis Hanno Tamm,
Neevalinna sattuti õppima väga eriHanno Tamme kutsel osalesid
igast kokkusaamisest!
kelle mäletamist mööda kulus Peterbunevatel põhjustel. Mõnel avanes just
vestlusringis praegu Simunas elav Evi
Tiiu-Reet Künnapas alustas oma
ri rikkaliku pärandiga tutvumisele pea
seal võimalus alustada õpinguid teda
Nõmme, Mare Peil, neiupõlvenimega
õpinguid Lesgafti-nimelises kehakulkogu tema vaba aeg. Tänaseni tunneb
huvitaval erialal, mida Eestis ei olnud
Oviir, kes mõlemad õppisid Herzenituuriinstituudis 1953. aastal. Olles eelta end Ermitaažis nagu oma kodus ja
võimalik õppida. Mõnel aga olid põhnimelises pedagoogikainstituudis, Lesnevalt kiitusega lõpetanud Tallinna kesuudaks seal praegugi giidina liikuda
jused keerulisemat laadi – kas oma
gafti-nimelise kehakultuuriinstituudi
hakultuuri tehnikumi, ei tulnud tal sislausa toast tuppa.
päritolu või mineviku tõttu poleks neil
vilistlane Tiiu-Reet Künnapas ja põlseastumiseksameid teha. „Piiteri ajale
Evi Nõmme, kes on suurema osa
Eestis tol ajal õnnestunud kõrgkooli
lumajandust õppinud Väino Kanarbik.
nüüd, vanema ja veidi targemana tagaelust töötanud haridusvaldkonnas,
pääseda.
Hanno Tamm ise õppis toiduainete
si vaadates, saan aru, millises maailma
meenutab: „Fantastiline aeg oli. Meid
Kõik meenutasid õpinguaega ja oma
tehnoloogia instituudis.
tähtsusega ajaloolises linnas, kaunite
olid õpetamas veel tsaariajal üles kasnoorusmaad väga soojade sõnadePeale õpinguaastate 1950. ja 1960.
kunstide ja ehitiste keskel me elasime.
vanud õppejõud, kelle kultuur, kogu
ga ning hindasid kõrgelt tollaste, veel
aastate Leningradis liidab neid kõiki

Tihti sai külastatud Ermitaaži, nautida
Maria teatis balletietendusi ja ooperit.
Sai näha ka rahvusvahelisi võistlusi ja
imetleda kuulsaid sportlasi,” meenutas
Tiiu-Reet Künnapas.
Väino Kanarbik, kes lõpetas õpingud
sealses põllumajanduse akadeemias
1967. aastal, meenutas: „Väga head
õppejõud olid. Nad olid lääneriikides
käinud, näinud sealset elu ja valdasid
põllumajandusteemat hästi. Mäletan
õppejõudu, kes tõi meile, tudengitele,
eeskujuks Rootsi põllumajanduse, mis
oli efektiivne ja mida aitas edasi eesrindlik insenerimõte. Targad õppejõud
oskasid väärt kogemusi hinnata ja neid
ka meile edasi anda.”
Oma kirjapandud mälestustes meenutab Hanno Tamm:
„Toiduainete tehnoloogia instituut
asus Moskva prospektil Moskva Väravate juures. Elama sattusin raudtee
instituudi ühiselamusse Madise saarel. Selle saare kinkis Peeter Esimene
eestlasele Madisele, kes oli Põhjasõja
ajal Vene vägede teejuhiks Eestis. Madise saar asub Neeva jõesuus ja tänava
nimi, kus asus ühiselamu, oli Perevoznaja (Üleveo). Sealt kaudu liikusid vanasti kaubad rannast laevadelt linna.
Õppetöö instituudis toimus kuuel
päeval nädalas. Pühapäeval püüdsin
tavaliselt külastada mõnda muuseumi
või kultuuriüritust.
Õhtul oli aga ansambli „Balticum“
proov. „Balticum“ oli eesti-läti-leedu tudengite laulukoor ja rahvatantsurühm,
sisuliselt korporatsiooni olemusega
balti üliõpilaste liikumine. Meie ansambli „Balticum“ proovid toimusid M.
Gorki nimelises Kultuuripalees. Tore oli
kohtuda omadega. Kõlas emakeel. Lätlastega ja leedulastega rääkisime vene
keeles, aga ajasime ühist asja. Laulsin
segakooris, mida juhatas konservatooriumis õppinud lätlane Niklavs Duse.
Rahvatantsijaid juhendas Hilja Sagris.
Osalesime ka Peterburi isetegevuses ja
laulupäeval. Pärast kooriproovi tantsisime kultuuripalee tantsuorkestri saatel. Oli lõbus kodune tunne.”

Härmalõnga klubi kutsub
teisele seeniortantsupäevale

Nukuteater käis
Naksitrallidega
Ebaveres

26. juulil kogunes Simuna rahvamajja
viis Lääne-Virumaalt pärit või LääneVirumaaga seotud Piiterlaste Seltsingu
liiget, praeguseks kõik juba auväärses
eas haritlased, et meenutada oma poole sajandi taguseid õpinguaastaid Peterburis, tollases Leningradis.
Kokkusaamise korraldaja, Piiterlaste
Seltsingu juhatuse liikme Hanno Tamme sõnul valiti Simuna kokkusaamise
kohaks seetõttu, et siin tegutsenud
suurmehed Lütke, Wrangell, Struve,
Tenner jt olid samuti Peterburiga tihe-

21. oktoobril kell 13.00 korraldab
klubi Härmalõng Väike-Maarja rahvamajas II Seeniortantsupäeva.
Esimene Väike-Maarja seeniortantsupäev toimus Härmalõnga klubi eestvedamisel eelmise aasta oktoobrikuus
ja see tõi rahvamajja saalitäie tantsuhimulist rahvast. Siis tantsiti deviisi all:
vanus ei mängi mingit rolli…
II Seeniortantsupäeva moto: „Tantsutruudus ehk tantsule pühendatud

kuulumine Piiterlaste Seltsingusse,
mis koondab Peterburis õppinud eestlasi. Seltsingu tegevus on tihe, tänavu
valmistuvad nad juba oma viiekümnendaks kokkutulekuks. Seltsingu liikmetel
on valminud käsikiri, kus on kirjas nende mälestused õpingu- ja noorusaastatest Leningradis.
Tiheda seltsielu kõrval on piiterlaste
seas tähtsal kohal heategevus. Nad on
annetanud 5000 eurot Peterburi Jaani
kiriku ligi kahe meetri kõrguse risti kuldamiseks ning koguvad nüüd raha Jaani

aastad“
Tantsurühmadele on osalemine tasuta.
Pealtvaatajatele maksab pilet 2 eurot
Info ja tantsurühmade registreerimine kuni 26. septembrini:
Ilme Sein, tel 326 1222 või
Väike–Maarja rahvamaja, tel 326
1837, 5302 4437
e-mail: rahvamaja@v-maarja.ee

I seeniortantsupäev tõi eelmisel sügisel Väike-Maarja rahvamajja saalitäie
tantsuhuvilisi. Esiplaanil Kiltsi laulu- ja tantsumemmed Gerta Vesk, Heldi
Maadvere ja Pilvi Suviste. Foto: Ellu Moisa.

tsaariaja haritlastest õppejõudude intelligentsust ja asjatundlikkust.
Praegune meie valla Tisleri talu peremees Hanno Tamm, kes töötas 27
aastat Saku õlletehases linnasemeistri
ja peainsenerina, alustas oma õpinguid toiduainete tehnoloogia instituudis 1958. aastal. „Mind huvitas eriala
– käärimise tehnoloogia, aga veel suurem huvi oli mul Peterburi muuseumide ning rikkaliku ajaloo ja arhitektuuri
vastu. Olin palju huvitavat kuulnud
tsaariajal Peterburis elanud ja õppinud

Eakamad käsitöömeistrid
tööturule!
Käsitööoskusega ja ettevõtlikele üle 50aastastele töötutele ja
kuni 74aastastele pensionäridele algab sügisel tasuta koolitus,
kus õpetatakse käsitöötehnoloogiaid ja ettevõtlust.
Projekti raames avatakse õpperühmad lisaks Rakverele ka
Pärnus, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus.
Projekti „Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimumine tööturule“ eesmärk on koolitada
väga heade tehniliste oskustega
käsitöömeistreid, kes suudavad
kavandite järgi ühtlaselt hea
kvaliteediga valmistada käsitöötooteid (s.h. rahvarõivaid).
Koolitusperiood
kestab
üheksa kuud- septembrist maini ja on jagatud kaheks põhiteemaks: tehnoloogiaõpe ja ettevõtluskoolitus. Peale koolituse
lõppu on parimatele õppuritele
planeeritud 1 kuu pikkune tööpraktika kohalike tööandjate
(poed ja ettevõtjad) juures.
Käsitöötehnoloogiate kooli-

tused toimuvad kaks korda kuus
kontaktõppena ning õppetsüklite vahelisel ajal iseseisva individuaaltööna.
Süvendatud tehnoloogiaõpe
toimub 5 tehnikas (silmuskudumine, masinkudumine, telgedel
kudumine, tikkimine, vöökudumine). Üks osaleja saab õppida
kuni kahte tehnikat.
Ettevõtluskoolituse viib läbi
Tartu Ülikooli Ettevõtluskeskus.
Koolitused toimuvad üheksa
kuu jooksul üks päev kuus.
Osalemine koolitusel on tasuta, kaugemalt tulijatele kompenseeritakse sõidukulud.
Koolitusele registreerimiseks tuleb ühendust võtta
Rakvere grupi käsitöökonsulendi Kersti Loitega telefonil
324 1587.
Projekti viib läbi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja
rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Kersti Loite
käsitöökonsulent

Ilve Tobreluts

17. augustil oli juba kella 11.30 ajal
Väike-Maarja vahel näha liikumas palju
lapsi, kes suundusid Ebavere vabaõhulavale Nukuteatri etendust ”Naksitrallid” vaatama. Kell 12.00 saabusid veel
viimased tulijad kohale ja võiski hakata
lõbusat lasteetendust vaatama. Vabu
kohti veel oli, kuid külastajate arv ligines 400-le.
Rõõmu jagus nii väikestele, kui neid
saatma tulnud suurtele. Soe ja päikesepaisteline ilm lubas Naksitrallide lugu
kõigil täie mõnuga nautida.
Kalev Pärtelpoeg
Väike-Maarja rahvamaja
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VMPS Seltsimaja 100

Arnold Matlep
(1898-1954)

Konverents „Seltsitegevuse aastasada“
Väike-Maarja Seltsimajas
20. septembril 2012 kell 11

Tamsalu poole minnes üle Ilumäe
pööras põlluvahe tee vasakule. Kaugel
metsa ääres, Loksa küla järgi, elas oma
talus Matlepa pere. Majapidamist juhtis Arnold, peres olid veel ta vanemad,
abikaasa Salme ja tütred Helle-Mall ja
Aime-Leini. Talu pidas ka sulast ja tüdrukut.
Talu oli ligi 50 ha suur ja hästi majandatud. Peeti 10-12 lüpsilehma,
noorkarja, neli tööhobust, mitu siga.

de tööst. Arnold kuulus ka Kaitseliitu ja
Isamaaliitu.
Arenevale rahuaegsele elule tegid
lõpu saabuvad sõja-aastad. 1940. aastal tulid Vene väeosade toetusel Eestis
võimule enamlased. Koheselt likvideeriti kõik endised liidud ja seltsid. Suurtaludele jäeti kasutada 30 ha maad. Ka
Matlepa talu küljest lõigati osa uusmaasaajale ja osa riigile. Arreteeriti
mitmeid valla juhtivaid tegelasi ja saadeti Siberisse. 14. juunil järgnes Eesti
rahva hävitamiseks suurküüditamine.
Matlepa pere jäi juhuslikult maha,
kuna küüditajad ei leidnud talu üles.
VMPSi sulgemisega kadus talunikel
üldine huvi oma talude arendamise
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kusagil veel kinni?
Matlepalt põgeneti nelja hobuse
ja vankriga. Teedel liikusid ka paljud
teised põgenejad. Sageli tulistasid ja
pommitasid voore vene sõjalennukid.
Õudseim hetk oli see, kui vooridest
möödusid Tallinna poole Vene tankiväeosad. See oli reisi lõpp, nüüd jäi
vaid tagasi tulla.
Peagi töötasid vallas jälle kommunistide võimustruktuurid. Püüti ja arreteeriti mehi. Igaühele leiti mingi süü ja
saadeti aastakümneteks Siberisse sunnitööle. Arnold Matlepale saadeti koju
sõna, et valda tulla. Rohkem ta oma peret ja kodu ei näinudki – Siberi tee oli
ees. Sinna ta ka näljas ja külmas 1954.

• Väike-Maarjast Maarjamaal kõneleb konverentsi peaesineja hr
Peeter Olesk
• Ettekanded ühistegevuse algusest ja arenemisest Eestis, seltsimajade rajamisest ja arhitektuurist, Väike-Maarja Seltsimaja ajaloost Eesti Rahva Muuseumilt, Eesti Põllumajandusmuuseumilt, Eesti
Vabaõhumuuseumilt, Väike-Maarja Põllumeeste Seltsilt ning VäikeMaarja Gümnaasiumilt
• Kauneima maaseltsimaja saamislugu tutvustava raamatu „Väike-Maarja Seltsimaja 100“ esitlus

“SELTSIMAJA 100” Talutoidupäev

Lääne-Viru hoidiste mess. Mihklilaat
29. septembril kell 10.00

Väike-Maarja rahvamajas
Kavas:

• Talutoidu õpituba, • Hoidiste mess, •Laste mängu- ja õpituba
• Mihklilaat, • Meelelahutus laval ja laadal, • Seltsimaja 100 loterii!
Tulge tutvuge 100-aastase seltsimajaga!
Tulge oma talutoitu pakkuma!
Tulge pakkuge enda valmistatud hoidiseid!
Tulge varuge oma keldrisse talvekartul!
Kauplema on oodatud need, kes müüvad: talutoitu, põllumajandus-, aiaja metsasaadusi, talutehnikat, Eesti käsitööd ja tööstuskaupa.
Ootame kõiki kauplema!
Kauplejatele info ja registreerimine:
Väike-Maarja rahvamaja, e-post: rahvamaja@v-maarja.ee
telefonid 326 1837, 5302 4437

Üritustesari
„Väike-Maarja Seltsimaja 100“
02.06 Pandivere päeval pandi seltsimajale sümboolne nurgakivi.
06.07 Toimus suveõhturetk VäikeMaarja piirkonna veskitesse.
20.09 Konverents „Seltsitegevuse
aastasada“
Ettekanded ühistegevuse algusest
ja arenemisest Eestis, seltsimajade rajamisest ja arhitektuurist, Väike-Maarja
Seltsimaja ajaloost Eesti Rahva Muuseumilt, Eesti Põllumajandusmuuseumilt, Eesti Vabaõhumuuseumilt, VäikeMaarja Põllumeeste Seltsilt ning VäikeMaarja Gümnaasiumilt. Peaesineja hr
Peeter Olesk. Seltsimaja ajalooraamatu
esitlus.
28.09 Suvelõpusündmus noortele
Sisukas ülevaade erinevatest vaba-aja veetmise võimalustest vallas.
Nahahoolduse, kosmeetika ja meigi
õpitoad. Osalevad sõbrad naabervaldade noortekeskustest. Päeva lõpetuseks
meeletu tantsuõhtu.
29.09 Talutoidupäev. Mihklilaat.
Hoidiste mess
Seltsimajas Lääne-Virumaa hoidisevalmistajate mõõduvõtmine magusa,
soolase ja üllatushoidise kategooriates. Õpitubades karaski küpsetamine,
loeng köögiviljakasvatusest, tegevused
lastele. Keldrikohvik. Kohalikud piimatooted, koduleib, hoidised ja palju-pal-

ju muud maitsvat. Kartulitoitude degusteerimine. Viimane võimalus soetada talvevarudeks kartulit jm köögivilja.
Mihklilaadale ootame kauplejaid valdavalt eheda kodumaise toidukauba ja
käsitööga.
18.10 Kinopäev
Kohal on kinobuss. Filmid nii suurtele kui väikestele. Tegutsevad töötoad.
Näha saab põnevaid ja nostalgilisi
ajaloolisi kaadreid Väike-Maarja kandi
elu-olust.
17.11 Stiilipidu „1912“
Rännak seltsimaja rajamisaastasse. Tolleaegsete traditsioonide kohane
pidu näitemängu ja tantsuga. Kohal
päevapiltnik. Avatud puhvet.
Jälgige eelinfot seltskonnatantsude
õpitubade kohta ja kavandage aegsasti
ajastukohased kostüümid!
22.12 Aastasajaball
Juubeliaasta säravaim sündmus
seltsimaja avamispäeval 100 aastat hiljem.
Tantsuks bigbänd. Kõrgetasemelised üllatusesinejad.
NB!
Kõik sündmused leiavad aset seltsimajas ja selle ümbruses.
Täpsem info iga ürituse eel infolehes ja valla kodulehel.

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi juhatus 1930. aastate teisel poolel.
Esireas keskel Arnold Matlep. Foto: Väike-Maarja muuseum.
Välja oli ehitatud vajalik hoonestus.
Viljapeksuks oli muretsetud traktor ja
peksumasin. Elumaja ümber oli hoolitsetud juurvilja- ja viljapuuaed. Iga
päev veeti piim hobusega Väike-Maarja
meiereisse.
Arnold Matlep oli olnud aastaid
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi liige.
Sealt siis ka kõik eesrindlikud mõtted
oma talu arendamisel. Kõik oli loodud
visa tööga. 1933. aastal valiti Arnold
seltsi juhatusse. 1934. aastal oli ta juba
esimees, pidades seda ametit kuni
VMPSi likvideerimiseni 1940. aastal.
Lisaks sellele võttis ta koos abikaasa
Salmega osa mitmesuguste komisjoni-

vastu. Neile pandi peale kohustuslikud
toiduainete riigile müümise kohustused-normid. Peagi pidid talud minema
kolhoosi. Saksa vägede saabumisega
need jutud kadusid, aga riiklikud normid säilisid. VMPSi taasloomisel ei olnud ka nüüd enam mõtet, kuigi selts oli
lubatud.
Saksamaa oli sõda kaotamas – 1944.
a talvel oli rinne Narva all tagasi. Loodeti Eesti Vabariigi taasloomisele,
nagu see oli toimunud I Maailmasõja
järel. Septembris murdus rinne ja algas
üldine taganemine. Paljud pered ladusid oma vara vankritele ja põgenesid
lääne poole. Ehk peetakse Vene väed

aastal suri.
Pere vireles kuidagi ilma isata edasi elada. Kordusid normid ja uusmaasaajad. Talurahva kolhoosi ajamiseks
korraldasid võimud 25. märtsil 1949.
aastal suurküüditamise. Üle 20 000
inimese viidi igaveseks ajaks Siberisse, kannatama nälga ja külma, tegema
peaaegu tasuta rasket tööd.
Üldise vabanemise aastail jõudis ka
Salme oma kahe tütrega tagasi ja asus
elama Sääsele.
Aastatega kadus õitsva talu asegi
maa pealt täielikult.
Asael Truupõld

Sündmuste kalender
25. augustil kell 10.00 algavad Triigi küla jalgpalliväljakul valla meistrivõistlused jalgpallis. Info Ants Rikberg,
tel 529 0745
25. augustil kell 11.00 algab Simunast Võiverre II Matk Struve kaarel. Info
Ilve Tobreluts, tel 329 5759
25. augustil kell 13.00 toimub Eipri
endise koolimaja juures kooli 150. aastapäeva tähistamine. Oodatakse endisi
õpilasi ja õpetajaid. Info Kai Tomingas,
tel 526 0283
26. augustil algusega kell 12.00
toimub EELK Väike-Maarja koguduse
kuldleer ja kell 14.00 EELK Simuna
koguduse kuldleer. Osalevad 50 aastat
ja enam aega tagasi leeris käinud. Info
Enn Salveste, tel 5345 3967.
27. ja 28. augustil toimub Simunas
Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjate
suvelaager. Seekordne laagri koolitusprogramm käsitleb laiemalt kahte
teemat: „Kuidas on läbi aegade eesti
kirjandust tutvustatud“ Krista Ojasaar
(Eesti Kirjandusmuuseum) ja „Ürituse
korraldamine“, loeng ja praktiline tege-

vus, Ivika Türkson (Tallinna Keskraamatukogu avalike suhete juht), Igor Kotjuh
(luuletaja, ajakirjanik ja tõlkija). Laagrilised külastavad valla raamatukogusid, Kiltsi lossi, Vao tornlinnust, VäikeMaarja, Simuna ja Avispea kirikuid ning
teisi vallas paiknevaid vaatamisväärsusi. Info Irma Raatma, tel 525 1959
9. septembril tähistatakse VäikeMaarja kirikus kiriku nimepäeva kell
16.00 algava Tiit Alte lavastusega „Suur
maailmateater“ ja kell 18.00 algava
EELK Rakvere Kolmainu kiriku noorteansambli kontserdiga. Etenduse pileti
hind on 6 eurot, kontsert on tasuta!
Info Heli-Liivia Komp, tel 517 6965
20. septembril toimub Väike-Maarja rahvamajas üritustesarja “Seltsimaja
100” raames konverents “Seltsitegevuse aastasada” ja raamatu “Väike-Maarja
Seltsimaja 100” esitlemine. Info Jaak
Läänemets, tel 5660 6357
27. septembril kell 11.00-15.00 on
Väike-Maarja rahvamajas doonoripäev.
Info Kalev Pärtelpoeg, tel 326 1837
28. septembril toimub Väike-Maar-

jas üritustesarja “Seltsimaja 100” suvelõpuüritus noortele. Info Meeli Veia, tel
526 0594
29. septembril toimub Väike-Maarja rahvamajas üritustesarja “Seltsimaja
100” talutoidupäev koos Lääne-Viru
hoidiste messi ja Mihklilaadaga. Info
Kalev Pärtelpoeg, tel 326 1837
18. oktoobril toimub Väike-Maarja
rahvamajas üritustesarja “Seltsimaja
100” kinopäev. Info Marju Metsman tel
526 3831
20. oktoobril toimub Simuna rahvamajas kontsert “20 aastat lastelaulu Simuna rahvamajas”. Info Auli Kadastik,
tel 323 7217
21. oktoobril kell 13.00 VäikeMaarja rahvamajas II seeniortantsupäev. Info Ilme Sein, tel 3261222, Kalev
Pärtelpoeg, tel 326 1837
3. novembril kell 18.00 kutsub
rahvatantsurühm MTÜ Maarjakelluke
Väike-Maarja rahvamajja oma 30. sünnipäevpeole. Info Aino Lukman, tel 522
9124
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Endise Männisalu küla elanikel
on jätkuvalt tahe kokku tulla

Ratsasport on Vaos
taaselustunud legend

dab meid, kaht võõrast inimest, miski
mälestuskivi juures igal aastal, reeglina
28. juulil kogunesid taas endise Männi– seesama Männisalu küla, kus tema
juuli viimasel nädalavahetusel. Pärast
salu küla elanikud ja nende järeltulijad
oma lapsepõlve veetis, pealegi veel
meenutusi ja kokkuarvamisi jõuti järelküla mälestuskivi juurde.
ka üks ja sama vana metsavahi maja,
dusele, et tänavune kokkutulek oli arNaraka ehk eestistatud nimega Mänkuhu minu esivanemad pärast tema
vult kahekümne üheksas ning järgmisel
nisalu küla asus kümne kilomeetri kauperet kolinud olid. Milline tihe seostekorral täitub ümmargune number 30.
gusel Väike-Maarjast, männimetsade
võrgustik meie väikeses maailmas peiTahe kokku tulla on jätkuvalt olemas,
vahel. Suvisel-sügisesel ajal on sealsed
tub! Vanahärra oli tol juulilõpupäeval
rohkemgi kui eakamatel inimestel sametsad siiani populaarsed marjuliste
mõtteis koos meiega Männisalus, kus
geli võimalik.
ja seeneliste seas. Küla, kus vähem kui
ta reaalselt viibis viimati 1938. aastal,
Ka seekordne kokkusaamine kulges
sajandi eest asus 21 talu, on aga elanienne sõja-aastatel
kest tühjaks jookskodumaalt põgenud. 1980. aastal
nemist. Isegi tänalahkus viimanegi
vuse kokkutulekukülaelanik
ning
päeva
ilmateatel
praeguseks pole alhoidis ta eelnevalt
les ühtegi maja.
silma peal.
Kohal oli tänaSooje tervitusi
vu 23 inimest, võrsaadeti Männisallu
reldes möödunud
ka erinevatest Eesaastaga on seda 3
timaa nurkadest.
inimest
rohkem,
Saaremaalt võttis
võrreldes üle-mööühendust
proua,
dunud aastaga 8
kes ise osales kokinimest
vähem.
kutulekul viimati
Võiks arvata, et sel1979. aastal. Aga
lise küla, mida juba
ka tema mõtted on
üle 30 aasta ei ekMännisalus, kuhu
sisteeri, kokkutuleon jäänud ilusad
kutel käib iga-aasmälestused ja kutaselt koos üks ja
Männisalulased kogunesid kokkutulekule 29. korda.
nagised
tugevad
sama väljakujunesõprussidemed. Tema sõnum kokkututavapärases rütmis. Heiskasime laulnud seltskond, ometi oli ka käesoleval
lekul osalejatele oli, et inimesed ikka
des sinimustvalge riigi- ja rohe-kollase
aastal nii mõnigi kohal päris esimest
kooskäimisi jätkaks. Kuni inimesed ise
külalipu, päikseline ja jällenägemisrõõkorda. Omavahelised seosed jooniskokku saada soovivad, me seda kindmust tulvil päev möödus piknikuga piltusid aga kohe välja, meenusid ühised
lasti teemegi.
limängu ja meenutuste saatel. Üks küla
mälestused, kuigi mitmekümne aasta
Jällenägemiseni järgmise aasta juuhinge hoidjatest, Helgi Moor luges ette
taguseid meenutusi vanadest tuttavalilõpulaupäeval, Männisalu küla 30.
kirjanik Osvald Toomingu mälestusi
test polegi alati lihtne tänapäeva reaalkokkutulekul.
Naraka külas veedetud noorpõlvest.
susega kokku panna.
Nädalapäevad enne kokkutulekut
Küla endised elanikud hakkasid
Heili Nõgene
sain telefonikõne mulle võõralt 90-aaskokkutulekuid korraldama juba 1974.
taselt vanahärralt tuhandete kilomeetaastal, esialgu küll ebakorrapäraselt,
rite kauguselt Kanadast. Ja siiski ühenkuid alates 1993. aastast kohtutakse

60-ndatel ja 70-ndatel tõid Väike-Maarja lähedale Vao külasse au ja kuulsust
ratsasportlased, kes noppisid erinevatelt võistlustelt järjest auhinnalisi
kohti. Suurem osa selle aja aktiivsetest
ratsasportlastest täitis spordijärkude
nõuded ja meistersportlaste kandidaatide normid. Legendaarse kuulsuse
omandasid Argo Kaasik ja Prokaat. Vao
hobune Harras osales filmis “Viimne
reliikvia”, mis linastus 1969. aastal.
Üle pikkade aastate, 21. juulil 2012,
oli Vao talli juures jälle võimalus näha
palju ilusaid hobuseid ja osavaid ratsanikke. Toimus Vao Karikas 2012. Võistlusi oli tulnud avama Väike-Maarja Vallavolikogu esindajana Olev Liblikmann.
Kava kohaselt kulges takistussõidu
võistlus nelja parkuuriga avatud klassile. Registreeritud oli 120 starti. Vaos
kappas üle poolesaja ratsu Eesti parimatest tallidest Harju-, Pärnu-, Tartu-,
Viljandi-, Järva- ja Virumaalt. Pealtvaatajaina olid võistlusi jälgimas kokku
hinnanguliselt üle paarisaja inimese.
Teiste seas mitmed Vao omaaegsed
parimad ratsutajad ja motokrossi kuulsused. Motomehed olid veendunud, et
ratast on lihtsam juhtida kui hobust.
Johannes Ehastu poolt 1991. aastal kirja pandud mälestuste põhjal oli
Vao sovhoos aastatel 1963-1965 Eestis
üheks kaheksast maal asuvast arvestatavast ratsaspordi keskusest. Esimesed
ratsavõistlused korraldati Vaos 14. juunil 1964.
Vao ratsasportlastele oli parimaks
aasta 1969, kus võeti osa 26-st võistlusest ja toodi koju kaheksa esikohta.
Ratsaspordi toetamine lõpetati Vao
sovhoosis 1976. aastal.

1988-1993 tegeldi Vao kolhoosis jälle ratsaspordiga, sel ajal kasutati Kiltsi
mõisas asuvat talli. Rakvere rajoonis
ja mujal Eestis toimunud väiksematel
võistlustel saavutasid Taavi Kasemaa
koos hobusega Spinat, Tarmo Karon
Piisaga ning Väino Urb Infraga mitmeid
auhinnalisi kohti.
Vao tall on portaali “Eesti Mõisad”
andmetel valminud 1783. aastal. Vao
tall-tõllakuuri renoveerimine ja ümbruse heakorrastustööd said hoo sisse
2011. aastal. Kahel kevadel on korraldatud “Teeme Ära!” heakorratalgud.
Harjutus- ja võistlusväljakud valmisid
käesoleva aasta kevadsuvel.
Endine ratsasportlane Heli Pillak
ja Väike-Maarja TIP aitasid kujundada
infostendi, mis tutvustab põgusalt Vao
ratsaspordi hiilgeaegu ja ümberkaudseid huvipunkte.
Vao Karika 2012 üldvõit läks Paul Argusele ja hobusele Hedina Tondi RSKst, kes olid parimad 130 cm ja 120 cm
parkuuris. 110 cm parkuuri võitsid Brita
Tuvi ja Jaffary Viljandimaa RSK-st. 100
cm parkuuri edukaimad olid Kert Joandi ja Twix Tondi RSK-st.
Eesti Ratsaspordi Liidu võistluskalendris olev Vao Karikas tõi väikesesse
Vao külasse Lääne-Virumaale kokku
palju huvilisi ja nauditavat elevust.
Kenasti kordaläinud sündmus annab
usku, et see võistlus saab traditsiooniks.
MTÜ Vao Ratsaklubi tänab siiralt
kõiki toetajaid ja loodab meeldiva
koostöö jätkumisele.
Ulvi Mehiste

Avandusel peeti kokkutulekut
tada Simuna rahvamaja laulu- ja tantAvanduse küla kõige väärikam elaAvanduse Küla Selts moodustati 2006.
sulapsed, rahvatantsijad ning vabanik, Ella Kruusamägi on sündinud
aasta suvel, et oma küla elu turvalisetahtlike pritsumeeste näitetrupp „Vesi
09.09.1919 ja tähistab seega peagi oma
maks ja atraktiivsemaks muuta. Üks
Peale“.
olulisemaid ettevõtmiSuur tänu:
si ongi küla endiste ja
- Andrus ja Inna Lälpraeguste, aga ka kõigi
lele, kelle maal asub
nende, kellele AvanduAvanduse külaplats ja
se mingil põhjusel olukes lahkelt meid iga
line on, kokkusaamine
kahe aasta järel võõiga kahe aasta järel.
rustavad ja muidu ka
Küla nimena esineb
külaplatsi korras hoiaAvanduse esmakordvad. Väga maitses ka
selt Taani HindamisInna küpsetatud koduraamatus 1241. aastal,
leib.
kus küla suuruseks oli
- Kalle ja Ludmilla
10 adramaad (1 adramaa võrdus 12 tööjõu- Väike-Maarja muuseumi juhataja Marju Metsman kutsus Avanduse Rannale, kes on kõikirahvast üles jäädvustama oma perelugusid. Foto: Kalle Rand.
del külapäevadel kandlise talupojaga). Küla
nud hoolt selle eest, et rohkem kui sada
93. sünnipäeva. Soovime talle head terkuulus ka Läti Hendriku poolt 1220.
osalejat kõhu korralikult täis saaks.
vist!
aastal mainitud PUDIVIRU külade hul- Hans Kruusamäka. Avanduse kirjagile, kes on jätkuvalt
pilt ja nimi oli sel ajal
oma sünniküla patAUENDOIS.
(Heino
rioot ja suudab alati
Ross).
meid millegi maitsvaAvanduse külas on
ga üllatada. Ka Hansu
tegutsenud mitu kooli,
leivaküpsetamisoskus
apteek, piimaühistu.
on saanud ülevallalist
Siin on olnud valla- ja
tunnustust.
vaestemaja ning ka
Meie külapäeva õnviinapood (ühe sendi
nestumisele, kus tegeeest sai sealt osta kaks
vusi jagus nii lastele
Mikumärdi kommi, 2
kui suurtele, aitasid
senti maksis vihik).
kaasa Auli Kadastik, Ly
Võib öelda, et siin
Niinelaid, Mary Tamon terve rida põlispemet, Angela Raik, Mart
resid, kelle juured ulaPruul, Tiia Luht. Aitäh,
tuvad mitme sajandi
Meelepärast tegevust jätkus ka pisematele osalejatele.
teile!
taha. Seetõttu kutsus
Foto: Kalle Rand.
Mõnusa päeva lõpeVäike-Maarja muuseutas rahvalikku muusikat mängiv ansamKahe viimase aasta jooksul on meie
mi juhataja Marju Metsman üles jäädbel Hollarii.
külla sündinud 4 uut ilmakodanikku,
vustama oma perelugusid. Vanimad
Kohtumiseni aastal 2014!
kuid kahjuks on ka toonela teele läipered meie külas, kus senini järeltulinuid, keda meenutati leinaseisakuga.
jad tegutsemas, on: Teppo, Rand, DaniKülavanem
5. Avanduse külarahva kokkutulek
las, Kruusamägi, Kaasik, Ahlberg, Leon,
Reet Maadla
toimus 14. juulil. Päeva aitasid sisusSenkel-Arula, Aru-Meeksi jt.

Parkuuri nr 1 (100 cm) võitja Kert Joandi hobusega Twix Tondi RSK-st.
Foto: Ulvi Mehiste.

Kaunid rosetid ootavad omanikke. Foto: Ulvi Mehiste.
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Tornikiivri taastamine on
lõppenud
Mind hoia eemal uhkusest,
ta kõrgist poosist,
et taipaks loobuda neist
edevuse hilpudest.
Ja aita matta kadedus,
see autu röövel ilge,
kes meeltes ringi luusib
ning jahib minu aru selget….
2010. aasta augustitormis murdunud
Väike-Maarja kiriku tornikiivri projekteerimisega tehti algust kohe 2010.
aasta sügisel, samuti peeti läbirääkimisi ministeeriumide ja otsustajatega
rahastamisvõimaluste leidmiseks.
Eelmisel aastal taastas töövõtja
Rändmeister OÜ tornikiivri puitkonstruktsiooni sellisena nagu ehitusmeister Mühlenhausen selle 140 aastat tagasi ehitas, 60 protsendi ulatuses kasutati vana puitu.
Umbes 28 meetri kõrguse tornikiivri
konstruktsioon monteeriti kokku maa
peal, kahes umbes 14 meetri kõrguses
osas. Tänavu kevadel kaeti tornikiivri
tipuosa plekiga.
Tänavu 16. mail tõstis kraana kirikule kahes jaos tagasi tornikiivri. Pärast
torni paikasaamist tööd, sealhulgas
plekiga katmine, veel jätkusid.
28. juunil pandi Väike-Maarja kirikutorni tippu kuulmuna ja rist, sest need
kukkusid koos tornikiivriga alla ning
said väga tugevalt kannatada 2010.
aasta 8. augusti tormis. Varahommikul toodi koos uue kuulmuna ja ristiga
tagasi ka vana kuulmuna ja rist, mis
jäävad nüüd Väike-Maarja koguduse
valdusesse. Nii kuulmuna kui ka rist on
uued või õigemini koopiad, mis tehtud
vanade jooniste järgi, sest eelmised
olid kukkudes deformeerunud.
Hommikul pandi uude silindrisse
olulised dokumendid: ürikute ja aja-

leheväljalõigete koopiad ning Swedbankist võetud väljavõte annetustest.
Ajaleheväljalõiked kajastavad kogu tornikiivri lugu alates selle murdumisest
ja kukkumisest leinamaja katusele kuni
taastamiseni. Lisati ka kahekroonine
paberraha ja üheeurone münt. Silinder
asetati kuulmuna sisse.
Algasid ettevalmistustööd kuulmuna ja risti ülesviimiseks. Kuulmuna sai
oma paika päeval kella kolme paiku,
siis tuli tööd tuule tõttu katkestada.
Plekksepp Harry ronis tuulega võideldes tornikiivri tippu, rist süles, kuid lõpuks tuli ilmaoludele alla anda.
Õhtul kella kuue paiku sai töö uuesti
jätkuda. Pool tundi hiljem oli rist oma
kohale paigutatud.
Tornikiiver on nüüd korralikult ankurdatud kaheksast kohast. Nagu
Rändmeistri töödejuhataja Viktor Erm
ütles, ei saa sajaprotsendilisi lubadusi
anda, et taolisi õnnetusi enam ei juhtu,
aga ettevõte on andnud oma parima. Ta
ütles ka, et võimatu on välja tuua, mis
oli tööde juures kõige raskem, sest keeruline oli tegelikult kõik, alates taastamise alustamisest kuni tornikiivri üles
tõstmiseni.
Tööd sai tehtud väga kiiresti, pisut
enam kui aasta jooksul.
Tornikiivri taastamine läks kokku
maksma 122 485 eurot. Suurim rahastaja oli Eesti Vabariigi Valitsus, siis annetajad ja kogudus. Annetajate hulgas
oli palju kogudusi, üksikisikuid, ettevõtjaid, pankureid ja ka välismaalasi..
Väike-Maarja kirik on üks Eesti kõrgemaid maakirikuid.
Kiriku katuse projekteerimisega on
algust tehtud ja läbirääkimised käivad
rahastamisvõimaluste leidmiseks ka
leinamaja osas. Koguduse juhatusele
on tutvumiseks üle antud renoveerimi-

Kirikutorn kõrgub taas Väike-Maarja kohal. Foto: Ilve Tobreluts.
se joonised ja äriplaan.
Töid ja tegemisi jätkub. Küll Tema
teab, kuna saabub õige aeg kirikukatuse ja leinamaja remondiks!
1. juulil, just tornikiivri pühitsemise
eel, nägi üks eakas ja auväärne koguduse liige risti umber helendavat kuldset
sõõri sädelemas. Oli tegu päikesemänguga või millegi märgilisega? Jäägu see
meist igaühe enda otsustada.
…..Kuid ära suru põrmu mind,
et vaevatuna kibestuks mu meel,
sest otsib õnne hing
ja ilu ihkab näha veel ja veel….

Naisseltsi kaks huvitavat päeva
Väike-Maarja naisselts korraldas
kahepäevase ekskursiooni Rapla- ja
Läänemaale. Marsruudi koostas Ellu
Moisa, abilisteks Virve Tuulik ja Toini
Õunpuu, sõiduvahendiks oli Kiikeri väikebuss, reisiseltskonnaks 18 inimest.
Väike-Maarjast sõitsime välja reede,
6. juuli hommikul juba kell 5. Esimene
peatus ja ühine einestamine oli Märjamaal vabas õhus. Enne kella üheksat
jõudsime Haapsallu. Esimene mulje:
ilus, puhas, vaikne linn – tõeline loomeinimeste paradiis ja eestimaalaste
tervise taastamise linnake.
Kell 9 algas giidi saatel piiskopilinnuse ekskursioon. Linnus rajati 13. sajandi keskpaiku ja sai 1260. aastal Saare-Lääne piiskopkonna keskuseks. Piiskopilinnuse juurde tekkinud asula sai
1279. aastal linna õigused. Piiskopkonna keskuses ei olnud elu sugugi rahulik.
Läänemere lõunakalda alasid ihaldasid

mitmed suurriigid. Linnusel oli sõjaline tähtsus. Vahetusid riigid ja linnuse
peremehed. Külastasime konvendihoonet ja toomkirikut, mis oli piiskopi ja
tema õukonna elu- ja valitsemishoone.
Kirik tegutseb ka tänapäeval. Linnus
aga kaotas Rootsi riigi valitsemise ajal
17. sajandil sõjalise tähtsuse ja ta kanti
kaitserajatiste nimekirjast maha.
Ekskursioon vanalinnas … imeilusad väiksed puitmajad, mille hulka on
osavalt sobitatud kaasaegseid hooneid. Kenad tiigikaldad! Peatusime P.
Tšaikovski mälestuspingi juures, mille
autoriks Haapsalu skulptor R. Haavamäe. Tal on teisigi töid, mis kaunistavad kodulinna. Ka Väike-Maarjas asuva
Jakob Liivi mälestussamba autoriks on
R. Haavamäe.
Jõudsime kuursaalini. Kaunis ruumis ootas meid tellitud lõunasöök ja
suurepärane teenindus. Viimase üle-

Ekskursiooni seltskond Tšaikovski pingi juures. Foto: Maiu Talja.

ujutuse ajal said hoone ja hoone ümbrus tõsiselt kannatada. Nüüd on kõik
korras.
Järgnes muuseumi “Iloni imedemaa
külastamine”. Ma arvan, et kõik on tuttavad Rootsi kirjaniku Astrid Lindgreni
lasteraamatutega, eriti populaarne on
“Pipi Pikksukk”. Lindgreni raamatuid
illustreeris maailmakuulus kunstnik
Ilon Wikland, kes lapsepõlves elas Haapsalus. Sõja ajal lahkus koos põgenikega Eestist ning tema edaspidine elutee on seotud Rootsiga. Suurema osa
oma töödest kinkis kunstnik Läänemaa
muuseumile. Muuseum asub tema endise kodumaja lähedal. Lastele jätkub
seal tegevust kogu päevaks.
Külastasime endist raudteejaama,
suurepärast pika perrooniga hoonet.
Haapsalu külastasid Tsaari-Venemaa
mitmed kroonitud pead ja võib kujutleda, kuidas kõrgaadli prouad ja preilid
patseerisid uhketes tualettides oma
saatjate käevangus ainulaadsel Haapsalu perroonil. Praegu asuvad raudteehoones bussijaam ja raudteemuuseum.
Edasi ootas ees sõit Noarootsi,
kus külastasime Luckholmi muuseumi Saare mõisas, Noarootsi kirikut ja
pastoraati. Seal oli giidiks noormeesabiturient, keda vald palkas suveperioodiks tööle. Tema juttu oli huvitav
kuulata. Luckholmi muuseumit on külastanud ka Rootsi kuningas Karl XVI
Gustav koos kuninganna Silviaga ning
meie presidendid L. Meri ja A. Rüütel
abikaasadega.
Esimene ekskursioonipäev hakkas
lõppema. Jõudsime tagasi Haapsalu
piirimaile, kus lahkusime giidist ja
suundusime ööbimiskohta Käbi Külalistemajja. Tingimused head, hommi-

Mul aita leida rõõm
neis pisikestes asjades,
mis on mu ümber
alati ja päriselt.
(Daisy Lappard)
Need Daisy Lappardi luuleread on
mind saatnud kogu selle huvitava ja
töise aja alates 8. augustist 2010 kuni
28. juunini 2012.
Olen juba aastaid arvanud, et me
võime ju niisama siin elus päevast päeva oma pisikesi asju toimetada, kedagi
segamata, kellelegi aru andmata... Ent
julgus ja tahe usku ja pühendumist
kusöök korralik. Õhtul aga nautisime
piknik-õhtusööki külalistemaja õuel,
tähistades ühtlasi juulikuu juubilaride
sünnipäevi (Maarika ja Juta).
Laupäeva varahommikul välgutas
Haapsalu kandis tugev äike. Kella 9-ks
sõitsime Taeblasse maalikunstnik Ants
Laikmaa majamuuseumi ette. Selleks
ajaks oli suur vihm möödas. Meid teenindas muuseumi giid. Vaadata ja kuulata oli väga palju. Hiljem jalutasime
kunstniku aias ja kes soovis, käis ka
tema kalmul.
Teel Raplasse põikasime sisse Varbola maalinna. See on muinas-Eesti
suurim linnus. Kujutasime ette, kuidas
muinaseestlased kaitsesid end vaenlaste eest.
Jõudsime Raplasse. Külastasime
kirikut, kus hakati parajasti läbi viima
kuldpulma tseremooniat. Kirikut kasutatakse praegu ka kontserdisaalina. Nii
sees kui väljas rõõmustas pilku puhtus,
kord ja ilu. Seekordne lõunasöök leidis

väärtustada, annab elule sisu ja mõtte!
Soovin Teile jätkuvalt mõtestatud minekut sel teel!
Armsad inimesed, eelkõige VäikeMaarja koguduse liikmed: Teil kõigil
on võimalus tulla igal pühapäeval kell
12.00 kirikusse ja tänada Teda, tänada
selle hea eest, et töö on tehtud ja inimesed õnnelikud, et kirikul on hõbedaselt särav tornikiiver ja kuldselt hiilgav
kuulmuna ning et rist on omal kohal.
Ilusaid homseid!
Heli-Liivia Komp
koguduse juhatuse esimees
aset Marju kohvikus.
Ekskursioon jätkus … peatusime
Juurus. Mahtra muuseumi töötaja Rait
rääkis põhjalikult kohalikest väljapanekutest ja käis meiega Mahtra sõjaväljal.
Enne seda külastasime väikest pimedat
suitsutaret, kus asus kunagi külakõrts
ja mida kasutas ainult talurahvas. Seal
peetigi sõjaplaani ja saadeti välja ratsanikud abi hankima.
Viimane peatus oli KILPLA. Kilplaste majas esitas sealne giid meile
tuntud ja tundmatuid lugusid. Mõnigi
neist pakkus täiskasvanutele mõtlemisainet, lastele aga rõõmu ja nalja.
Seekordne avastusretk jõudis lõpule. Ekskursiooni heale kordaminekule
aitasid kaasa ka buss ja bussijuht. Aitäh härra Heinole, meie reisiseltskonna
heale liikmele.
Armilda Lilleberg
naisseltsi päevikupidaja

Naisseltsi reis on jõudnud Raplasse. Foto: Ellu Moisa.
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Ebavere Kangel osales 67 vaprat
TULEMUSED
29. juulil peeti mõnusas suvesoojuses
12. korda traditsioonilist Ebavere KanTüdrukud:
ge triatlonit.
1. Brita Liivamaa, 45.20; 2. Ellen
Ebavere Kange triatlonil võtavad
Anett Põldmaa, 49.45; 3. Liis Järvamägi,
omavahel mõõtu ainult siinse paik50.03; 4. Merike Järvamägi, 52.06; 5. Makonnaga seotud inimesed. Just see
ris Möldre, 52.12; 6. Anet Veia, 56.41; 7.
muudab selle triatloni hinnatud ja
Maris Nõmmiste, 1,08,25; 8. Merette
meeldivaks võistluseks. Olulised pole
Möldre, 1,13,06
siin ainult auhinnalised kohad, vaid
osalemine, distantsi läbimine ja omaNaised:
vaheline suhtlemine. Triatlonipäev on
1. Geidi Kruusmann, 44.05; 2. Triin
kujunenud igal aastal paljudele naudiKull, 44.20; 3. Maret Mets, 44.41; 4. Sigtavaks suvepäevaks.
ne Liblikmann, 52.22; 5. Birgit Kopti,
Kuna triatlon ühendab kolm popu52.26; 6. Gerda Noorlind, 52.27; 7. Leie
laarseimat suvist tegevust: ujumine
avaveekogus, jalgrattasõit ja jooks, on enda
proovile panijaid igal
aastal olnud päris rohkesti.
Seekord
kogunes
Äntu tehisjärve äärde
triatloni starti 67 osalejat. Aimar Türbsal neist
on osalenud igal aastal
ja tuli sel korral starti
juba 12. korda. Aimar
on ka üks Ebavere Kange triatloni ellukutsujaid ning oli esimesed
10 aastat koos Mait Villo ja Andrus Soidlaga
üks selle peakorraldajaid. Nüüdseks on varasematelt korraldajatelt
triatloni
läbiviimise
eestvedamise oma õlule võtnud Andri Part,
Urmo Väizanen ja JaaÜheskoos – lusti ja rõõmuga – on lihtsam
nus Valk.
rasket
võistlusrada läbida. Foto: Caroli Lanno.
Kõige kiiremini läbis
Nõmmiste, 52.42; 8. Liane Adamson,
tänavuse triatloni Ants Einsalu. “Viima53.57; 9. Maris Adamson, 54.16; 10.
sel ajal olen suuremat rõhku pannud
Kaire Torsus, 55.52; 11. Maie Ojasaar,
ujumise harjutamisele ja õigete uju1.01,14; 12. Caroly Kasemets, 1,02,05;
misvõtete õppimisele. See aitas mul
13. Kristiine Adamson, 1,09,40; 14. Mari
tänavu distantsi varasemast ka tunduMets, 1,09,40; 15. Triin Kivipõld, 1.09,40
valt kiiremini läbida,“ rääkis Ants Einsalu, kelle regulaarse harjutamise eesNaised (vanem):
märgiks aga on osalemine siinsest hoo1. Sirle Aosaar, 52.42; 2. Olga Mets,
pis pikematel ja raskematel triatlonitel.
53.56; 3. Eda Adamson, 1,03,04

Poisid:
1. Sten Arulaan, 40.42; 2. Kert Ojasaar, 51.53; 3. Fred Ilves, 1.01,13; 4. Richard Veelaid, 1,13,06; 5. Karel Nõmmiste, 1,14,02
Mehed:
1. Rivo Täheste, 43.49; 2. Indrek
Mägi, 44.26; 3. Indrek Aksel, 44.32; 4.
Indrek Kesküla, 45.13; 5. Madis Rouhijainen, 45.37; 6. Mikk Mets, 47.53; 7.
Tõnis Kull, 48.14; 8. Riivo Lukmann,
48.32; 9. Urmo Väizanen, 48.45; 10. Allar Adamson, 49.40; 11. Teet Fimberg,
50.04; 12. Peeter Ilves, 50.39; 13. Tauno
Ojasaar, 50.45; 14. Alo Põldmaa,
51.11; 15. Kent Oraver, 51.20; 16.
Eikki Eikkinen, 51.24; 17. Ants
Rouhijainen, 52.18; 18. Ain Pärs,
53.04; 19. Aigar Sikk, 53.19; 20.
Taavi Eesalu, 54.43; 21. Aimar
Türbsal, 55.24; 22. Erki Põldmaa, 56.51; 23. Koit Põldmaa,
56.51; 24. Raivo Pruul, 58.19; 25.
Sten Lõhmus, 59.20; 26. Andres
Tambi, 1,00,13; 27. Marko Põdra, 1,02,06; 28. Jorma Liivalaid,
1,04,21; 29. Anti Veelaid, 1,13,54;
30. Kalev Nõmmiste, 1,14,03
Mehed (vanem):
1. Ants Einsalu, 42.21; 2. Tiit
Sinisalu, 46.52; 3. Ago Ilves,
49.17; 4. Kalev Õmmik, 50.36;
5. Anti Ehatamm, 56.10; 6. Üllar
Kriel, 1,24,06
Korraldajate tänu ja lugupidamine kuulub kõigile, kes
leidsid võimaluse Ebavere Kange triatloni toetamiseks. Aitäh
sponsoritele, aitäh rajajulgestajatele ja aitäh kõigile-kõigile abilistele!
Suuremad toetajad:
Arco Transport AS, Emekan, Georgi söögituba, Flex Heat Eesti, Kerbera Ehitus, Metsjõe, Rattabaas, Würth,
Väike-Maarja vald, Kaspar Harjus, Mait
Liblikmann, Marko Teidla.
Firmadest toetasid veel Aiatehni-

Tänavusest triatlonist osavõtjad koos korraldajatega ühispildil.
Foto: Caroli Lanno
ka, Aksel VA, Aqua SPA, Artiston, Balti
Betoon, Briion Grupp, Clear Up, Corny,
Diner, Eksitom OÜ, EMT, Feb, FIE Tiit
Haiba, Hawai Ekspress, Hektali, Ilves
Transport, J ja G Saarelt, KJK Auto,
Klaasimaailm, KMG, Liviko, MAAG,
Maarjalill, Photopoint, Puhastusekspert, Ringtom Grupp, RONHILL, Simuna Ivax, Tarmoren, Thorsen Grupp, Triigi Farmer, Van der Knox, Wessox, VKK
Kaubandus.
Eraisikutest toetajad:
Aaro Kruve, Ants Erinsalu, Ergo
Petermann, Gert Kuntro, Indrek Mägi,
Kristina Matsiselts, Margo Kivivare,
Merike Adamson, Rannel rikken, Siim
Kesler, Sigrid Stoltsen, Tõnu kuusk,
Valdis Oja.
Päris mitmed Väike-Maarja triatlonil osalenutest on leidnud väljundi
ka teistele, suuremate ja raskematele
triatlonitele. Maret Mets ja Triin Kull
kuuluvad TRISMILE klubisse. Nemad
võtsid tänavu suvel Saksamaal osa
täispikast IRONMANI võistlusest. See
võistlus koosneb 3,8 km ujumisest, 180
km rattasõidust ja lõpuks täispikast 42
km jooksumaratonist. Nad on väga tublid harjutajad olnud ning läbisid selle
võistlumaa 12-13 tunniga.
5. augustil Pühajärvel toimunud
TRISTAR 111 võistlusel esines väga
hästi Triin Kull, kuuludes oma vanuserühmas TOP-10-sse. Individuaalselt

SILMADE KONTROLL
SILMARÕHU MÕÕTMINE
PRILLIDE MÜÜK
PRILLIDE PISIREMONT
OPTILISED

olid Pühajärvel võistlemas veel Urmo
Väizanen ja Mikk Mets. Ants Einsalu
tegi seal kaasa meeskonnavõistluses
Simuna Ivaxi võistkonna koosseisus.
Maret Mets aga oli Tristari võistlusel
kohtunikuks.

Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus
2.-3. augustil peeti Saaremaal Eesti
omavalitsusjuhtide suvist mitmevõistlust. Korraldajaks oli spordiliit Jõud
koostöös Pöide vallaga. Selline rammukatsumine on toimunud juba 17 korda
ja seekord oli kohal 3 omavalitsusjuhti,
kes on osalenud kõigil seni toimunud
võistlustel.
Erinevaist Eesti maakondadest tuli
kokku 25 omavalitsusjuhti. Arvestust
peeti kuni 45 aastaste ja 45+ vanuste
arvestuses eraldi. Võistluskavas olid
kuulijänn, bagisõit, laskmine, rattakross, toobi tühjendamine, sudoku,
sulgpall, sõudmine, taldrikute täpsusvise ja orienteerumine. 10 alast läks
arvesse 7 parima tulemused.
Vallavanem Indrek Kesküla tuli
üldkokkuvõttes neljandaks ja oma vanuseklassis teisele kohale, kolmanda
auhinnalise koha saavutas naabervalla Laekvere volikogu esimees Margo
Klaasmägi. Koondarvestuses tuli võitjaks Jaanus Järveoja (Nõo vald), teine
oli Toomas Järveoja (Elva linn) ja kolmas (kuni 45 aastaste parim) Tiit Tootsi
(Rõuge vald).
Indrek Keskülal õnnestus võita kümnest kavas olnud alast kahel esikoht:
kuulijännis ja sulgpallis.
“Spordivõistluste vahel arutatakse ka omavahel vallaelu korraldamise
teemadel ning hea võimalus oli saada
ülevaade Pöide ning Muhu valla arengutest,” ütles Indrek Kesküla pärast
võistlust.

PÄIKESEPRILLID

13. september 2012. a.
KELLA 10:00-st
VÄIKE-MAARJA
HOOLDEKODU
PÄEVAKESKUSES
Nägemisteravuse kontroll maksab 6€. Prillitellijale on kontroll TASUTA.

INFO ja etteregistreerimine
telefonil:
5016825

Indrek Kesküla koos Rõuge vallavanema Tiit Tootsi ja Laekvere volikogu
esimehe Margo Klaasmägiga.
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20. Eesti valdade
suvemängud Paikusel
Selle aasta valdade mängud toimusid
30. juunil ja 1. juulil Pärnu lähedal Paikusel. Arvesse läks lisaks kergejõustikule veel neli ala. Väike-Maarja vald võttis
osa kolmest alast: kergejõustik, mälumäng ja köievedu.
Kõige paremini läks meil köieveos,
kus saavutasime kokkuvõttes kolmanda koha. Väga suur teene selles on Aare
Prantsul, kes juba aastaid on regulaarselt köieveovõistkonna komplekteerimise enda võtnud õlule.
Päris hästi läks ka kergejõustikus,

kus
saavutasime
kümmenda
koha ja mälumängus, kus olime kaheksandad. Kokkvõttes olime suuremate valdade arvestuses kaheksateistkümnendad ja kõikide
valdade arvestuses kahekümne kolmandad.
Täpsem info asub suvemängude
kohta asub spordiliidu „Jõud” kodulehel, kus on kõikide võistlusalade protokollid.

Viru Mängud 2012
Kunagi eelmise riigikorra ajal viidi Rakvere rajooni kolhooside ja sovhooside
vahel regulaarselt läbi Viru mänge. Eesti Vabariigi ajal toimus see üritus maakonna linnade- ja valdade suvemängude nime all. Sellel aastal otsustas Lääne-Viru spordiliit endise nime juurde
tagasi minna ja nii Viru Mängud tuule
tiibadesse saidki.
Mängud toimusid maakonna spordiliidu ja Väike-Maarja valla rahvaspordiklubi koostööna. Mängude kavva kuulus üheksa ala. Kergejõustik
pidi esialgu toimuma uhiuuel Porkuni
staadionil, aga kuna see selleks ajaks
veel täielikult valmis ei saanud, viidi
kergejõustikuvõistlused üle Rakverre.
Jahilaskmine toimus Laekveres, orien-

Meie valda esindasid:
Kergejõustikus
Tiia Luht, Leie Nõmmiste, Maili
Tannbaum, Mare Soovik, Väino Stoltsen, Ants Einsalu, Henri Manninen,
Kaspar Kukk, Rauno Ojasalu, Thomas
Tammus, Jaanus Mätas, Jaanus Õunap,
Kalev Nõmmiste, Ants Rikberg
Korvpallis
Rivo Täheste, Ants Rouhijainen,
Marten Seepter, Taavi Eesalu
Meeste võrkpallis
Aivar Püvi, Tarmo Rebane, Allar
Adamson, Rivo Täheste, Marek Rebane, Sten Anslan, Innar Lillemets, Jan
Juhanson
Naiste võrkpallis

Korraga, korraga, korraga …
30. juunil 2012. aastal toimusid Paikusel 20. Eesti valdade suvemängud.
Väike-Maarja valla köieveomeeskond saavutas tubli III koha. Meeskonda kuulusid Argo Aonurm, Priit Beljajev, Sten Karro, Andres Kruusamägi,
Kalev Õim ja kapten Aare Prants. Meil
oli nii sportlikku kui ka loosiõnne,
seda nii alagruppide moodustamisel
kui võistluspoolte loosimisel. Alati on
üks köiepool tõmbamiseks mugavam.
Kui saad valida endale meelepärasema
poole, annab see väikese eelise vastase
ees.
Oma alagrupis jäime teiseks, pidime tunnistama Tartu meeste paremust.
Jäime alla ka Juurule, võistluste võitjale. Juuru ja Tartu järel sai Väike-Maarja pronksmedali. Juuru on kolmandat
aastat võitja. Tartu mehed nautisid edu
lausa üksteist aastat järjest, kuni Juuru
noored ”aiatraktorid” nende võidukäigu katkestasid. Selliste meeskondadega koos pjedestaalil seista oli puhas
rõõm.
Meenutan Väike-Maarja valla köie-

vedajate tulemusi läbi aegade.
Esimest korda võistlesime 1999.
aastal Haapsalus Eesti 10. Maaspordimängude raames. Osales 89 valda ja
köievedajaid 17 meeskonda. Esikolmik
oli Tartu, Märjamaa ja Väike-Maarja.
Aastal 2000 Ülenurmes oli järjestus
Tartu, Türi ja Väike-Maarja. 2001. aastal
Vändras me ei osalenud. 2002. a Säreveres tuli tulemus: Tartu, Väike-Maarja
ja Tarvastu. Edasi meil nii hästi ei sujunud. Oli V, VI ja IX koht ning korra
jäime eelviimasteks. Mitmel aastal ei
suutnud ma meeskonda kokku saada.
Seda suurem rõõm on olla pärast kümneaastast tagasihoidlikku esinemist
taas paremate hulgas.
Kurvaks teeb meele, et Väike-Maarja
noored ja tugevad mehed ei leia aega
ega tahtmist osaleda nendel huvitavatel võistlustel. Kel aga huvi tekkis, andku endast kaptenile märku juba praegu.
Korraga, korraga, korraga …
Köieveo meeskonna kapten
Aare Prants

Noormaadlejate suvi kulgeb
edukalt
Tänavune suvi on valla maadlusklubi
noortele olnud väga edukas, medaleid
on toodud mitmelt poolt.
Eriti edukad oldi 13-17. juunil
Ukrainas Lutskis toimunud Euroopa meistrivõistlustel sumos. Käroly
Seemann võistles end seal individuaalarvestuses pronksmedalile, Liis Järvamägi aga 5. kohale, meeskonnaarvestuses saadi 3. koht.
Euroopa meistrivõistlustel klassi-

kalises maadluses kadettidele 16-22.
juulini Poolas Katowices tuli Jevgeni
Hamidžanov 12. kohale.
Eesti meistrivõistlustel rannamaadluses 14. juulil Kamaril sai meeste arvestuses Rauno Kuusemets 2. koha,
Jarko Visnapuu aga jagas 5-6. kohta.
Lembit Kalter
maadlustreener

Tänusõnad

Viru Mängudel osalenud Väike-Maarja valla võrkpallinaiskond.
Foto: Ants Rikberg.
teerumine Ebaveres, jalgrattakross
Rakvere külje all Kõrgemäel. Ülejäänud
alad: naiste- ja meeste võrkpall, tänavakorvpall ja juhtide võistlus viidi läbi
Ebaveres, mälumäng toimus aga VäikeMaarja rahvamajas.
Viru Mängudel osales 14 Lääne-Virumaa omavalitsust. Väike-Maarja vald
võttis osa kõikidest eespool nimetatud
aladest. Lisaks kergejõustikule läks
arvesse veel neli ala. Meie vallale olid
need mängud väga edukad, sest üheksast alast kuuel saime maksimaalse
punktide arvu.
Kolmeks parimaks omavalitsuseks
olid:
1. Väike-Maarja vald, 72 punkti
2. Tamsalu vald, 43 punkti
3. Laekvere vald, 42 punkti

Leie Nõmmiste, Maili Tannbaum,
Taisi Tiimus, Merike Kanna, Lea Vimberg, Karin Vimberg
Mälumängus
Ivar Lass, Romet Sepping Henri
Manninen, Sven Sabas
Jalgrattakrossis
Indrek Kesküla, Kalle Kriit, Aimar
Türbsal, Rait Läänemets, Indrek Aksel
Orineteerumises Kadi Jääger
Inglise sportingus
Alo Ling, Raul Vahter, Peeter Järvamägi
Juhtide võistluses Indrek Kesküla
Aitäh kõigile, kes võidu heaks oma
panuse andsid!

Öeldakse, et ingleid pole olemas, kuid
mina võin kinnitada, et ka meie vallas
on need olemas: tiibadeta inglid, kelle
süda ja hing on avatud teiste abistamiseks.
Tänud teile, armsad inimesed kiirabist Janar Moorits, Maimu Kull ja Valdek Rand.
Sügav kummardus Sulle, perearst
Tiia Liivalaid, kes hea nõu ja jõuga minule igal vajalikul hetkel abiks olid ja

kelle hindamatu abiga minu abikaasa
Vahur Vaarik elule tagasi võideti.
Ma tänan fantastiliselt abivalmis
inimest Kaja Kruupi, kes tegi seda,
mida ta tegema ei pidanuks – oli igal
ajahetkel meie pere jaoks olemas, aidates ennastohverdavalt minu abikaasal
raskest haigusest paraneda.
Tänutundega
Aili Vaarik

Tennises peeti
esimesed valla
meistrivõistlused
9. juunil peeti Müürikul valla tennisemeistrivõistluste esimene etapp.
Otsustavas mängus võitis meestest
Väino Stoltsen Mihkel Niinemetsa 7:5.
Kolmandale kohale mängisid Eerek
ja Andreas Preisfreund. Võitis Eerek
Preisfreund 6:1.
Naistest võistlesid Geidi Kruusmann ja Maili Tannbaum, võidu saavutas Geidi Kruusmann tulemusega 6:2.
Segapaaridest mängisid Väino ja
Maili ning Eerek ja Geidi, tulemuseks
jäi 6:1.
Tennisevõistluste II etapp toimus
Müürikul 18. augustil.
Väino Stoltsen

Jalgpallihooajast
FC Väike-Maarja Gümnaasium, kes
võistles ka sellel hooajal LääneVirumaa jalgpallimeistrivõistlustel, lõpetas hooaja 1:3 kaotusega veerandfinaalis Tapale.
Hooaeg kulges üle kivide ja kändude. Alagrupis saadi neljast mängust
siiski ka üks võit ja seda võõrsil SK
Kadrina üle tulemusega 4:3.
Hoolimata kesisest põhiturniirist,
mindi veerandfinaali kindlate võidumõtetega. Mängu algus, kulges hiilivalt, kumbki võistkond erilist ohtu ei
näidanud. Poolaja võitis aga Tapa 2:0.
Kuigi esimene poolaeg oli tagasihoidlik, ei antud alla ja võideldi lõpuni.
Lõppseisuks jäi siiski 3:1 Tapale.
Hooaja kokkuvõtteks võib öelda, et
meie võistkonnal jäi veel puudu kogemusest ja ka kokkumängust. Suur aitäh
toetajatele, kes leidsid tee staadionile
ja tulid meile kaasa elama!
Täname sponsoreid, kes olid meile
suureks abiks osavõtumaksu tasumisel: Ergo Eesmäe, Tiia Liivalaid, OÜ
Joosand, OÜ Triigi Farmer ja VäikeMaarja Gümnaasium.
Uute mängudeni juba järgmisel aastal!
Thomas Tammus

Väike-Maarjas peeti linetantsumaratoni
16. juunil toimus Väike-Maarjas linetantsumaraton. Üheskoos tantsiti viie
ja poole tunni jooksul järjest läbi 85
tantsu.
Väike-Maarja rahvamajas peetud
tantsumaratonil osalesid meie valla

tantsijad Väike-Maarjast, Triigist ja Simunast; mujalt Lääne-Virumaalt ning
lisaks ka Tartust, Viljandist, Türilt, Tallinnast ja Sakust.
Kokku oli tantsupõrandal 72 inimest.
Linetantsumaraton, mille korralda-

Ants Rikberg

Harjuta Terviseks!
13. augusti seisuga on üritusest osa võtnud 476 inimest 7019 korraga. Kolmkümmend aktiivsemat oma osaluskordadega on:
1. Heino Külanurk (Väike-Maarja) 574 osaluskorda, 57 boonuspunkti. 2. Urve
Tobreluts (Väike-Maarja) 522 ok, 52 bp. 3. Kalle Tobreluts (Väike-Maarja) 474 ok, 47
bp. 4. Aino Saaremäel (Väike-Maarja) 415 ok, 41 bp. 5. Viivi Kahr (päästekool) 404
ok, 40 bp. 6. Halar Klaas (Väike-Maarja) 289 ok, 28 bp. 7. Mare Soovik (Maiximar)
194 ok, 19 bp. 8. Riina Jalast (VMG) 168 ok, 16 bp. 9. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja)
161 ok, 16 bp. 10. Heino Lambing (Väike-Maarja) 127 ok, 12 bp. 11. Viia Kiik (Väike-Maarja) 127 ok, 12 bp. 12. Õie Lambing (Väike-Maarja) 126 ok, 12 bp. 13. Urve
Kalda (Väike-Maarja) 107 ok, 10 bp. 14. Kätlin Timuska (Väike-Maarja) 106 ok, 10
bp. 15. Siiri Bork (Väike-Maarja) 103 ok, 10 bp. 16. Kessu Sulev (Simuna) 92 ok, 9
bp. 17. Ele Kivisaar (Väike-Maarja) 83 ok, 8 bp. 18. Marina Rüütel (Joosand) 75 ok,
7 bp. 19. Airi Einsalu 73 ok, 7 bp. 20. Annela Laidre (Väike-Maarja) 73 ok, 7 bp. 21.
Malle Kask (Väike-Maarja) 68 ok, 6 bp. 22. Reet Soidla (Väike-Maarja) 67 ok, 6 bp.
23. Sirle-Inga Kuldväli (Väike-Maarja) 66 ok, 6 bp. 24. Kadri Dieves (Väike-Maarja)
66 ok, 6 bp. 25. Rita Soidla (Väike-Maarja) 57 ok, 5 bp. 26. Liili Heinla (FIE) 50 ok,
5 bp. 27. Peeter Kahr (Väike-Maarja) 47 ok, 4 bp. 28. Kert Jurtom (Väike-Maarja) 43
ok, 4 bp. 29. Maarit Einsalu 39 ok, 3 bp. 30. Lehte Tints (Väike-Maarja) 38 ok, 3 bp.
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Sirje Orro fotol on linetantsijad tantsuhoos.

jateks on Väike-Maarja tantsijad, toimus 5. korda.
Sirje Orro
Väike-Maarja linetantsurühma juhendaja
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Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

OSTAN

tehnilist hõbedat ja lauahõbedat ning
nõukaaegseid kontaktoreid, automaatkaitselüliteid, trükkplaate, militaarset elektroonikat ja kullatud detaile.
Info tel 5458

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

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

3370

September

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

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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.
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

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

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

Väike-Maarja kirik
tähistab nimepäeva
9. septembril tähistatakse Väike-Maarja
kirikus kiriku nimepäeva kell 16.00 algava Tiit Alte lavastusega „Suur maailmateater“ ja kell 18.00 algava EELK Rakvere Kolmainu kiriku noorteansambli
kontserdiga.
Etenduse pileti hind on 6 eurot,
kontsert on tasuta!
„Suur maailmateater“ on Pedro Calderon del Barca (1600-1681) autosakramentaal. Autosakramentaal on Hispaania „kuldajastu“ (XVI-XVII saj) teatri ja
kirjanduse omapärane žanr. Kirikutes
peetavate jumalateenistustega seoses
hakati etendama müsteeriume, dramatiseeringuid, milles vaimulikke ja
elufilosoofilisi tõdesid esitati draama
vormis.

Colderon loob näidendis illusiooni
teatri ja elu täielikust kokkulangemisest, sellest, et kogu inimelu on teater ja keegi meist ei esine teisena kui
ajutise näitlejana suurel maailmalaval.
Laval saavad kokku pühalikkus ja rõõmsameelsus.
Elunäidendi vormis võtavad oma
rolle etendada vaimulik Tauno Toompuu, Rakvere teatri näitleja Margus
Grosnõi, vabakutseline näitleja Indrek
Saar, Rootsi kuningliku ooperi laulja
Tõnis Tamm, organist Külli Erikson,
muusikapedagoog Kadri Mägi jt.
Lavastaja on Tiit Alte, helilooja ja
muusikaline kujundaja Toomas Rannu,
kunstnik Jule Käen.

Ostan

erinevat tehnikat
(autoromud, traktorid,
kombainid, veokid
ja muud masinad).

Demontaaživõimalus.
Pa k u k õ i k e ,
ka töökorras tehnikat!
Samas ostan

vanametalli,

ka väiksed kogused,
paku kõike!
Raha kohe.
Tel 5678 6526

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

93 Ella Kruusamägi – 9. septembril
91 Selma Kalapüüdja – 4. septembril
91 Nadezda Moissev – 7. septembril
91 Leida Raimla – 21. septembril
90 Ruti Laur – 22. septembril
89 Erna Lindret – 2. septembril
89 Helene Roos – 10. septembril
88 Alma Õispuu – 6. septembril
88 Lidia Jurtom – 13. septembril
88 Armahta Raja – 17. septembril
86 Valve-Elise Laanemägi –
21. septembril
85 Ida Tsvetkova – 21. septembril
84 Veera Kaldjärv – 13. septembril
84 Eduard Villo – 16. septembril
84 Gerta Vesk – 22. septembril
84 Salme Saluri – 25. septembril
83 Leida Kuusma – 2. septembril
83 Elfride Leiten – 9. septembril
83 Viktor Münter – 22. septembril
83 Erich Hunt – 28. septembril
83 Laine Konts – 30. septembril

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

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Johanna Bork – 14. juunil
Sandra Soolep – 11. juulil
Levar Laks – 19. juulil
Aliisa Innos – 24. juulil
Eliisa Innos – 24. juulil
Jan Heinrich Mehiste – 24. juulil
Eva-Alexandra Puskar – 11. augustil
Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Alates 8. augustist muutusid
Väike-Maarja ja Simuna
jäätmejaamade lahtiolekuajad:

Mälestame

Väike-Maarja jäätmejaam
on külastajatele avatud:
K kell 12.30-18.00
N kell 12.30-18.00
R kell 12.30-18.00
L kell 08.30-15.30

Simuna jäätmejaam
on külastajatele avatud:
R kell 09.00-11.30
L kell 16.00-18.00

Pakkumine
Korteriühistu Tammekodu
pakub ehitusfirmale tööd
meie maja
koridoride remontimisel.
Kontakttelefon 529

0745

82 Salme Beilmann – 4. septembril
82 Virve Selgeveer – 26. septembril
82 Laine Õmmik – 30. septembril
81 Ina Naudi – 2. septembril
81 Linda Kaunis – 3. septembril
81 Linda Kirsipuu – 15. septembril
81 Lembit Kondimäe – 17. septembril
81 Harri Hindrekus – 22. septembril
80 Aino Leppik – 4. septembril
80 Kaldi Ahlberg – 6. septembril
75 Eljo Vahtna – 4. septembril
75 Mihkel Rehberg – 10. septembril
75 Vilho Tammi – 17. septembril
75 Meinart Lukman – 25. septembril
75 Veljo Rand – 26. septembril
70 Matti Edovald – 4. septembril
70 Mati Kivisaar – 10. septembril
70 Eevi Kivi – 18. septembril
70 Rein Uustalo – 23. septembril
70 Heino Laane – 24.septembril
70 Silvia Randes – 29. septembril

Soovime õnne ja tugevat tervist!

Jäätmejaamadel on
uued lahtiolekuajad

Heli-Liivia Komp

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:

Õnn on nagu õhk –
teda ei näe ega kuule,
aga tema sees on hea olla.
Jätkugu teil õnne paljudeks aastateks!

Silvi Keba
Evo Lainemaa
Jaan Leissar
Arvi Laanemägi
Mihkel Keskülla
Vello Lippasaar
Toivo Põllu
Eve Ennus

27.05.1946 – 04.06.2012
02.04.1950 – 15.06.2012
22.04.1946 – 30.06.2012
15.11.1941 – 03.07.2012
02.06.1941 – 05.07.2012
22.10.1951 – 13.07.2012
24.02.1953 – 15.07.2012
21.09.1957 – 02.08.2012

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

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 12. septembril kell 9.00.

Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

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

Tel 55 40 150

Toatäis päikesekiiri,
sületäis sooje sõnu,
peotäis kauneid lilli!

Kallis TIINA ETTI!
Kallis MALLE KUTUZOV!
Soovime Teile palju õnne juubeli puhul!
Väike-Maarja Lasteaia pere

