V Ä I K E - M A A R J A VA L L A
Nr 2 (214)

INFOLEHT
VEEBRUAR 2012

Hind 0.20 eurot

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

Ole koos meiega:

Valla Aasta Tegija 2011 on Paavo Kivine
Väike-Maarja Vallavolikogu otsustas määrata Valla Aasta Tegija 2011 nimetuse spordiajakirjanik
Paavo Kivisele raamatu “Lurich” väljaandmise eest.
Tegemist on Väike-Maarjas sündinud
ja siit maailma raskejõustikuradadele siirdunud suurmehe Georg Lurichi
põhjaliku ja esindusliku elulooraamatuga.
Paavo Kivise sõnul oli raamatu
koostamiseks ja väljaandmiseks kaks
olulist põhjust:
• Lurichist puudus vääriline väljaanne
• et ei unustataks Lurichi kohta
meie aja- ja kultuuriloos
Paavo Kivine peab Lurichit ennekõike rahvuslikuks äratajaks. Eeskätt
aga otsib raamatu autor oma teoses
vastust küsimusele: “Mis tähendus on
maailmakuulsal jõumehel Georg Lurichil Eesti ajaloos ja meie kollektiivses
mälus?”
Raamat pole tavaline spordibiograafia, vaid pigem raamat inimesest,
kes vormis oma aega, olles seejuures
sportlane. Vähestele on antud õnne

olla mingi eluala looja. Lurich oli nii
Eesti spordi looja kui ka läbi aegade
selle säravaim esivõitleja.
Lurichi legendaarsuse ühe olulise
aspekti võtab Paavo Kivine kokku järgmiste sõnadega: “Kui Venemaal ja mujal maailmas oli Lurichi nimel eeskätt
esteetiline, siis Eestis rahvuslik sisu.
Nagu on selge seegi, miks kujunes just
tema meie sportlastest ainsana mütoloogiliseks kangelaseks. Põhjus on lihtne: see, mis on tähtis saatusehetkel,
olgu tegu üksikisiku või rahvaga, sööbib hinge igaveseks.”
Georg Lurich muutus juba oma eluajal Eesti rahvuslikuks legendiks. Tema
tõekspidamised olid tähtsad siis ja on
seda ka nüüd. Nüüd vahest rohkemgi,
sest Lurichi karsked eluviisid ja tahtekindlus kuluksid tänases ühiskonnas
kõigile ära.
Paavo Kivine väärib Väike-Maarja
kui Lurichi sünnikoha tunnustust selle

Leonida Rebane ja Kaido
Höövelson pälvisid Eesti Vabariigi
teenetemärgid
Eesti Vabariigi teenetemärkidega avaldab riik tänu neile, kelle kutsetöö ning
pühendumuse toel saab Eesti tugevamaks, suuremaks, hoolivamaks.
1. veebruaril allkirjastas Vabariigi
President Toomas Hendrik Ilves otsuse
anda Eesti Vabariigi 94. aastapäeva eel
Eestile osutatud teenete tunnustamiseks 99 inimesele riiklikud autasud.
Lääne-Virumaalt oli tunnustuse saajaid neli, nende seas meie vallas Triigi
külas elav pensionär Leonida Rebane
ja Väike-Maarjas sündinud sumomaadleja Kaido Höövelson.

Tänuks ja tunnustuseks saab Valgetähe teenetemärgi – Kotkaristi
kuldristi vabadusvõitleja Leonida
Rebane, kes 4. juulil 1941. a astus Kilingi-Nõmme lähedal Liivamäe lahingus koos teiste kohalike vabatahtlikega
vastu hävituspataljoni rünnakule, tegutsedes sanitari ja meditsiiniõena.
Valgetähe III klassi teenetemärgi
saab sumomaadleja ja Jaapanis edukalt Eestit tutvustanud Kaido Höövelson ehk Baruto.
President Ilves annab teenetemärgid
üle 23. veebruaril Tartu Ülikooli aulas.

Kaido Höövelson ja Leonida Rebane eelmisel suvel
Laekvere radari taustal (Foto: Raul Rebane)

eest, et ta siit sirgunud Eesti rahvusliku
suurmehe tegemised ja tõekspidamised raamatusse kokku koondas, neid
ühiskonnale taas teadvustas ning meie
rahvuslikku mälu värskendas.
Ettepaneku Paavo Kivise nimetamiseks Väike-Maarja valla aasta tegijaks
tegi volikogule Eesti Rahvuskultuuri
Fondi Georg Lurichi Fondi halduskogu
(Raul Rebane, Olev Liblikmann, Hans
Kruusamägi, Sven Kesler, Avo Part, Ilve
Tobreluts).
Valla Aasta Tegija 2011 tunnistus
ja auhind antakse Paavo Kivisele üle
23. veebruaril kell 17.00 Väike-Maarja rahvamajas toimuval Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.
Enne aktust, kell 16.00 esitleb Paavo
Kivine rahvamaja saalis oma raamatut
“Lurich”.
Tulge Paavo kivisega kohtuma!
Ilve Tobreluts

Sagadi mõisas tunnustati maakonna spordirahvast
judel sportlikel ettevõtmistel. Viimase
paljudel rahvaspordiüritustel üle Eesti.
15. veebruaril oli Sagadi mõisas maapaari-kolme aasta kõige olulisemaks
Simuna võrkpallivõistkond võtab osa
konna spordirahva austamisõhtu.
ettevõtmiseks on tal osalemine Väikemaakonna rahvaliigast, Kalev on selle
Maavanem Einar Vallbaum ütles
Maarja uisuhalli rajamisel ja selle eest
võistkonna hing ja kooshoidja. 2010. a
oma tervituses sportlastele, et neid,
hoolitsemine. Endisesse õppekeskutunnistati perekond Nõmmiste Väikekes on edukad spordis, saadab suure
se viilhalli on rajatud päris arvestatav
Maarja valla sportlikumaks perekontõenäosusega edu ka muudes valdkonliuväli. Ta on teinud seal mitmeid vanaks. 2011. a saavutas pere üle-eestilidades, mida nad ette võtavad. Põhjujalikke remonditöid ning aidanud igati
ses Swedbanki perespordisarjas kokkuseks on kõrge saavutusvajadus ning
kaasa, et liuväli oleks mugav ja meelvõttes III koha.
harjumus juba maast madalast sihte
sasti kasutatav. Aimar Türbsal on ka
Lapsed Maris ja Karel osalevad treeseada ja eesmärkide nimel pingutada.
peamine jää rajamise ja selle kvaliteedi
ner Lembit Kalteri maadlustreeninguVäike-Maarja vallast osalesid vaseest hoolitseja. Aimari eestvedamisel
tel. Mõlemad on väga tõsised trennistuvõtul maakonna sportlikumaks kümoodustus Väike-Maarjasse jäähokikäijad. Hoolas treenimine on toonud
laks tunnistatud Triigi küla esindaja
võistkond. Ta mängib ise meelsasti ja
juba esimesi edusamme, on tulnud
Aule rebane ning sportlikuma pereõhutab huvilisi treenima. Harjutatakse
võite maadlusmatilt ja medaleid sumokonna nimetuse nominent perekond
agaralt ning juba on võistlustel käidud
tamises. Eelmisel suvel tegi Maris koos
Nõmmiste ja sportlikuma vabatahtja ka ise võistlusi korraldatud. Kümmetäiskasvanutega läbi ka Ebavere Kange
liku nimetuse nominent Aimar Türbkond aastat oli ta ühe populaarsema
triatloni – see oli päris raske katsumus
sal.
kohaliku võistluse – Ebavere Kange
ning nõudis erilist vastupidavust ja
Triigi külal on päris palju sportlikke
triatloni üks peamisi eestvedajaid.
enda proovilepanekut. Maris peab seda
ettevõtmisi ja saavutusi. Sportlike eluväga oluliseks saavutuseks ja tunneb
hoiakute kujunemisele aitavad tublisti
Kõik nominendid said tänutäheks
selle õnnestumise üle suurt heameelt.
kaasa spordihoone ja jalgpalliväljak.
maavanema tunnuskirja.
Aimar Türbsal oli maakonna kõige
Võrkpall aga on Triigi külale vahest kõisportlikuma vabatahtliku nominent. Aige rohkem tuntust toonud. Triigi võistIlve Tobreluts
mar on igati aktiivne kaasa lööma palkond esineb edukalt maakonna Rahvaliigas – on eelmise
aasta võitja ja tänavugi on mängud
päris hästi läinud.
Küla on panustanud ka välivõrkpalliplatsi rajamisse.
Esitati
Credit24
Rahvaliiga projekt,
millega saadi välivõrkpalliplatsi
postid, võrk ja pall.
Platsi valmistamisega on alustatud,
tööd jätkuvad kevadel.
Maakonna
sportlikuma perekonna üheks nominendiks oli perekond Nõmmiste
Simunast. Kalev ja
Leie on igati sportliku ellusuhtumisega ning osalevad
Aimar Türbsal, perekond Nõmmiste ja Aule Rebane Sagadi mõisas (Foto: Heili Nõgene)
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Mõtteid veebruaris
Veebruar on seotud oluliste ajaloosündmustega: Tartu rahulepingu
sõlmimise ja Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisega. Eks iga pere saab
neid tähistada omamoodi. Seekord
külastasid maavanem Einar Vallbaum
ja Kaitseliidu Viru maleva kapten Rein
Luhaväli Tartu rahu aastapäeval meie
valda ja asetasid lilled Väike-Maarja
keeletammikus asuva Vabadussamba
juurde.
Maakonna tasandil olid Väike-Maarja vallale olulised 2 teemat: Rakvere
haigla ja Ussimäe jäätmekeskus. Mõlemal teemal jätkatakse õnneks LääneVirumaa omavalitsuste koostöölainel.
Ussimäe jäätmekeskus avab uksed
esimesel võimalusel ning seda uue
tegevjuhi ning senise mittetulundusühinguga. Seda on Väike-Maarja vallavolikogu majanduskomisjon juba 2011.
aasta septembris soovinud, kuid nüüd
jõudsid selleni ka need omavalitsused,
kes soovisid vahepeal sihtasutust moodustada. Õnneks on Pandivere piirkonna vallad: Laekvere, Rakke, Tamsalu
ja Väike-Maarja olnud kogu aeg ühte
meelt ning näinud SA moodustamisega pigem ohtu segaolmejäätmete hinna suurenemisele, mitte vastupidi.
Rakvere Haigla AS nõukogu sai
2011. aastal AS-i üldkoosolekult (sellesse kuuluvad kõik 15 Lääne-Virumaa
omavalitsuste esindajat) selge signaali, et nõukogu poolt tehtud ettepanek:
rajada Rakvere haigla juurde juurdeehitus (kokku ligikaudu 6000 m²) on seo-

tud liialt suure äririskiga. Sellel hetkel
oli projekteeritud 70 uut hooldusravi
kohta ning taastusravile kabinetid. Laenu kavatseti võtta ligikaudu 4,5 miljonit
eurot, millele lisanduksid veel 1,5 miljonit eurot haigla enda kapitali ja 1,5
miljonit eurot vabariigi valitsuse kaudu
eraldatavaid vahendeid. 3. veebruaril
toimunud järjekordsel üldkoosolekul
oli haigla nõukogu ette valmistanud
uued projekteerimise lähtetingimused,
kus juurdeehituse suuruseks planeeritakse 2800 m² ja sellesse kavandatakse
48 hooldusravi kohta. See leidis kõigi
osalejate üksmeelse heakskiidu. Tänasel päeval teadaoleva ajakava alusel on
võimalik jõuda ehituslepinguni 2012.
aasta sügisel ning selleks ajaks on selge ka eeldatav ehitusmaksumus.
Väike-Maarja vald on pidevas muutumises, kuigi me tahaks, et need muutused leiaks aset üha kiiremini. Paljud
meist käivad harjutamas tänastes valla
spordihoonetes. Kui nüüd mõelda, millised olid sportimisvõimalused aastaid
tagasi, siis on vahe märgatav. Igapäevaselt nagu ei oskagi sellele tähelepanu
pöörata. Soovitan käesolevas lehe abil
tutvuda kõikide kultuuri- ja spordiringidega ning valida endale sobivaim välja.
Minge kohale ja nautige! Nii lihtne see
ongi.
Üheks probleemiks, mille parendamisele saame kõik mingil määral ka
ise kaasa aidata, on turvalisus. Eelmise aasta lõpul ja selle aasta alguses
on mõnedel ettevõtetel ja eraisikutel

Vallavalitsuse materjalid
Maaküsimused
- Nõustuti Vannuse, Tiigi, Vingi ja
Tonna katastriüksuste piiride muutmisega ja uute katastriüksuste moodustamisega Ärina külas.
- Nõustuda Krassi ja Krassi 1 katastriüksuste piiride muutmisega ja uute
katastriüksuste moodustamisega Avispea külas.
- Kinnitati munitsipaalomandisse
taotlemiseks 4 katastriüksuse moodustamine Ebavere külas: Jaama haljasala
1 (0,06 ha); Jaama haljasala 2 (0,54 ha);
Jaama haljasala 3 (0,18 ha); Jaama haljasala 4 (0,39 ha).
- Muudeti vallavalitsuse 16.06.2010
korraldusega nr 306 „Kohanime määramine“ määratud Tehno tänava ruumikuju ja määrati Tehno tänava ruumikuju muutmisest tulenevatele vabanenud
lõikudele uued liikluspindade kohanimed vastavalt Tööstuse tn, Angaari tn
ja Pumbamaja tn.
- Määrati Nõmme külas asuva neljakorterilise korterelamu aluse ja selle
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
0,45 ha, koha-aadressiks Nõmme küla,
Kopli ning sihtotstarbeks elamumaa.
- Otsustati seada isiklik kasutusõigus 49-le vallale kuuluvale kinnistule
OÜ Pandivere Vesi kasuks ja kehtestati
isikliku kasutusõiguse tingimused.
- Nõustuti Koonu külas asuvast
vabast põllumajandusmaast K-5 vastavalt katastriüksuse plaanile 11,93
ha suuruse katastriüksuse moodustamisega kasutusvaldusesse andmiseks
Indrek Tomingasele, määrati moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa ja koha-aadressiks
Koonu küla, Kanalapõllu.
- Otsustati seada tähtajatu isiklik
kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ kasuks kolmele Triigi külas asuvale
kinnistule seoses maakaabelliini projekteerimisega.
Ehitus- ja planeeringuküsimused

Määrati projekteerimistingimused
- ASle Gaasienergia gaasijaotustorustiku projekteerimiseks Väike-Maarja
vallas Väike-Maarja alevikus, Ebavere
ja Ärina külas.
- Eesti Energia Võrguehitus ASle
elektriauto laadimispunkti projekteerimiseks Väike-Maarja alevikus.
- ASle Baltic Agro rajatise (varjualune) projekteerimiseks aadressil Ebavere küla, Hoidla.
- Eesti Energia Võrguehituse ASle
gaasijaotusjaama
elektripaigaldise
projekteerimiseks Rastla külas.
Väljastati kasutusluba
- Romet Kaevule puurkaevu kasutamiseks aadressil Jahimaja, Määri küla.
Kirjaliku nõusoleku andmine
- Janar Mooritsale abihoone (lautkuur) rekonstrueerimiseks aadressil
Väike-Maarja vald, Müüriku küla, Ugaste.
Keskkonnaküsimused
- Nõustuti AS Vao Agro keskkonnakompleksloa muutmisega seoses farmi
rekonstrueerimise ja laiendamisega.
Loa muutmise taotluse kohaselt on kavandatud kohtade arv 546 lüpsilehma,
406 noorlooma ja 140 vasikat. Keskkonnaameti Viru regiooni algatusel on
läbiviidud AS Vao Agro Veski veisefarmi
keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine, mille
tulemustest lähtuvalt ei too lüpsilehmade arvu suurendamine kaasa olulist
keskkonnamõju.
- Anti nõusolek AS Jõgeva Elamu
jäätmeloa muutmise taotlusele. ASle
Jõgeva Elamu on 25.04.2008 väljastatud jäätmeluba olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Lääne-Virumaal. Ettevõte soovib lisada jäätmeloasse käideldavate jäätmete nomeklatuuri klaasi jäätmed, seega kavandatakse olmejäätmete hulgast väljanopitud

Hetk enne lillede asetamist Väike-Maarja Vabadussamba jalamile (Foto: Heili Nõgene)
käinud „külas“ öised vargad. Nad on
garaažidest või laohoonetest tassinud
minema vähegi väärtust omavat kraami. Siinkohal kutsun kõiki üles kahtlast
tegevust nähes ise huvi tundma ja sellise tegevuse peatama või sellest siis
konstaablitele teada andma. Eks me
kõik saame rahulikumalt elada, kui öiseid pahatahtlikke „külalisi“ vähemaks
jääb.
Me võime olla õnnelikud, Lääne-Vi-

rumaa kõige sportlikum küla on Triigi
küla. Selle tubli saavutuse eest otsustasime ära remontida Triigi võimla katuse. Remondi seostamine sportlikuma
küla tiitliga on nüüd küll minupoolne
pisike huumor, kuid õnnitlused Triigi
külale.
Hea vallaelanik, 23. veebruaril külasta Väike-Maarja rahvamaja, et kuulata,
kuidas hr Paavo Kivine jutustab raamatu „Lurich“ valmimisest ning hiljem

anname koos talle üle valla Aasta Tegija 2011 tiitli ja auhinnad parimatele
sportlastele. 24. veebruaril heiska sinimust-valge lipp ja tule lõuna ajal Ebaverre vastlaliugu laskma.

või liigiti kogutud klaasijäätmete kogumist ja vedu Lääne-Virumaal.

Hanked
- Kinnitati edukaks pakkumuseks FIE
Hannes Kõvask pakkumus Väike-Maarja valla asutuste küttepuude (kokku 400
rm) tarneks 2012. a hinnaga 28 eurot/
rm, kogusummas 11 200 eurot.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Väike-Maarja hooldekodu renoveerimine“, kinnitati hankedokumendid ning moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Kindlustusteenuse tellimine“,
kinnitati hankedokumendid ning moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja hooldekodu renoveerimine“ edukaks pakkujaks Supra Ehitus
OÜ.

Vallavara
mahakandmisaktide
kinnitamine
- Kinnitati avaliku teabe ja spordiosakonna, haridus- ja kultuuriosakonna ning informaatikaosakonna bilansivälise ja põhivara mahakandmisaktid.

Nõusolek vee erikasutuseks
- Anti ASle Vireen nõusolek vee erikasutuseks Ebavere külas Andimäe 6
maaüksusel paiknevast puurkaevust
vee võtmiseks kuni 50m3 ööpäevas tehnoloogiliseks otstarbeks.
Sotsiaalküsimused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse eraldamisega eelarve vahenditest
kahekümne ühele taotlejale kokku
summas 2076 eurot.
- Nõustuti lasteaia toiduraha kompenseerimisega
01.01.-30.06.2012
üheksale valla lapsele.
- Nõustuti lasteaia kohamaksu kompenseerimisega 01.01.-30.06.2012 seitsemele valla lapsele.
- Otsustati jätkata hooldajatoetuse
maksmist ühele taotlejale.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega neljale taotlejale.
- Kinnitati alates 01.01.2012 hooldekodu töötajate koosseis ja töötasud
ning tunnistati kehtetuks vallavalitsuse
12.01.2011 korraldus nr 30 „Väike-Maarja Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine.
Kommunaalküsimused
- Kinnitati viie ühise jäätmemahuti
kasutamise kokkulepped.
- Anti nõusolek ühele taotlejale kasutada korraldatud jäätmeveos segaolmejäätmete kogumiseks 30-50 l jäätmekotti.
- Anti nõusolek perioodiliseks liitumiseks korraldatud jäätmeveoga suveperioodiks ühele taotlejale.
- Nõustuti sotsiaalkorteri üürile
andmisega Väike-Maarja alevikus.
Toetuse eraldamine
- Eraldada A. J. von Krusensterni nimelise mittetulundusühingu projektile
toetust summas 2 813 eurot.
- Eraldada Simuna Naisteklubi poolt
Simuna rahvamajas teostatavale projektile toetust summas 180 eurot.

Finantsküsimused
- Kinnitati valla eelarvest tulenev tulude laekumine ja kavandatud kulude
katmine tegevusalade lõikes.
Bussiliini dotatsiooni määramine
- Määrati ASle Go Bus Rakvere bussiliinide nr 39 ja 45 dotatsioon 2012.
aasta jaanuarikuu eest summas 196,02
eurot.

HEAD AASTAPÄEVA!
Indrek Kesküla

Nõusolek Triigi külas asuva maja
põletamiseks
- Anti MTÜ-le Simuna Vabatahtliku
Tuletõrje Selts nõusolek õppuse käigus
Triigi külas asuva lagunenud ehitise
põletamiseks.
ASga Eesti Post üürilepingu sõlmimine
- Otsustati anda ASle Eesti Post üürile Pikk 7 Väike-Maarja alevikus asuvad
bürooruumid üldpinnaga 77 m2, sõlmida ASga Eesti Post üürileping kehtivusega 01.01.2012-31.12.2014 ja määrati
üüritingimused.
Kultuuriküsimused
- Kinnitati Simuna ja Väike-Maarja
rahvamajade ruumide kasutamise hinnakiri.

Teated detailplaneeringute
kohta
Väike-Maarja Vallavolikogu algatas 26.01.2012 otsusega nr 1
detailplaneeringu
Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuval
katastriüksusel
(katastritunnus
92702:002:0242).
Planeeringuala
ligikaudne pindala on 5300 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on politsei- ja päästehoone rajamine. Otsusega on võimalik tutvuda
Väike-Maarja valla koduleheküljel
www.v-maarja.ee ja tööpäevadel vallakantseleis (Pikk tn 7, Väike-Maarja
alevik).
7. märtsil algusega kell 16.00

toimub Väike-Maarja vallavalitsuse
nõupidamiste ruumis (Pikk tn 7, II
korrus, ruum nr 201) Väike-Maarja
alevikus Pikk tn 34 asuvale kinnistule koostatava detailplaneeringuga
seotud küsimuste arutelu.
Täiendavat informatsiooni detailplaneeringute kohta võib saada Väike-Maarja valla kodulehelt
(www.v-maarja.ee) ning valla ehitusja planeerimisosakonna juhatajalt
(Kadri Kopso, tel 329 5768, kadri.
kopso@v-maarja.ee) ja maanõunikult (Diana Seepter, tel 329 5755,
diana.seepter@v-maarja.ee).
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Volikogu
materjalid

Vallaeelarve
seletuskiri

26. jaanuari volikogus arutatust
Istungist võttis osa 15 volikogu liiget

Valla 2012. a eelarve koostamisel pidi
paratamatult arvestama riigis valitseva
majandusliku olukorraga ning keskvalitsuse poolt omavalitsustele etteantud määrade ja summadega, millede
suurus ei taha kuidagi kasvada, pigem
näitab vähenemise tendentsi. See aga
tähendab, et vallaeelarve on järjekordselt küllaltki pingeline.
Tulude ja kulude planeerimisel ning
kohustuste võtmisel on järgitud järgmisi tähtsamaid põhimõtteid:
• üksikisiku tulumaksu planeeritud laekumine on praktiliselt võrdne 2011. a
tegeliku laekumisega;
• küttekulude kasvuks olenevalt piirkonnast on kuni 34%, elektrikulude
kasvuks 10%, vee- ja kanalisatsioonikulude kasvuks 17%;
• kehtima jäävad senised maamaksumäärad;
• personalikulude üldsumma ei suurene;
• laenukohustuste täitmine jätkub vastavalt kehtivatele lepingutele;
• tagatakse valla kodanike toimetulek
riiklike ja valla erinevate toetusmeetmete abil vähemalt 2011. a tasemel;
• toetatakse erinevate juhtimis- ja
koostöömeetmete kaudu OÜ Pandivere Vesi suurinvesteeringuid veemajandusprojekti elluviimisel;
• renoveeritakse gümnaasiumi algklasside maja;
• koostöös Riigi Kinnisvara AS-ga remonditakse Triigi Spordihoonet, VäikeMaarja Hooldekodu ja Simuna Kooli.
Lisaks nendele põhimõtetele pidi
eelarve koostamisel arvestama aga ka
sadade teiste natuke vähemtähtsate
põhimõtete ja soovidega.
Möödunud aasta lõpus kinnitas vallavolikogu valla uue arengukava aastateks 2012-2019. Käesolev aasta on esimene aasta selle arengukava täitmisel
ning peab näitama, kas võetud eesmärgid on jõukohased või teeb tegelik elu
juba oma esimesi korrektiive.
Loodan siiski, et kõik annavad eelarve täitmiseks oma parima ja aasta
lõppedes võime konstateerida – kõik
planeeritu tehti teoks.

Volikogu liige Siret Kotka esitas vallavanem Indrek Keskülale arupärimise
valla elanikkonna vähenemisega seotud teemadel.
1. Väike-Maarja valla 2012. aasta
eelarve projekti II lugemine ja eelarve vastuvõtmine
Ette kandis vanemökonomist Piret
Nurmetalu.
Otsustati: 1) võtta vastu valla 2012.
aasta eelarve põhitegevuse tulude kogumahus 4 623 552 eurot, millele lisandub raha ja pangakontode saldo
seisuga 31.12.2011 326 310 eurot ning
põhitegevuse kulude osas summas 4
692 662;
2) kinnitada investeerimistegevuse
kuludeks 233 643 eurot;
3) kinnitada finantseerimistegevuse
tuludeks 86 000 eurot;
4) kinnitada kassatagavara suuruseks 2012. aastal 50 540 eurot.
2. Detailplaneeringu algatamine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Väike-Maarja alevikus
Tagaküla tee 1 asuvale katastriüksusele.
3. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Otsustati: 1) taotleda munitsipaalomandisse Väike-Maarja alevikus Tare
tänava ja Kolde tänava vahelisel alal
asuva korvpalliplatsi alune ja teenindamiseks vajalik maa;
2) taotleda munitsipaalomandisse
Väike-Maarja alevikus asuvate vallale
kuuluvate rajatiste alune ja teenindamiseks vajalik maa.
4. Küsimuste lahendamise delegeerimine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Otsustati delegeerida maareformi
seaduse § 25 lõikes 3 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste
otsustamine ja lahendamine vallavalitsusele.
5. Riigi poolt tasuta antud kinnisasja võõrandamise kord
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Otsustati vastu võtta riigi poolt tasuta antud kinnisasja võõrandamise
kord.
6. Puurkaevu rajamise toetuse
määramise kord
Ette kandis keskkonnanõunik Leie
Nõmmiste.
Otsustati vastu võtta puurkaevude
rajamise toetuse määramise kord.
7. Valla Aasta Tegija 2011. nimetamine
Ette kandis Olev Liblikmann.
Osustati nimetada spordiajakirjanik
Paavo Kivine Väike-Maarja valla Aasta
Tegijaks 2011.
Info
- Kuulati volikogu liikme Ants Rikbergi esitlust teemal: “Kogukonna
vaimne tervis ja TM (transtsendentaalne meditatsioon) rakendamise võimalusi valla laste hariduse osana”.
- Vallavanem Indrek Kesküla andis
infot Simuna osavalla ja MTÜ LääneViru Jäätmekeskuse teemadel.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 29.02.2012.
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Olev Liblikmann
volikogu esimees

Õppereis viis vallavalitsuse Ida-Virumaale
27. jaanuaril käis vallavalitsus õppereisil naabermaakonnas Ida-Virumaal.
Reisi marsruudi pani kokku arendusettevõtlusnõunik Ene Preem ja sinna
mahtus neli piirkonnakeskust: Avinurme, Iisaku, Mäetaguse, Kukruse.
Õppereisi peamiseks eesmärgiks oli
tutvuda naabrite kogemustega, eeskätt
aga otsida lahendusi Kiltsi mõisa kujundamiseks turistidele senisest atraktiivsemaks külastuskohaks.
Kõik neli õppereisi sihtkohta pakkusid omamoodi üllatusi.
Ei osanud arvatagi, et meie vallale
suhteliselt lähedal, metsade taga asuv
Avinurme on leidnud oma kohavaimu
hoidmiseks ning pärandkultuursete oskuste säilitamiseks ja edasiandmiseks
nii huvitavaid lahendusi. Sinna on loodud omanäoline elulaadikeskus, mis
koos puiduaidaga on suutnud muuta
Avinurme paigaks, mida teatakse ja
kuhu on ikka ja jälle põhjust minna.
Sealse kandi elujõudu säilitatakse ja
arendatakse tuginedes peamiselt ajaloolisele kogemusele puutöötraditsioonide hoidmisel ja oskuste edasikandmisel. Palju muu kõrval saab seal
põhjalikult tutvuda läbi aegade tehtud
puunõude valmistamisvõimalustega
kuni tänasesse päeva välja.
Järgmises peatuskohas Iisakul külastati muuseumi ja uut päästekeskust.
Muuseumi ruumides viiakse koolilastele ja täiskasvanutele läbi mitmeid

erinevaid muuseumiprogramme, kus
läbi mängu ja lõbusa tegevuse tutvustatakse vanu töid ja tegemisi. Välja on
kujunenud mitmed traditsioonilised
õpitoad ja üritused. Nii muuseumi
ülesehitus kui tegevusväljundid on seal
Väike-Maarja muuseumist küll mõneti erinevad, kuid oli sealtgi päris mitu
mõtet kaasa võtta. Päästekeskus sai
reisiplaani võetud seetõttu, et ka VäikeMaarjas on plaanis uue päästekeskuse
hoone ehitamine.
Mäetaguse ja Kukruse mõisad pakkusid meile huvi eelkõige kui turimimagnetitena toimivad külastuskohad.
1990te aastate algul restaureeritud
von Rosenitele kuulunud väga kaunis
Mäetaguse mõisahoone saalis korraldatakse mitmesuguseid kultuuriüritusi
ja pidulikke sündmusi. Mõisakompleksis on arvukalt stiilseid kõrvalhooneid,
sh peahoone esist väljakut ääristavad
kaaristuga ait ja tall-tõllakuur, milles
tegutseb hotell Mehntak. Mõisakompleksis on võimalused nauditavaks
puhkuseks omanäolises, kodusoojust
õhkavas mõisamiljöös. Pakutakse terviklikku äri- ja koolitusturismi, aga
oodatud on ka individuaalturistid ja
grupid, kelle jaoks on loodud head ja
mitmekülgsed võimalused puhkuseks
ja lõõgastumiseks.
Kukruse polaarmõis koolitusreisi
viimase sihtkohana pakkus päris palju
põnevust. Von Tollidele kuulunud mõi-

likult on tegu väga intensiivse õppevormiga, mis aitab omandada rohkem
teadmisi kui mõnel loengul istudes.
Reisikava saigi koostatud sellise eesmärgiga, et koguda uudseid ideid oma
piirkonna arendamiseks. Igapäevasest
töökeskkonnast väljaminemine ning
oma tegemiste ja ettevõtmiste teise
mätta otsast nägemine tekitab kindlasti teatud mõtteid, mida saab rakendada
ka oma vallas. Kogutud mõtteterad või
ideed, mis võib olla esialgu ei tundugi
kuigi aktuaalsed, kerkivad esile teatud
aja pärast. Ja eks sellised ühised väljasõidud on mõeldud ka tunnustamiseks
ja ergutamiseks ning aitavad meeskonda tugevdada ja liita.”

sahoone kordategemisel ja sisustamisel on lähtutud eeskätt kuulsaima von
Tolli – geoloogi ja polaaruurija Eduard
von Tolliga seonduvast.
Kukruse ja Kiltsi mõisa vahele saab
tõmmata mitmeid paralleele ja sealt oli
päris mitu mõtet kõrva taha panna, mis
võivad Kiltsi mõisa arengusuundade
kavandamisel kasuks tulla.
Kukrusel saab külastada vastrenoveeritud mõisa ja kuulata klaverimängu; viia läbi pidulikke üritusi, tutvuda
mõisa ajalooga, saada teada baltisaksluse rollist Eesti ühiskonnas, proovida
18.-19. sajandi rõivaid ja tunda ennast
tõelise aadlikuna, õppida gooti kirjas
Ilve Tobreluts
kirjutama, et oma sõpru sellega üllatada, tutvuda Sannikovi maa avastusretkega, sõita
kelgukoerterakendi ja polaarkajakiga ning liumäest
alla lasta ja palju
muud. On aga
sealgi veel teostamata mõtteid ja
tegevusplaane.
Õppereisi korraldaja Ene Preemi kokkuvõte õppekäigust:
“Tihti
kaheldakse õppereiside
Avinurme elulaadikeskuses
mõttekuses. Tege(Foto: Ene Preem)
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OÜ Pandivere Vesi tagasivaade möödunud aastasse
Aasta 2011 oli OÜ-le Pandivere Vesi
küllaltki teguderohke ja vastutusrikas.
Üheks positiivseks saavutuseks
võib pidada veemajandusprojektide
„Väike-Maarja veemajandusprojekt“ ja
„Simuna aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine, III etapp“
edukat lõpulejõudmist. Tuleb tunnistada meeldivat koostööd kõigi osapooltega, kuni tarbijateni välja. 2011. aasta investeeringute kogusummaks oli
152,1 tuh eurot, millest 116,7 tuh eurot
oli tagastamatu abi ehk sihtfinantseerimise vahendid ja 35,4 tuh eurot aga
ettevõtte vahenditest tehtud investeeringud. Elluviidud projektid vajavad
aga omakorda trasside kasutuselevõtmist, klientide poolt. Üldkokkuvõttes
võib liitumisaktiivsusega rahule jääda
(liitunuid ligikaudu 90%), kuid siiski
loodame, et käesoleval, 2012. aastal
suudavad liituda kõik antud võimalust
omavad kinnistu omanikud.
Käesolev aasta toob OÜ-le Pandivere Vesi aga uue väljakutse ja seda
Väike-Maarja
veemajandusprojekti
laienduse näol. Plaanitud investeeringu kogumaksumus on 2 087 493 eurot,
millest 1 684 413 eurot ÜF poolt ja 403
080 eurot PV omafinantseering. 2012. a
194,212 tuh eurot ja 2013. a 208,868 tuh
eurot. Antud investeeringud saavad toimuma laenu toetusel. Projekt on juba
käivitunud ja projektijuhtimisteenuse
võitjaks osutus taas OÜ Ekoekspert,

keda esindab juhataja hr Ranno Mellis
ning kelle juhtimine ja tegevus on positiivselt teada. Samas on välja kuulutatud ka ehitushange (18.01.2012. a) ja
Omanikujärelevaleve ning Inseneri teenusehange (19.01.2012. a), mille pakkumiste esitamise tähtajad on vastavalt
28.02.2012. a ning 21.02.2012. a. Eeltööna käib hetkel ka kooskõlastamine
kinnistu esindajatega, kelle kinnistuid
hakkavad läbima OÜ-le Pandivere Vesi
kuuluvad ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid. Antud tegevuses palume
mõistvat suhtumist ja küsimuste ning
ettepanekute korral palume pöörduda
projektijuht Ranno Mellise või minu,
Gennadi Filippovi poole.
Eelmise aasta negatiivsemaks pooleks võiks lugeda osalise koostöö katkemist AS-ga Vireen ja sellele järgnenud arusaamatusi ning segadusi, mis
pole kahjuks siiani lahendust leidnud.
Loodame, et käesolev aasta on ka selles osas tegusam ning saavad taastatud varasemad head teenuslepingut
järgivad kliendisuhted.
Üks mahukamaid ettevõtmisi 2011.
aastal oli vee- ja kanalisatsioonihinna
kujundamine, kus prognoositav hinnatõus oli kavandatud 20% ja kehtivusaja
alguseks 01.01.2012. a.
Prognoos oli küll ligilähedane,
kuid nüüd, kui Konkurentsiamet
väljastas 10.02.2012. a. otsuse OÜ
Pandivere Vesi veeteenuse hinna

kooskõlastamise kohta, kinnitab OÜ
Pandivere Vesi alljärgnevad hinnad:
• tasu võetud vee eest füüsilistele
isikutele – 0,73 eur/m³, koos käibemaksuga 0,88 eur/m³;
• tasu võetud vee eest juriidilistele
isikutele – 0,82eur/m³, koos käibemaksuga 0,98 eur/m³;
• tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilisele isikutele – 1,17
eur/m³, koos käibemaksuga 1,40 eur/
m³;
• tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilisele isikutele – 1,41
eur/m³, koos käibemksuga 1,69 eur/m³.
Uued hinnad hakkavad kehtima
alates 01.04.2012. a.
Hinnatõus on üks osa eespool kirjeldatu edukaks elluviimiseks ning vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide
kaasaegseks väljaehitamiseks ning arendamiseks.
Lõpetuseks soovin hoiatada igaaastase talve eest, kus pakane püüab
meid trasside külmumisega proovile panna. Siit soovitus, et püüdke nii
palju kui võimalik, torustikega ruume
hoida pluss-temperatuuril ja hoolikalt
soojustada, sellega väldime ebameeldivusi trasside lahtisulatamisel, mis on
küllalt tülikas ja kallis. Külmumiseoht
on alles ees.
Gennadi Filippov,
OÜ Pandivere Vesi tegevdirektor

Konkurentsiametiga kooskõlastatud OÜ Pandivere Vesi
veeteenuse hinnad on alljärgnevad:
Hinnad hakkavad kehtima alates 1.04.2012
- tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele
- tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (I hinnagrupp) füüsilistele isikutele
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (I hinnagrupp) juriidilistele isikutele
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III hinnagrupp
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV hinnagrupp
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V hinnagrupp

Hind
0,73 eur/m³
0,82 eur/m³
1,17 eur/m³
1,41 eur/m³
2,19 eur/m³
3,65 eur/m³
5,11 eur/m³
7,30 eur/m³

Hind km-ga
0,88 eur/m³
0,98 eur/m³
1,40 eur/m³
1,69 eur/m³
2,63 eur/m³
4,38 eur/m³
6,13 eur/m³
8,76 eur/m³

Puurkaevu rajamise toetusest
Väike-Maarja
Vallavolikogu
võttis
16.01.2012 vastu määruse „Puurkaevu
rajamise toetuse määramise kord“, mille alusel on Väike-Maarja valla elanikel
võimalus taotleda toetust puurkaevu
puurimiseks.
Väike-Maarja valla hajaasustuses on
majapidamistel probleeme salv- ja madalate puurkaevude joogivee kvaliteediga. Samuti jäävad pinnaveetoitelised
salv- ja puurkaevud kuival-kuumal suvel veeta. Puurkaevu rajamise toetuse
korra eesmärk on leevendada hajaasustuses olevate majapidamiste veeprobleeme ning toetada vallaeelarve kaudu
kuni 50%-ga puurkaevude puurimist.
2012. a Väike-Maarja valla eelarves
on planeeritud puurkaevu rajamise
toetuseks 3000 eurot. Selle summaga
saab toetada 2-3 puurkaevu puurimist.
Põhilised kriteeriumid puurkaevu
rajamise toetuse saamiseks:
• Taotleja peab rahvastikuregistri
andmete kohaselt olema Väike-Maarja
valla elanik ja elama alaliselt nimetatud majapidamises.
• Taotleja omaﬁnantseeringu suu-

nr

Saasteainete nimetus

mõõtühik

Vallas alustas tööd uus
turismikorraldaja Heete
Ausmeel.
Heete Ausmeel valiti välja konkursil osalenud seitsme kandidaadi
seast. Senine turismikorraldaja Ellu Moisa lahkus
sellelt ametikohalt pensionile eelmise aasta 1.
detsembrist.
***
Olen kohalik elanik,
sündinud küll Tallinnas, kuid elanud,
kasvanud ja õppinud Väike-Maarjas.
Minu haridustee jätkus Tartus turismikorralduse erialal ja veel olen õppi-

I grupp

II grupp

III grupp

IV grupp

V grupp

Hõljuvained

mg/l

kuni 300

301 – 400

401 –500

501 – 550

551 – 600

2.

BHT7

mg/l

kuni 400

401 – 600

601 – 800

801 – 900

901 – 1000

3.

Üldlämmastik

mg/l

kuni 40,0

40,1 – 50,0

50,1 – 60,0

60,1 – 65,0

65,1 – 70,0

4.

Üldfosfor (Püld)

mg/l

kuni 5,0

5,1 – 10,0

10,1 – 15,0

15,1 – 20,0

20,1 – 25,0

5.

Rasvad

mg/l

kuni 8,0

8,0 – 20,0

20,1 – 30,0

30,1 – 40,0

40,1 – 50,0

6.

Naftaproduktid

mg/l

kuni 2,0

7.

pH

mg/l

6,5 – 8,5

2,0 – 4,0
6,0 – 6,4
8,6 – 9,0

4,1 – 6,0
5,5 – 5,9
9,1 – 9,5

6,1 – 8,0
5,0 – 5,8
9,5 – 10,0

8,1 – 10,0
4,5 – 4,9
10,0 – 10,5

nud Luual loodusretkejuhtimist. Hetkel omandan
teadmisi Tallinna Ülikoolis
bioloogia erialal ning kõrvalainena rekreatsioonikorraldust.
Võtan osa kohaliku
Kaitseliidu rühma tegevustest. Huvitun jahindusest
ja olen hingelt looduseinimene.
Minu eesmärgiks on
koostöö inimeste ja erinevate valdkondade vahel, et tutvustada
Väike-Maarja valla vaatamisväärsusi.
Heete Ausmeel

VABARIIGI

AASTAPÄEVA!

Tiina Kunnbergi lihapood avas uksed uues kohas
Varem Väike-Maarja bussijaama hoones asunud Tiina Kunnbergi lihapood
avas 24. jaanuaril taas uksed, nüüd aga
hoopis uues kohas – Grossi toidupoe
endistes ruumides.
Poes tegutsevad Ruth Raidlo ja Tiina
Kunnberg on mõlemad täis optimismi
ja teotahet. Ruth Raidlo lööb kaasa ka
bussijaamas asuva Taluturu ettevõtmistes.
Liha ja lihatoodete valik on peos
üsna laialdane. Sealiha jõuab praegu
poeletile Huljalt, peagi ka SF Pandiverelt, kanaliha ja kanalihatooted Talleggilt. Värsket hakkliha teeb poerahvas
ise kohapeal.
Vorsti- ja singitooted tulevad Tapalt,
Peetmarki lihatööstuselt, ka seljankapõhi ja kodused pelmeenid on sealset
päritolu.
Lisaks lihatoodetele on poes muudki kaupa: mitut sorti kartuleid, porgandeid, kaalikat, kapsast, ka hapukurki ja

Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik

RÕÕMSAT

Reovee hinnagrupid

1.

NB! Taotluste esitamise tähtaeg on
1. aprill ja taotlus tuleb esitada taotlusvormil, mille saab Väike-Maarja
valla kodulehelt Internetis: Avalik teave – KOVle esitatavate dokumentide
vormid (aadress: http://www.v-maarja.
ee/?part=html&id=28)

Vallal on uus turismikorraldaja

Hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse saasteaine sisalduse järgi. Hinnagrupid
kujunevad järgmiste näitajate alusel:
Hinnagruppide kujunemine
Jrk

rus peab olema vähemalt 50% projekti
üldmahust.
• Puurkaev peab olema kasutusele
võetud hiljemalt 6 kuud pärast puurkaevu puurimist.
• Ühe majapidamise jaoks saab toetust taotleda ainult üks kord.
• Toetuse määramise otsustab vallavalitsus, kuulates eelnevalt ära sotsiaalkomisjoni seisukoha.
Puurkaevu toetuse saamisel sõlmitakse kolmepoolne leping toetuse
saaja, vallavalitsuse ja tööde teostaja
vahel ning toetuse summa makstakse
pärast tööde üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist otse kaevu puurimist teostava firma pangakontole.

-kapsast, mitmeid erinevaid kuivatatud
maitserohelisi jne.
Pakutava kauba seast ei puudu käsitöödki – on kindaid, sokke ja peenematki näputööd.
Külastajad võivad kosutada end ka
tassikese kuuma tee või kohviga, mille
juurde saab valida maitsvaid hõrgutisi.
Kauplus on külastajatele avatud:

esmaspäevast reedeni
kell 10.00-17.30
laupäeval kell 09.00-14.00

Poes tegutsevad Ruth
Raidlo ja Tiina
Kunnberg on
mõlemad täis
optimismi ja
teotahet.
(Foto:
Ilve Tobreluts)

On tore tõdeda, et Väike-Maarja
bussijaama hoones tegutseva Taluturu
kõrvale ontekkinud uus koht, kust siitkandi rahvas oma igapäevakaupa valida
saab.

Taluturg ootab külastajaid
reedeti ja laupäeviti kell 09.0014.00.
Ilve Tobreluts
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Huvitegevusvõimalused vallas
Simuna rahvamajas
Ringi nimi

Kellele

Aeg

Ringi nimi
Lauamängud
1.-4.kl õpilastele

Aeg

Juhendaja

Kontakt

N 14.30

Helve Noorlind

326 1482

Kontakt

Pallimängud 1.- 4. kl õpilastele

E 13.50

Geidi Kruusmann

326 1482

Mudilaskoor
1.-4. kl õpilastele
Ansambel ja solistid
1.-4. kl õpilastele
Rahvatants
3.-4. kl õpilastele
Rahvatants
1.-2. kl õpilastele
Loodusring
1.-2. kl õpilastele
Loovusring
1.-4. kl õpilastele

R 12.00

Kaia Klaan

326 1482

K 12.00

Kaia Klaan

326 1482

N 13.50

Egne Liivalaid

326 1482

E 12.55

Egne Liivalaid

326 1482

N 12.00

Siret Mätas

326 1482

K 13.30

Ele-Riin Vend

326 1482

3-7a lastele

11.00

Angela Raik

Solistid

koolieelikutele, õpilastele

E 15.00
K 15.00

Angela Raik

Tütarlaste lauluansambel

3.-6.klasside tüdrukutele

T 15.15

Angela Raik

Naisrahvatantsurühm

nii noortele kui soliidsemas eas naistele

E 18.00

Auli Kadastik

Kantritantsuring

noortele ja keskealistele

K 18.30

Tiia Lepp

Naisrahvatantsurühm
Tüdrukud

eakamatele daamidele

T 12.00

Auli Kadastik

Simuna Kapell

igas eas rahvamuusikutele

T 18.00

Eve Sarnet

501 1327

Segarahvatantsurühm
Simuna Segased

noorematele ja keskealistele tantsuhuvilistele

T 20.00
N 20.00

Auli Kadastik

Kõhutantsuring

5558 3566
aulikadastik@hot.ee
5563 8128
epp.kaljos@mail.ee
56471100
maierand@hot.ee
323 7362
jyrka1936@hot.ee
523 5544
reet.maadla@gmail.com

Mudilasring

Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside majas

Juhendaja

5560 1915
angela.raik@simunakool.ee
5560 1915
angela.raik@simunakool.ee
5560 1915
angela.raik@simunakool.ee
5558 3566
aulikadastik@hot.ee
5598 1651
tiia.lepp@mail.ee
5558 3566
aulikadastik@hot.ee

edasijõudnutele

N 17.30

Epp Kaljos

Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi
näitering

igas eas huvilistele

T 18.30
N 18.30

Maie Rand

Eakate klubi Elurõõm

kõigile eakatele

Jüri Kalvet

Naisteklubi

igas eas naistele

Reet Maadla

Väike-Maarja rahvamajas

Väike-Maarja gümnaasiumis
Ringi nimi

Aeg

Juhendaja

Kergejõustik

E – N 16.00 – 18.00
R 13.30 – 15.30

Tauno Tihti

Saalihoki

K, N 15.30 – 17.00

Geidi Kruusmann

Tüdrukute pallimäng

T 15.30 – 17.00

Geidi Kruusmann

Lastekoor

E 17.00 – 18.30

Ly Ipsberg

Rahvatants 5. - 6. kl

K 12.45 – 14.00

Egne Liivalaid

Aeg

Juhendaja

Kontakt

Rahvatants 7. - 9. kl

T 13.50 – 15.00

Egne Liivalaid

lauluhuvilistele

E 19.30

Valve Libene

5678 4556

Rahvatants 10. - 12. kl

K 16.30 – 18.00

Egne Liivalaid

Härmalõnga lauluansambel

eakamatele daamidele

T 12.00

Valve Libene

5678 4556

Ajalehering 5. - 12. kl

Jooksvalt

VMG Lastekoor

tütarlastele

E 17.00

Ly Ipsberg

329 0710

Matemaatikaring

526 3831

Ringi nimi

Kellele

Segakoor Helin

Ülle Lääne

E 14.00 – 15.30

Larissa Käbin

Robootika (projekt)

T, N 15.00 – 17.00

Velle Taraste

Pandivere kammerkoor

lauluhuvilistele

K 19.00

Marju
Metsman

Väike-Maarja pasunakoor

puhkpillihuvilistele

N 19.00

Vallo Taar

503 1910

Tehnikaring (projekt)

K 16.00 – 18.00

Janar Lükk

Kõhutantsuring

edasijõudnutele

E 18.00

Epp Kaljos

5563 8128
epp.kaljos@mail.ee

Loodusring (projekt)

T 14.00 – 14.45

Ivi Vainjärv, Tiiu Maran

Peotantsuring

võistlejatele

T 15.00

Jaak Kirsipuu

5812 3014

Peotantsuring

mudilastele

T 16.30

Jaak Kirsipuu

5812 3014

Peotantsuring

edasijõudnutele

T 18.00

Jaak Kirsipuu

5812 3014

Peotantsuring

algajatele

T 20.00

Jaak Kirsipuu

5812 3014

Tantsuring

tütarlastele

Kerli Võrno

523 9774

Seeniortantsuring

eakamatele daamidele

T 13.00

Ilme Sein

326 1222

T ja N

Ene Nurmsoo

5697 4500

Tiit Lastik
Kalev
Pärtelpoeg

5632 8836
tiit.lastik@mail.ee
rahvamaja@v-maarja.ee
326 1837 5302 4437

Tiit Alte

326 1837

Saksa keel
Soome keel

algajatele

Naljaring

kõigile

E-P

Näitering

K 18.00

Kiltsi rahvamajas
Memmede tantsuansambel

eakamatele tantsuhuvilistele daamidele

Memmede lauluansambel

eakamatele lauluhuvilistele daamidele

E 10.00
N 10.00
N 14.00
(üle nädala)

Heljo
Matvejeva
Merike
Hövelson

5347 8048
524 6198

Väike-Maarja lasteaias
Ringi nimi / tegevus

Kellele

Aeg

Juhendaja

Kontakt

Ringi nimi

Kellele

Aeg

Juhendaja

Kontakt

Lastekoor

5.-12. kl
õpilastele

E 17.00

Ly Ipsberg

327 0910

Saalihoki

5.-9. kl õpilastele

K 15.30
N 14.30

Geidi Kruusmann

326 1482

Matemaatikaring

5. klassi õpilastele

N 13.50

Heli Reinart

327 0910

Rahvatants

6.-8. klasside õpilastele

T 13.45

Egne Liivalaid

327 0910

Tantsuselts TARAPITA
B-rühm

täiskasvanutele

E 19.00

Egne Liivalaid

326 1482

Naisrahva-tantsurühm Maarjakelluke

noortele ja keskealistele naistele

T 19.00

Aino Lukman

522 9124

Kunstiring

noortele ja täiskasvanutele

T 18.00
K 14.00

Maie Lepik

326 1837

Väike-Maarja spordihoones
Tegevus

Kellele

Aeg

Juhendaja

Kontakt

Maadlus

algajatele õpilastele

E K R 17.30

Lembit Kalter

Maadlus

edasijõudnud õpilastele

E K R 18.30

Lembit Kalter

Korvpall

1. kl õpilastele

E K R 12.00

Vaido Rego

Korvpall

2.-3. kl õpilastele

E T K R 13.00

Vaido Rego

Korvpall

4.-5. kl õpilastele

T K R 14.00

Vaido Rego

Korvpall

8.-12. kl õpilastele

E T K N 17.30
R 18.00

Vaido Rego

5344 6074
lk@flexheat.ee
5344 6074
lk@flexheat.ee
529 4106
vaido.rego@v-maarja.ee
529 4106
vaido.rego@v-maarja.ee
529 4106
vaido.rego@v-maarja.ee
529 4106
vaido.rego@v-maarja.ee

Kergejõustik

huvilistele õpilastele

T K N 16.00

Tauno Tihti

329 0710

Beebide ujumine

kodustele koolieelikutele

K 12.00

Aet Aksel

Line-tants

igas eas tantsu-huvilistele

T N 19.00

Sirje Orro

520 0387 ja 325 5037 (lasteaia juhataja);
lasteaed@v-maarja.ee
5663 8851
sirjeor@gmail.com www.taffos.pri.ee

Kapell Sirili

igas eas rahvamuusikutele

E T 13.00

Sirje Sõnum

5648 0612

Ringtreening

kõigile

E 18.30

Anneli Kalamäe

5196 2668

Jooga-võimlemine

kõigile võimlemishuvilistele

E 18.30

Tiia Liivalaid

5340 1839

Tantsutrenn

lapsed ja tüdrukud 7-13a

E 15.30

Anneli Kalamäe

5196 2668

Laste tantsuring

4-7aastased

T 17.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Tantsutrenn

neiud 14-19a

E 16.30

Anneli Kalamäe

5196 2668

Jump Fit

batuuditrenn kõigile

T 19.30
R 18.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Tantsutrenn

tüdrukud 10-13a

R 15.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Tantsutrenn

poiste break-dance

R 16.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Tantsutrenn

lasteaed

R 17.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Tantsuselts Tarapita C-segarühm

gümnaasiumi õpilastele

K 16.30-18.00

Egne Liivalaid

326 1482

Step-aeroobika

huvilistele

T 18.30

Ivi Lõomets

528 6641 nex280@hotmail.com

Dance/Bodyfit-aeroobika

huvilistele

N 19.00

Ivi Lõomets

528 6641 nex280@hotmail.com

Step-aeroobika

huvilistele

K 19.00

Anneli Kalamäe

5196 2668

Kehatreening

1.– 6. kl õpilased

N 15.30

Ivi Lõomets

528 6641 nex280@hotmail.com

YogaFit

huvilistele

P 16.30

Ivi Lõomets

528 6641 nex280@hotmail.com

Saalihokitreening

huvilistele õpilastele

K N 15.30

Geidi Kruusmann

329 0710

Lauatennis

lauatennisehuvilistele

K 18.00

Väino Stoltsen

5698 2661

Kehatreening

1.-5. kl õpilastele

K N 15.30

Ivi Lõomets

528 6641 nex280@hotmail.com

laskehuvilistele

E 18.30

Jaanus Raidlo

527 3846

Kiltsi koolisis
Ringi nimi / tegevus

Aeg

Juhendaja

Kontakt

Puutööring

K 12.50

Egon Leemets

egon.leemets@mail.ee

Loomering

N 13.45

Merje Leemets

325 3411

Spordiring algklassi õpilastele

N 14.40

Helis Manninen

helismanninen@hot.ee

Tantsuring
7.-9. kl õpilastele

T 13.45

Jaak Kirsipuu

5312 3014
jaak.kirsipuu@mail.ee

Lauluring

E 14.40

Rene Põllumaa

renepollumaa@hot.ee

Robootika

T 13.45

Õnnela Kuusemäe

nnela@hot.ee

Aeroobika

E 13.45

Mari-Vivian Laht

marivivian.laht@gmail.com

Näitering

T 13.45

Mari-Vivian Laht

marivivian.laht@gmail.com

Simuna koolis
Ringi nimi

Aeg

Kunstiring

Juhendaja

Kontakt

N 13.00

Elle Alber

Spordiring

E T K N R 15.00

Hillar Kasu

Kodulugu

E 13.00

Eve Põldmaa

ei ole kindlat aega

Siiri Kanarbik

Mudilaskoor

K 13.50

Angela Raik

Poistekoor

E 12.50

Angela Raik

5845 3574
elle.alber@simunakool.ee
524 8658
hillar.kasu@simunakool.ee
5565 1326
eve.poldmaa@simunakool.ee
5647 8905
siiri.kanarbik@simunakool.ee
5560 1915
angela.raik@simunakool.ee
5560 1915
angela.raik@simunakool.ee

Kaitse end ja aita teisi

5

Õppekeskuse lasketiirus
Lasketreening

Ebavere tervisespordikeskuses
Tegevus

Kellele

Aeg

Juhendaja

Kontakt

Suusatreening

õpilastele

E K N R 16.00

Urmas Kullas

515 3239 info@ebaverekeskus.ee

NB! Koolides võivad uuel õppeveerandil huviringide toimumisajad sõltuvalt tunniplaanist mõneti muutuda!
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Mõisaarhitekt
Nele Rohtla sai
kultuurkapitali
aastapreemia
28. jaanuari õhtul oli Pärnus Endla
teatris Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2012 gala.
Galal anti üle Eesti Kultuurkapitali
ja sihtkapitalide aastaauhinnad möödunud aasta loominguliste ja sportlike
saavutuste eest.
Restaureerimispreemia sai mõisaarhitekt Nele Rohtla Kiltsi mõisahoone kirjut ajalugu ja ehituskihistusi
ning tänapäevase koolimaja vajadusi
ühendava restaureerimistöö eest.
Kiltsi mõisa suuremahulise rekonstrueerimise projekti eesmärk oli renoveerida Kiltsi mõisa peahoone ning
säilitada seeläbi Kiltsi kool ja lasteaed,
lisaks rajada admiral A.J. von Krusensterni pärandi muuseum.
Ilve Tobreluts

Tänavune F. J.
Wiedemanni
keeleauhinna
laureaat on
Mari Tarand
Tänavuse F. J. Wiedemanni keeleauhinna saab eesti keele heaks väga palju
teinud inimene, teenekas raadioajakirjanik Mari Tarand.
Mari Tarandile otsustati auhind
määrata keelevalgustusliku saatesarja
“Keelekõrv” loomise ja toimetamise,
raadiosaadete “Keeleminutid”, “Ex libris” ja “Om maid maailman tuhandit
…” juhtimise, igierksate kultuurisidusate keelearutluste ning nõudliku, täpse ja mõjurohke keeletaju eest, Eesti
keelemõtte talletamise eest.
Mari Tarand on vahendanud paljude
eesti kirjanike, kunstnike ja keeleinimeste intervjuusid, rääkinud elavaks
rohked kultuuri- ja keeleküsimused
ning teinud tänuväärset tööd eesti
murdeluule igiväärtuste tutvustamisel.
1993. a alustas Mari Tarand raadios
„Keelekõrva” saatesarjaga. Sellest saatest kujunes keeleteadlaste ja -huviliste avatud foorum. Oma õpetajaks peab
Mari Tarand teenekat keelemeest Henn
Saarit, kes, muide, oli esimene Wiedemanni keeleauhinna laureaat 1989. a.
2006. a esines Mari Tarand Väike-Maarja keelepäeval teemal „Luule
keeles. Ja luulekeeles”. Luule on üks
kõrgemaid ja peenemaid emakeele
ilmsikstuleku viise, rääkis Mari Tarand
oma ettekandes, ja tõi väga ilmekaid
sellekohaseid näiteid.
Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel,
korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Wiedemanni
keeleauhinna suurus on 32 000 eurot.
Auhind antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.
Möödunud aastal määrati Wiedemanni keeleauhind Tartu Ülikooli emeriitprofessor Tiit-Rein Viitsole, aasta varem sai selle emakeelse sõnakasutuse
suurmeister Ain Kaalep.
Tänavune F. J. Wiedemanni keelepäev toimub Väike-Maarjas 19. aprillil.
Loodame siis taas kuulda tänavuselt
laureaadilt huvitavat ja haaravat ettekannet. Keeletammikusse lisandub
Mari Tarandi nimipuu.
Ilve Tobreluts

Veebruar 2012.a.

Õppekeskus osaleb
õpirände projektis
Väike-Maarja Õppekeskusel on koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskuse
ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooliga käsil õpirände projekt „BEVN”- The
Best European Vocational Practice and
Nationality, mille raames saavad meie
õpilased sooritada oma praktika välisriigis. Praktika esimene nädal on kohanemiseks, õpitakse keelt ja tutvutakse
ümbrusega ning seejärel asutakse tööle erinevatesse ettevõtetesse.
Esimesed praktikandid on juba kodus tagasi ning valmis saadud kogemusi teistega jagama. Autotehniku eriala
3. kursuse õpilased Ott Andre ja Janno
Kangro veetsid möödunud aasta lõpus
koos kahe Viljandi Kutsehariduskeskuse õpilasega 7 nädalat Saksamaal, Leeris. Praktika sooritati kahes erinevas

autoremonditöökojas, millest üks oli
Volkswageni, Audi ning Škoda esindus.
Põhiliselt tegelesid poisid seal diagnostikaga, kuid töö ei piirdunud ainult
sellega. Lisaks saadud erialastele kogemustele hindasid õpilased kõrgelt ka
saadud keelepraktikat – nii inglise kui
saksa keeles.
Praegu on praktikal puhastusteeninduse, arvuti ja arvutivõrkude ning autotehniku erialade õpilased. Puhastusteeninduse eriala 2 õpilast on praktikal
Budapestis ning sooritavad praktikat
5-tärni hotellis. Koos nendega on Budapestis ka 3 koka-eriala õpilast Viljandist. Üks autotehnik sooritab praktikat
Poolas, Wroclavis ning teine siirdub
kuu lõpus Itaaliasse. IT-õpilased teevad

Sündmuste kalender
23. veebruaril kell 12.00 Vabariigi
aastapäeva tähistamine Simuna Vabadussõja mälestussamba juures, kell
12.30 Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik kontsert-aktus Simuna
rahvamajas. Info Auli Kadastik, tel 323
7217
23. veebruaril kell 12.00 Vabariigi
aastapäeva tähistamine Väike-Maarja
Vabadussõja mälestussamba juures.
Info Tuuli Saksa, tel 327 0910
23. veebruaril kell 16.00 tutvustab
valla Aasta Tegija 2011 Paavo Kivine
Väike-Maarja rahvamajas oma raamatut “Lurich”. Info Kalev Pärtelpoeg, tel
5302 4437
23. veebruaril kell 17.00 VäikeMaarja rahvamajas Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus. Antakse üle
valla aasta tegija tunnistus ja tunnustatakse valla eelmise aasta paremaid
sportlasi. Info Kalev Pärtelpoeg, tel
5302 4437
23. veebruaril toimub Simuna rallirajal traditsiooniline ööralli, Virumaa
karikasarja II etapp. Võistlejate registreerimine algab kell 17 ja esimese
võistlusauto start on 19.15 paiku. Kohal on toitlustaja sooja söögi ja joogiga, et võistlejatel ja pealtvaatajatel
oleks endale võimalik kohapealt kehakosutust osta. Tule võistlema või kaasa
elama!
23. veebruaril kell 19.15 kohtuvad
Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa korvpallimeistrivõistluste esiliigas Väike-Maarja Päästekool ja Rakvere
Gümnaasium. Info Ants Rikberg, tel 529
0745
24. veebruaril kell 12.00 tähistatakse Ebavere tervisespordikeskuses
vastlapäeva. Kell 14.00 algavad samas
valla meistrivõistlused suusatamises.
Info Ants Rikberg, tel 529 0745
25. veebruaril kell 11.00 Triigi
spordihoones valla meistrivõistlused
males. Info Ants Rikberg, tel 529 0745
25. veebruaril kell 17.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
korvpallimeistrivõistluste sarjas Simuna IVAX ja sSOPRTKUNDA. Info Hillar
Kasu, tel 524 8658
25. veebruaril kell 19.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
korvpallimeistrivõistluste
esiliigas
Määri küla ja Rakvere Ametikool. Info
Hillar Kasu, tel 524 8658
28. veebruaril kell 19.30 kohtuvad

Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa korvpallimeistrivõistluste sarjas
Väike-Maarja Gümnaasium ja VäikeMaarja ReinPaul. Info Ants Rikberg, tel
529 0745
29. veebruaril kell 16.00 ja 20.00
algavad Väike-Maarja rahvamajas soome keele kursused. Kes on huvitatud
meie põhjanaabrite keelest ja kultuurist, on kursusele oodatud! Juhendaja
Tiit Lastik, tel 5632 8836, tiit.lastik@
mail.ee
3. märtsil kell 10.00-16.00 on temaatiliste õppepäevade “Viru pael ja
pastel” raames Väike-Maarja muuseumis õppepäev teemal “Lina”: lina kasvatamine, linased riided (näidised),
oma linase eseme õmblemine. Info
Marju Metsman, tel 526 3831
6. märtsil kell 19.00 kohtuvad Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
korvpallimeistrivõistluste esiliigas Simuna Artiston ja Rakke SK. Info Hillar
Kasu, tel 524 8658
7. märtsil kell 18.00 Väike-Maarja
rahvamajas õlimaali ja akvarellitehnika
papier_ pellie näitus „Hetked, mil leian
end valguses”, autor Kaja Kruup. Külaliseks kunstnik Margus Rump. Laulab
Pandivere kammerkoor, juhendaja Marju Metsman. Luuletusi loeb ja laulab
Helina`Victoria. Info Kalev Pärtelpoeg,
tel 5302 4437
8. märtsil kell 16.00 Salla mõisas
Simuna kihelkonna rahvamajade laste
laulukarussell. Info Auli Kadastik, tel
323 7217
8 märtsil kell 18.00 Väike-Maarja
rahvamajas naistepäeva kontsert. Esinevad Väike-Maarja mehed. Info Kalev
Pärtelpoeg, tel 5302 4437
9. märtsil kell 19.30 kohtuvad Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa korvpallimeistrivõistluste sarjas
Balti Betoon ja Kirde Kaitseringkond.
Info Ants Rikberg, tel 529 0745
10. märtsil kell 15.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
korvpallimeistrivõistluste teises liigas
Simuna IVAX II ja ABB Kunda/KÜG. Info
Hillar Kasu, tel 524 8658
10. märtsil kell 17.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
korvpallimeistrivõistluste sarjas Simuna IVAX ja Rakvere ViKe. Info Hillar
Kasu, tel 524 8658
10. märtsil kell 19.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa

oma praktikaid
Hispaanias
ja
Poolas.
Seni on tagasiside õpilastelt
olnud positiivne.
Juba praktika esimesed nädalad
on näidanud, et
saadakse hea kogemus edasiseks
Autotehnikud Leeris praktikal.
eluks.
Tiina Kroll, Maarika Uusmaa, Tuuli SakKäesoleva projekti raames suundusa ja Tiiu Vaher
vad mai lõpus viimastena praktikale koka-eriala õpilased Argo Konts ja Egelin
Tuuli Saksa
Kala, kes lähevad praktikale Türki.
projekti koordinaator Väike-Maarjas
Koolide poolsed koordinaatorid on

korvpallimeistrivõistluste
esiliigas
Määri küla ja ETR Builder/KÜG. Info
Hillar Kasu, tel 524 8658

Triigi spordihoones valla meistrivõistlused sulgpallis täiskasvanutele, II
etapp. Info Ants Rikberg, tel 529 0745

11. märtsil kell 12.00 Simuna rahvamaja väikeses saalis Naisteklubi
keskpäeva kohvik

23.-25. märtsil toimub Väike-Maarja spordihoones 23. noorte rahvusvaheline korvpalliturniir Lurich Cup. Info
Vaido Rego, tel 529 4106

13. märtsil kell 18.00 on Triigi
spordihoones valla meistrivõistlused
sulgpallis lastele, II etapp. Info Ants
Rikberg, tel 529 0745
16. märtsil kell 12.00 Simuna rahvamajas Väike-Maarja valla koolide algklasside laste luuletuste võistulugemise konkurss „Sada lemmiklooma“. Info
Auli Kadastik, tel 323 7217
16. märtsil kell 18.00-22.30 noortepidu Väike-Maarja rahvamajas. Võistlused, mängud, tants ja trall. Parimatele auhinnad! Avatud on noortekohvik.
Pääse eelmüügist 1,50 ja peoõhtul 2
eurot. Kell 22.30 jätkub õhtu noortele
alates 16. eluaastast retrodiskoga. Pääse eelmüügist 2 ja peoõhtul 3 eurot.
Pääsmeid saab osata noortekeskusest
ja rahvamajast. Info Kalev Pärtelpoeg,
tel 5302 4437
18. märts kell 13.00 klubi Härmalõng 25. sünnipäeva pidu Väike-Maarja
rahvamajas. Oodatakse vanu sõpru ja
uusi huvilisi! Osavõtutasu 1,60 eurot
tasuda Manni poodi Simuna mnt 5.
Andke endast märku 12. märtsiks! Info
326 1404 Anne-Liis Talu
19. märtsil kell 18.00 toimuvad
Georgi söögitoas valla meistrivõistlused mälumängus, IV etapp. Info Ants
Rikberg, tel 529 0745
20. märtsil kell 7.00 Simuna rahvamajas selle talve viimased tantsud, laulud ja pillimängud. Kell 7.14 tervitame
kevade saabumist! NB! Isetegija, püsi
ärkvel! Info Auli Kadastik, tel 323 7217
20. märtsil kell 18.00 toimuvad

26. märtsil kell 18.00 toimuvad
Triigi spordihoones valla meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses.
Info Ants Rikberg, tel 529 0745
29. märtsil süüdatakse Ebavere tervisespordikeskuses Lennart Meri sünniaastapäeva lõke ja tähistatakse Tarapita Tantsuseltsi 1. aastapäeva. Info
Egne Liivalaid, tel 5648 7949
31. märtsil kell 10.00-16.00 toimub
õppepäevade sarja “Viru pael ja pastel”
raames Väike-Maarja muuseumis õppepäev teemal “Pastlanahk”: pastlad,
nahkade lõikamine ja õmblemine (näidised), oma pastla õmblemine. Info
Marju Metsman, tel 526 3831
2. aprillil kell 18.00 toimuvad Väike-Maarja õppekeskuse all lasketiirus
valla meistrivõistlused laskmises, III
etapp. Info Ants Rikberg, tel 529 0745
4. aprillil toimub Väike-Maarja rahvamajas Playback. Oodatud on võistlejad Väike-Maarjast, Kiltsist ja Simunast. Info Tuuli Saksa, tel 327 0910
9. aprillil kell 11.00 Väike-Maarja
rahvamajas Peterburi tsirkus. Kavas:
mustkunstnik, žonglöör, ekvilibrist redelil. Etendusest võtavad osa lõbus
kloun Miša, tuvid ning koerad Džek ja
Archi. Pilet 2 eurot. Piletite eelmüük
Väike-Maarja rahvamajas. Info Kalev
Pärtelpoeg, tel 5302 4437
14. aprillil kell 12.00 Väike-Maarja
rahvamajas laste lauluvõistlus POPPTIPP ja POPP-TÄPP. Info Kalev Pärtelpoeg, tel 5302 4437

Noppeid ajaloost
Johan Pitka – 140
Johan Pitka (19. II 1872 - arvatavasti
sept lõpp 1944) oli Eesti sõjaväelane ja
poliitik, kontradmiral. Osales Eesti rahvusväeosade, Omakaitse ja Kaitseliidu
asutamises, juhtis mereväe moodustamist. Vabadussõja algul organiseeris
soomusronge, detsembris 1918 määrati merejõudude juhatajaks. Lahkus tegevteenistusest novembris 1919. Elas
Kanadas 1924-1930. Oli Eestis Tarbijate
Ühistu Keskliidu direktor. 1937. a ostis
Ebavere mäe lähedale talu. Viibis siin
puhkepäevadel ja puhkuste ajal. Organiseeris 1944. a Eesti viimast kaitsmist.
Arvatavasti langes Läänemaal. Avaldanud trükis mälestusi.

Paulaline Vilhelmine Brehm - 135
Paulaline Vilhelmine Brehm-Jürgenson (7. II 1877-19. X 1941) oli üks
esimesi kontserdi- ja oratooriumilauljaid (sopran) Eestis. Sündis Järva-Jaani
kihelkonnas, elas 1888. aastast Nadalama ridakülas, kus ta isa oli tunnustatud koolmeister ja koorijuht. Õppis isa
juures ja Väike-Maarja kihelkonnakoolis, laulmist aga Drestenis ja Berliinis.
Tema repertuaaris oli Mozarti, Schuberti, Schumanni, Tšaikovski, Rubinsteini,
Bellini jt loomingut. Ei puudunud ka
Tobiase, Saare ja Lätte muusikateosed.
Esines ka välismaal. Osales rahvuslikus
liikumises, kuuludes Eesti Noorsoo
Kasvatuse Seltsi.

Veebruar 2012.a.
Temaatilised õppepäevad

„Viru pael ja pastel“
Väike-Maarja Põllumeeste Selts ja
Väike-Maarja Muuseum korraldavad
temaatiliste õppepäevade sarja “Viru
pael ja pastel”.
Õppepäevade eesmärk on tutvustada kohalikku toorainet ja elavdada traditsioonilisi käsitööoskusi.
III õppepäev toimub 3. märtsil kell
10.00-16.00 Väike-Maarja muuseumis
Teema: Lina
* Lina kasvatamine
* Linased riided (näidised)
* Oma linase ese õmblemine
IV õppepäev on 31. märtsil kell
10.00-16.00 Väike-Maarja muuseumis
Teema: Pastlanahk
* Pastlad
* Nahkade lõikamine ja õmblemine
(näidised)
* Oma pastla õmblemine
Lisaks õppepäevadele on programmis ka õppekäigud Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Vabaõhumuuseumi koos
temaatilise eriprogrammiga
Programmi Interneti-näitus valmib
juulis 2012.
Programmi läbiviimist toetab Kultuuriministeerium. Õppepäevi korraldavad Väike-Maarja Põllumeeste Selts
ja Väike-Maarja muuseum.
Värske õppepäevade info www.vmaarja.ee/vmps või www.v-maarja.ee/
muuseum
Marju Metsman
muuseumi juhataja

Päevakeskused
pakuvad
mitmesuguseid
tegevusvõimalusi
Väike-Maarja Hooldekodu
päevakeskus
Väike-Maarja Hooldekodu päevakeskus on avatud esmaspäevast reedeni kell 11.00-12.30 eakatele ja puuetega
inimestele.
E-R kell 14.00–15.00 on võimalus kasutada Internetti.
Päevakeskuses on erinevaid võimalusi vaba aja sisustamiseks.
Päevakeskuses on tegevusjuhendaja
Tiia Uutsalu, telefon 326 1345.

Vao päevakeskus
Esmaspäeval ja neljapäeval kell
16.00–19.00 on oodatud noored.
Teisipäeval kell 10.00–12.00 on aeg
eakatele (võimalus mõõta vererõhku,
vestelda)
Päevakeskuses juhendab sotsiaaltöötaja Merike Adamson, telefon 512
1216.

Triigi päevakeskus
Avatud esmaspäeval kell 9.00-12.00
ja neljapäeval 12.00-15.00.
Päevakeskuses saab vererõhku mõõta, sotsiaalnõustamist, vestelda.
Päevakeskuses juhendab sotsiaaltöötaja Marin Prits, telefon 323 5304
Kõik on päevakeskuste lahtiolekuaegadel oodatud. Külastage ja kasutage
sealseid võimalusi!

Simuna osavallas, päästekeskuse hoones
saab teisipäeviti kell 9.00-11.00 kurta muresid sotsiaaltöötaja Ene Keskülale, tel 323 7219.
Reedeti kell 08.00-16.00 annab samas ruumis nõu sotsiaaltööspetsialist
Eve Hiietamm (tel 323 7219), kes nõustab toimetulekusaajaid ja võtab neilt
vastu dokumente.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Klubi Härmalõng tähistab
25. sünnipäeva!
18. märtsil kell 13.00 tähistatakse
Väike-Maarja rahvamajas klubi Härmalõng 25 sünnipäeva.
Härmalõng kutsub sünnipäevapeole
kõiki vanu sõpru ja uusi huvilisi.
Klubi on tegutsenud juba 25 aastat.
Klubi pärastlõunad või peod toimuvad
enamasti kord kuus. Tule heatahtliku
uudishimuga, tule hea sõbra, naabri
või kena teretuttavaga. Laudkonnast
võib kujuneda sõpruskond.

Klubi Härmalõng 25 sünnipäevapidu õnnestub siis, kui tasud eelnevalt
osavõtu eest 1,60 eurot Manni Poodi
Simuna mnt 5. Anna endast märku 12
märtsiks!
Info telefonidel 3261404 (Anne-Liis
Talu), 326 1881 (Ilse Püss), 326 1837
(rahvamaja).
Uus asi hoiab meele erksa!
Anne-Liis Talu

Liuväli ootab kasutajaid!
Väike-Maarja õppekeskuse viilhallis
(Tamme tn 6) asuv siseliuväli ootab kasutajaid!
Krõbe pakane on taandunud ja uisutamiseks on praegu igati soodne aeg.
Väike-Maarja siseliuvälja on viimasel
ajal mitmeti parendatud ja uisutamiseks on seal päris head tingimused.
Liuväli on avatud
esmaspäevast reedeni:
15.00-19.00 - uisutamine
19.00-21.00 – jäähoki
laupäeval, pühapäeval:
12.00-16.00 – uisutamine
16.00-18.00 – jäähoki
Liuvälja kasutamine on tasuta.
Võimalik on laenutada uiske (lapsed 0,60 senti, täiskasvanud 1,30 eurot
kord).
Uiske on palju ja väga erinevates
suurustes.

Vajadusel teritatakse uiske spetsiaalsel uisuterituspingil (3 eurot paar).
Info teritamise kohta tel 515 3621 (Aimar Türbsal)
Väike-Maarja keskväljakult suunavad viidad Tamme tänaval asuvale liuväljale.
Info tel 529 0745 (Ants Rikberg)

Uudiseid maadlustandrilt
21. jaanuaril toimus Kohtla-Järvel
rahvusvaheline Avo Talpase mälestusvõistlus kreeka-rooma maadluses.
Meie valla noored maadlesid väga südikalt ja saavutasid häid kohti.
Kadettide vanuserühmas:
1. koht Jevgeni Hamidžanov
5. koht Kuldar Kangur
Meeste arvestuses:
1. koht Jorgen Kivila
2. koht Anatoli Larionov
2. koht Argo Metsaru
3. koht Rauno Kuusemets
22. jaanuaril toimus Kohtla-Järvel
Nublust Nabiks sarja esimene etapp
vabamaadluses. Seekord oli võistlustules 13 Väike-Maarja valla noormaadlejat, kellest kümne jaoks oli see võistlus
esmakordne kokkupuude vabamaadlusega. Vaatamata sellele, et meil puudusid võistluskogemused, näitasid poisid
ja tüdrukud südikat maadlust. Saime
juurde palju võistluskogemusi, kaotused aga annavad indu edasiseks treenimiseks. Seekord jõudsid medaliteni
meie tüdrukud, kes maadlesid naistemaadlust:
3. koht Eleri Aleksa
3. koht Maris Nõmmiste
28.-29. jaanuaril olid Paides III
Maalehe ja Maaspordikeskuse auhinnavõistlused vabamaadluses. Kahepäevases võistlusest tulid osalema
Eesti tugevamad klubid vabamaadluses. Esimesel päeval võisteldi kehalistes katsetes. Viie ala kokkuvõttes saavutasid meie noorsportlased järgnevad
kohad:
1. koht Holger Toots
1. koht Eleri Aleksa
1. koht Jevgeni Hamidžanov

1. koht Jörgen Kivila
2. koht Andris Pent
2. koht Kuldar Kangur
2. koht Liis Järvamägi
4. koht Käroly Seeman
See võistlus näitas, et meie
noorsportlaste kehaline ettevalmistus
on suhteliselt heal tasemel ja on, mille
pealt maadlusega edasi minna.
Teisel päeval osalesid samad sportlased vabamaadlusvõistlusel. Kuigi me
vabamaadlust Väike-Maarjas otseselt
ei õpi, saavutasime hea kehalise vormi
pealt siiski järgmised kohad:
1. koht Holger Toots
1. koht Eleri Aleksa
1. koht Jevgeni Hamidžanov
2. koht Liis Järvamägi
3. koht Andris Pent
3. koht Käroly Seeman
4. koht Kuldar Kangur
4. koht Jörgen Kivila
5. veebruaril toimusid Jõgeval 11.
Eesti laste meistrivõistlused sumos.
Osaleda said 8-10aastased lapsed.
Väike-Maarja võistkonda kuulusid need
lapsed, kes alustasid oma treeninguid
kas eelmisel või siis sel aastal. Kuigi me sumo treeninguid ei tee, oleme
sumo põhitõed endale siiski selgeks
teinud ja võisime oma esinemisega
igati rahule jääda. Nagu tulemustest
näha, läks enamus meie võistkonna
medalitest Simuna kanti – kaugel sealt
Barutogi kodukoht.
2. koht Karel Nõmmiste (Simuna)
2. koht Jonete Visnapuu (Simuna)
2. koht ja 3. koht poiste absoluutkaalus Romel Seeman (Tamsalu)
3. koht ja 2. koht poiste absoluutkaalus Richard Jürgenson (Väike-Maarja)
3. koht Joel Visnapuu
(Simuna)
3. koht Kristjan Jaago
(Simuna)
3. koht poiste arvestuses ja 3.koht tüdrukute absoluutkaalus Maris
Nõmmiste (Simuna)
5. koht Richard Veelaid Väike-Maarja)

Väike-Maarja maadlejad Avo Talpase mälestusvõistlustel (Foto: Lembit Kalter)

Lembit Kalter
maadlustreener
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VALLA MEISTRIVÕISTLUSED
Mälumäng, III etapp
Osa võttis 5 võistkonda. Kolm paremat:
1. Väike-Maarja
2. Simuna
3. Avanduse
Koroona, III etapp
Kolmandast etapil oli 10 osalejat.
See oli ühtlasi ka viimane voor. Kolme
etapi kokkuvõttes on valla parimad:
Naised
1. Maili Tannbaum
Mehed
1. Ain Pentjärv
2. Lauri Pentjärv
3. Taimar Kopti
Poisid
1. Raidar Heinsalu
2. Sander Komp
3. Romet Prants
Laskmine, II etapp
Osa võttis 17 võistlejat. Parimad:
Naised
1. Heete Ausmeel
Mehed
1. Kaido Metus
2. Olev Vinkel
3. Eikki Eikinen
Tüdrukud
1. Kristi Metus
2. Kirsti Metus
Poisid
1. Tarmo Järvamägi
2. Mattias Preisfreund
3. Keit Kangur

Kabe
Kuna lauamängudes on osavõtjate
arv viimasel ajal jäänud tagasihoidlikuks, viisime sellel aastal kabes ja males läbi ainult ühe vooru. Selle aasta
parimad:
Naised
1. Eevi Rebane
Mehed
1. Aare Kaldaru
2. Karla Treimann
3. Ivar Lass
Poisid
1. Sander Komp
2. Ove Rebane
3. Raidar Heinsalu
Jäähoki
Valla meistrivõistlustele jäähokis
registreerus kokku 5 võistkonda. Võistkonnas võis olla 4 liiget, platsil korraga
3 mängijat. Parimad olid:
1. Võistkond „NHL Manjakid“ (Kevin
Hurt, Gert Aas, Heiki Räni, Peeter Ilves)
2. Võistkond „Selänne“ (Alen Leemets, Sander Uuspõld, Tauri Kivipõld)
3. Võistkond „M 33+“ (Anti Veelaid,
Mait Liblikmann, Andrus Soidla, Aimar
Türbsal)
Piirkondade vaheline võistlus
1. Väike-Maarja – 78 p
2. Triigi – 31 p
3. Vao – 36 p
4. Simuna – 28 p
Ants Rikberg

„Harjuta Terviseks“ aastakokkuvõte
Üks aastaring selles tervisespordisarjas on läbi saanud. Möödunud aastast
jääb meelde see, et Triiki ja Simunasse
sai samuti üles pandud „Harjuta Terviseks“ stendid. Nagu uue asja puhul
ikka, võtab käivitumine veidi aega, aga
küll järjepidevus sihile viib. Triigis saab
täpsemat infot selle ürituse kohta Aule
Rebaselt ja Simunas Hillar Kasult.
Valla kabe meistrivõistluste ajal loosisime välja eelmise aasta loosiauhinnad. Kaheks peaauhinnaks olid 30eu-

rosed kinkekaardid. Nende omanikeks
said Triinu Pau ja Aino Saaremäel.
Lisaks sellele võitsid erinevaid loosiauhindu Kalle Tobreluts, Halar Klaas,
Kätlin Timuska, Aino Saaremäel, Marge
Õmmik, Heino Külanurk, Ave Jander,
Mari-Liis Mund, Urve Tobreluts, Mall
Lepiksoo, Urmas Kopti, Rita Soidla,
Maarit Einsalu, Romet Prants, Heete
Ausmeel. Auhinnad saab kätte VäikeMaarja spordihoone administraatori
käest.

Hokiturniir tõi osalema viis võistkonda!
Jäähoki vastu on Väike-Maarjas huvi
11. veebruaril toimusid Väike-Maarja
järjest kasvamas ja tundub, et jäähall
siseliuväljal (Tamme tn 6) valla meisthakkab juba kohati kitsakski jääma.
rivõistlused jäähokis. Osales kolm
26. veebruaril toimuvad Uudeküvõistkonda Väike-Maarja vallast ja kaks
las Lääne-Virumaa meistrivõistlused
Rakverest.
jäähokis. Väike-Maarja võistkonnal on
Võistkonnas oli kuni 4 mängijat,
plaanis seal kindlasti osaleda.
mänguaeg 2x8 minutit. Valla meistri
selgitasid kohalikud võistkonnad.
Aimar Türbsal
Tulemused:
võistluse peakorraldaja
I koht NHL Manjakid (Kevin Hurt,
Heiki Räni, Gert
Aas, Peeter Ilves)
II koht Selänne (Alen Leemets,
Sander
Uuspõld,
Tauri
Kivipõld)
III koht M33+
(Mait Liblikmann,
Anti
Veelaid,
Andrus
Soidla,
Aimar Türbsal)
Palju
tänu
toetajatele: A.Le
Võistlejad enne hokilahingute algust
Coq, Klaasmerk.
(Foto: Ants Rikberg)

Eesti sisesõudmise karikasari oli meie
valla sportlastele edukas
Sisesõudmise karikasari lõppes Eesti
meistrivõistlustega Pärnus, kust meie
valda tulid kuld- ja hõbemedal. Kõikidest võistlussarja etappidest võtsid
osa Ants Einsalu ja Väino Stoltsen.
Jaanuarikuus Tallinnas toimunud
rahvusvaheliselt võistluselt, kus olid
esindatud Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Soome ja Venemaa sportlased, tõime ära hõbe- ja pronksmedali. Väino
Stoltsen näitas, et viie kuuga hoolsalt

treenides on võimalik jäädvustada oma
nimi Eesti edetabeli tipus veteranide
vanuseklassis.
Sellega ei ole hooaeg veel muidugi
lõppenud. Ees ootavad erinevad pikemate distantsidega võistlused.
Info nendest üritustest telefonil 529
4245.
Ants Einsalu
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Ostame põllu- ja rohumaad.
Pakkuda võib ka koos rendilepinguga põlde.
Vaatame üle kõik pakkumised ja sobivusel kiire tehing.
Tel 5699 4914

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses Jumalateenistused pühapäeviti kell 12.00
Kogudust teenib hooldajaõpetajana
Enn Salveste. Tel 5345 3967,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3, 46202 Väike-Maarja, internetis: http://www.eelk.ee/vaike-maarja/.
Koguduse veebil saab Facebookis liituda grupiga “Taastame Väike-Maarja
kiriku!”
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispea.edicypages.com/et
Kiltsi osadusgruppi veab eest Riina
Tali, kokkusaamine toimub igal teisipäeval kell 18.00 Kiltsi raamatukogus.

Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

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
Väike-Maarja Valla
Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja
Vallavalitsus, Pikk 7,
46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750,
www.v-maarja.ee
Toimetaja:
Ilve Tobreluts.
Toimetuse kolleegium:
Olev Liblikmann,
Krista Ustav,
Ellu Moisa,
Reet Eesmäe,
Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt
5. kuupäevaks Ilve
Tobrelutsu e-posti
aadressil:
ilve.tobreluts@v-maarja.ee,
tel 329 5759.
Toimetus võib tekste
lühendada. Toimetus ei
vastuta reklaamide sisu
eest.
Trükitud:
Trükikoda TRÜKIS AS,
Pargi 27F, 41 537 Jõhvi.
Ilmub kord kuus,
kuu lõpunädalal.
Tiraaž 1000 eksemplari.
Tasuline 0,20 eurot

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

Infrapunasaun
Väike-Maarja spordihoones
•
•
•
•
•
•

Vabastab organismi mürgistest ainetest
Kiirendab ainevahetuse protsesse ja vereringet
Parandab naha välimust ja tõstab selle toonust
Tõstab organismi vastupanuvõimet haigustele
Vähendab tselluliiti
Aeglustab organismi vananemisprotsesse

Ühe seansi hinnad (0,5 tundi sauna kasutust):
• ühele inimesele 3,20 eurot
• kahele inimesele 4,50 eurot
Eelregistreerige end telefonil 326 1505.

Väike-Maarjas tuleb noortepidu

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

Näitus “Hetked, mil
leian end valguses”
7. märtsil kell 18.00 avatakse VäikeMaarja rahvamajas Kaja Kruup`i õlimaali ja akvarellitehnika papier_pellie
näitus „HETKED, MIL LEIAN END VALGUSES“
Külaliseks on kunstnik Margus Rump.
Laulab Pandivere kammerkoor,
juhendaja Marju Metsman.
Loeb luuletusi ja laulab Helina`Victoria.
Kaja Kruup:
„Näitusel on väljas õlimaal ja akvarellitehnika papier_pellie. See tehnika on pärit
Prantsusmaalt. See näitus on mul teine ja
selle aja vahemikus olen end täiendanud
Eesti tuntud akvarellisti Gennadi Lapini ja õlitehnikat valdava kunstniku Robert Suve käe
all. Külaline kunstnik Margus Rump räägib
kunstist kui teraapiast ja energiast.“

Kell 18.00 – 22.30
Pilet 1.50 / 2.00

Kell 22.30 16 + aastased

RETRO DISKO
Pilet 2.00 / 3.00

Eelmüügi pileteid saab noortekeskusest ja rahvamajast.
Kohtumispaik – Väike-Maarja rahvamaja!

91 Leonhard Kägo
91 Alide Koppa
90 Alma Tammus
90 Alma Org
89 Aniita Tamm
88 Vaike Valk
87 Helmi Tõnissoo
86 Resella Saal
86 Leida Domareva
86 Aleksandra Milkova
85 Salme Pärnassalu
85 Linda Grauberg
84 Leili Kokka
84 Heljo Kukkur
83 Benita-Rosine Hunt

5. märtsil
26. märtsil
14. märtsil
16. märtsil
14. märtsil
8. märtsil
19. märtsil
13. märtsil
14. märtsil
27. märtsil
1. märtsil
11. märtsil
7. märtsil
29. märtsil
7. märtsil

83 Aino Lehtmets
83 Evi Eerikson
82 Uno Eelmaa
81 Ellen Orumäe
81 Vaike Kondimäe
81 Helena Talbonen
81 Evi Haugjärv
81 Asta Kuristik
81 Lehte-Miralda Murakas
80 Lehte Tints
75 Endla Nugis
75 Aime Meos
75 Salme Rotka
70 Vello Uueni

15. märtsil
20. märtsil
19. märtsil
8. märtsil
11. märtsil
11. märtsil
22. märtsil
26. märtsil
28. märtsil
30. märtsil
1. märtsil
9. märtsil
29. märtsil
1. märtsil

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

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Johannes Hiiesalu – 24. novembril
Marcus Kaas – 16. jaanuaril
Demi Petra Ilves – 27. jaanuaril
Kristar Palmiste – 29. jaanuaril
Angelika Paju – 31. jaanuaril
Mirjam Lahesalu – 7. veebruaril
Aga veel huvitab meid kõik see, mis tuleb,
sest meie ise oleme need, kelleta tulevik läbi ei saa.
V. Luik

Kevadeks silmarõõmu!

müüb

Silmade kontroll ja prillide müük

koeratoitu (konserv)

14. märtsil kella 10.00-st

laohinnaga kohapealt ettevõttest.
Asukoht Ebavere külas,
Kaarmal, tuletõrjedepoo juures.

Väike-Maarja hooldekodu päevakeskuses

Kontakt telefonil 522 2965

Nägemisteravuse kontroll maksab 6,40 eurot.
Prillitellijale on kontroll tasuta.

Tamsalu kultuurimajas

INFO ja etteregistreerimine telefonidel 501 6825 ja 5656 4959

tuleb

romansside õhtu
10. märtsil kell 19.00 kutsuvad
Ülle Lichtfeldt ja teater Tuuleveski
Tamsalu rahvamajja vene- ja
mustlasromansside õhtule.
Pääse 10 eurot, sooduspääse
pensionäridele 8 eurot.
Info ja pääsmed Tamsalu kultuurimajast
tööpäeviti kell 15.00-19.00, tel 323 0968
Pääsmeid on võimalik osta ka peoõhtul
kohapeal.

Annan järeleaitamistunde 1.-4. klassi õpilastele.
Aitan ette valmistada koduseid ülesandeid.
Tiia Raag, tel 5818 2537

Mälestame
Ülo Oras
Kaido Kaupmees
Margus Tiigimäe
Liidia Stepanova

29.11.1939 – 20.01.2012
28.09.1951 – 25.01.2012
06.10.1965 – 01.02.2012
01.01.1936 – 11.02.2012

On vikerkaar helge ja särav,
su hingest saab tähekild …

16. märtsil NOORTEPEO.

Noortepidu

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

Pandivere Lihatööstus OÜ

Pika talve kiiremaks möödasaatmiseks ja
kevadise koolivaheaja ootuses korraldavad
Väike-Maarja noortekeskus ja Väike-Maarja rahvamaja

Võistlused, mängud, tants ja trall. Parimatele auhinnad!
Avatud on noortekohvik! Uksed avatakse kell 18.00.

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, II korrus) hooldekodu päevakeskuse kaudu on võimalik

Igas õies
on naeratus peidus,
igas õies
üks õnnesoov leidub!

Kallis MAIRE ÕMMIK!
Kallis LILI GUITOR!
Kallis INGRID ARULA!

tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDMATUSE ABIVAHENDEID:
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.

Soovime Teile palju õnne juubeli puhul!

Tellitud tooted tuuakse kohale 12. märtsil kell 9.00.

Väike-Maarja Lasteaia pere!

Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

