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Valla Aasta tegija 2010 on Lembit Kalter!
Väike-Maarja vallavolikogu valis novembri lõpus toimunud volikogu istungil
Väike-Maarja valla Aasta tegijaks 2010
maadlustreener Lembit Kalteri.
Tänavu esitati Väike-Maarja valla Aasta tegija nimetusele kolm kandidaati: maadlustreener Lembit Kalter, OÜ
Baltic Log Cabins tegevjuht Christopher David Murphy ja Simuna osavallavanem, Simuna vabatahtliku tuletõrjeseltsi asutamise eestvedaja Mart Pruul.
2010. aastal on Väike-Maarja
maadlusklubi noormaadlejad paistnud
silma heade tulemustega ja esinenud
südilt ka rahvusvahelise tasemega
võistlustel. 2009.-2010. aasta hooajal
osalesid treener Lembit Kalteri kasvandikud 37 võistlusel, kust naasid 176
medaliga.
Maadlejaloomusega Lembit
Kalter on treenerina range ja nõudlik,
hoolitsev ja kasvatav, märkav ja abistav. Ta õpib ise ja oskab oma teadmisi,
kogemusi ja oskusi noortele vastuvõetavalt edasi anda. Kreeka-rooma maadluse kõrval õpetab ta ka vabamaadluse ja sumo põhitõdesid.
Väike-Maarja maadlusklubi
moodustati Lembit Kalteri initsiatiivil
1999. aasta sügisel. Ta koondas enda
ümber maadlushuvilised poisid ja äratas ellu soiku vajunud maadlustraditsioonid. Esialgu tegutses maadlusklubi ühes grupis Väike-Maarja lasteaia
ruumides, 2000. aastal tegevus laienes
ja klubi kolis üle Tamsalu mnt 1 hoonesse, kus maadlejate kasutusse anti
maja II korrusel asuv saal. 2007. a sügisel koliti Tamsalu maanteelt VäikeMaarja uude spordihoonesse, kus
maadlemiseks on väga head tingimused.
Järjekindla ja pühendunud tegutsemisega on Lembit Kalter toonud
Väike-Maarja kui Georg Lurichi sünnikoha Eesti maadluskaardile ning kujundanud siia arvestatava maadluskes-

kuse. Iga tegevusaastaga on klubi tugevnenud, maadlushuvilisi on tulnud juurde
ning Lurichi tõekspidamised saavad järjest rohkematele omaseks.
Väike-Maarja valla Aasta tegija
2010 tunnistus ja auhind (kunstnik Riho
Hüti valmistatud klaasimaal) antakse tublile, pühendunud maadlustreenerile
Lembit Kalterile üle vabariigi aastapäeval. Lumetorm Monika lükkas valla aastapäeva tähistamise koos parimate tun-

nustamisega 10. detsembrilt edasi vabariigi aastapäevale.
Valla Aasta tegijat selgitatakse
välja 2003. aastast alates. Senini on aasta
tegija nimetus omistatud Lembit
Keerusele, Avo Pardile, Endel Mäesepale, Egne Liivalaidile, Jaanus Kullile, Ene
Preemile ja Vallo Taarile.
Ilve Toberluts,
Kultuuri ja spordiosakonan juhataja

Helina Lükk on Aasta noorsootöötaja!
Maavalitsuse korraldatud Lääne-Virumaa 2010. aasta noorsootöötaja konkursi võitis seitsme konkursile esitatud
kandidaadi seast Väike-Maarja Õppekeskuse ja Väike-Maarja Gümnaasiumi huvijuht Helina Lükk.

Helina Lükk sai maavanema tänuvastuvõtul tänukirja ja ta esitati maakonnast edasi tunnustamiseks üleriigilisele konkursile.
Helina Lükk töötab Gümnaasiumi ja Õppekeskuse huvijuhina juba
kolmandat aastat,
kuid just käesolev
aasta on olnud talle töiselt viljakas.
Eelmise õppeaasta kevadeks
rakendusid tööle
mõlema kooli
uued õpilasesindused ja tema
eesvõtmisel osalesid koolid mitmetel konkurssidel. Eelmisel
poolaastal osalesid õppekeskuse
õpilased konkursil „Kutseharidus on lahe“ ja
kokku saadeti
Helina juhendamisel konkursile
12 õpilase loodud 9 tööd (sh videoid, plakateid).
Kool pälvis aktiivseima kooli tiitli ja
ühel õpilasel on

võimalus sõita Lissaboni külastama Euroopa noorte kutsemeistrivõitlusi
EuroSkills.
Juba mitmendat aastat on Helina juhtimisel osalenud õppekeskuse
võistkond erinevatel grillimisvõistlustel ja just selle aastal saavutati maakondlikul grillimisvõistlusel ribivoorus
III koht ja fantaasiavoorus II koht ja eripreemia. Samuti saavutati koolidevahelistel grillimisvõistlustel Türil fantaasiavoorus II koht ning õunagrillimise
võistlustel esitluse eest eripreemia.
Kõik fantaasiavoorude esinemised on
Helina ja õpilaste looming.
Eelmisel poolaastal koostas
Helina õppekeskuses Nordplusi projekti „International Mechanics“ ja rahvusvaheline projekt sai rahastuse ning
juba oktoobrikuus on meie õpilased
Norra sõpruskoolis.
Koole külastanud sõpruskoolide vastuvõttudel ja külaliste aja sisustamisel on Helinal täita vastutusrikas
roll.
Juba kolm aastat osalevad mõlemad koolid tema juhendamisel noorte infomessil Teeviit. Eelmisel õppeaastal innustas Helina osalema ühte IT eriala
õpilast erialasel konkursil.
Samuti on igakevadiste avatud
uste päevade organiseerimine Helina
ja õpilasesinduste õlul.
Koos õpetaja Tauno Tihtiga lü-

Taliteenistuse Tänases lehes:
soovid, soovid
korraldamine -- Soovid,
Noppeid 2010. aastast
-Kauni kodu konkursist
Väike- Naisseltsi tegemistest
konverentsi
Maarja vallas -Kiltsi
materjale
Avaldame 2010/2011.a talveperioodil
Väike-Maarja vallas taliteenistust korraldavate ettevõtete ja tööde eest vastutajate loetelu.
VALLATEED:
(Piirkond. Ettevõte. Vastutaja. Telefon)
Väike-Maarja aleviku tänavad:
Väike-Maarja valla majandusosakond,
Heino Laar, tel 5391 5501
Väike-Maarja aleviku kõnni- ja jalgrattateed, platsid:
Väike-Maarja valla majandusosakond,
Heigo Masing, tel 521 1262
Ärina, Koonu, Aburi, Kännuküla,
Pandivere, Raeküla:
Väike-Maarja valla majandusosakond,
Kaarel Moisa, tel 505 3558
Eipri, Triigi, Avispea, Pudivere:
OÜ Agroliiva, Mait Jaanson, tel 5333
0240, Indrek Tomingas, tel 526 0238.
Äntu, Rastla, Nadalama, Kurtna, Võivere, Kärsa, Hirla:
OÜ Äntu Mõis, Jüri Sild, tel 5664 3112.
Vao, Uuemõisa, Risu, Kaarma, Ebavere, Mõisamaa:
AS Vao Agro, Meelis Robam, tel 517
2214
Kiltsi, Liivaküla, Vorsti, Nõmme:
OÜ Reinpaul Agro, Rein Möldre, tel
505 3093
Simuna alevik, Avanduse, Määri,
Orguse:

- vallajuhtide aastalõpuintervjuu
- Vallavalitsuses
ja volikogus otsustatut
- Sünnid-surmad
- Eakate õnnesoovid
OÜ K&G Saarelt, Gustav Põldmaa, tel
502 3148
Käru:
OÜ Kerro Farmer, Raimo Birnbaum, tel
506 0173.
RIIGITEED:
Rakvere - Vägeva:
AS Virumaa Teed, Hardi Kalm,
tel 506 1085
Väike-Maarja - Tamsalu; Ebavere - Järva-Jaani, Pikevere - Puhmu, Raigu Vajangu:
Rakvere teepiirkond.
Koonu - Pandivere - Kadila:
AS Virumaa Teed, Arnold Müürissepp,
tel 528 2671
Väike-Maarja - Simuna, Ebavere - Simuna, Äntu - Määri, Simuna - Laekvere, Simuna - Käru, Simuna - Rakke,
Avanduse - Rahkla, Käru - Salla:
Viru-Jaagupi teepiirkond

Täht langes ja hangede
varju end poetas,
kes teab mitut salasoovi
see toetas.
Võta jõulust aeg märgata
teisi ja end,
on hetkeks vaid
nähtav tähelend.
Kui selle hetke
sa magasid maha
ja soovid ei kiiresti
täituda taha,

siis usu: piisab ka
enese suurest tahtest,
pole vajalik tingida
maale uut tähte.
Kui täht siiski
langeb ja hange
end poetab,
siis sinu enese
tahet ta toetab.

Kallis Väike-Maarja valla rahvas!
Kauneid pühi ja head uut aastat!
Teie
Väike-Maarja Vallavolikogu
ja Väike-Maarja Vallavalitsus
kati käima meie kooli osalemine maakondlikul mälumängul ja kevadel saavutas meie põhikooli võistkond maakonnas II koha ning vabariigis jäädi
samuti II kohale.
Maakondlikus projektis „Kaitse end ja aita teist“ on Helina Lükk koos
õpetaja Merle Kiigemaaga vedanud
kooli poolset juhendamist ja osalenud

õpilastega laagrites.
Helina ettepanekul ja kaasabil
alustasid sellel sügisel õppekeskuses
tööd õhtused huvialaringid.
Koolide juhtkonna liikmena on
Helina aktiivne kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamisel ja oli abiks kvaliteediauhinna taotlusdokumendi koostamisel.
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VALITSEMINE

Detsember 2010

Vallavalitsuse materjalid
7. november 2010
1. Maaküsimused.
Määrati kohanimi „Kohanimeseaduse“
mõistes Väike-Maarja aleviku liikluspinnale: Tagaküla tee.
2. Puude mahavõtmine. Nõustuti Triigi külas ühe saare ja teise saare
hoonete poole kalduva haru mahavõtmisega.
3.Kirjaliku nõusoleku andmine.
Otsustati: anda kirjalik nõusolek OÜle
Balti Puurkaev (registrikood 11461448)
puurkaevu rajamiseks aadressil VäikeMaarja vald Hirla küla Niidu.
4. Tugiisiku teenuse hinna kehtestamine.
Otsustati: 1) kinnitada tugiisiku teenuse
tunnihinnaks 100 krooni (6,39 €); 2)
anda korraldus nr 575 „Tugiisiku teenuse hinna kehtestamine“.
5. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine. Määrusega tahetakse tõsta kehtivaid toimetulekutoetuste piirmäärasid. Võrreldes nt Tamsalu
vallaga maksime meie toimetulekutoetusi 450 krooni võrra vähem.
Sotsiaalhoolekande seaduse §
222 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse
volikogu kehtestab toimetulekutoetuse
määramiseks käesoleva § lõikes 6 nimetatud kulude piirmäärad, mis tagavad isiku inimväärse äraelamise. Lõike 6 kohaselt toimetulekutoetuse arvestamisel
võetakse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning käesoleva
§ lõike 5 alusel kehtestatud piirmäärade
ulatuses arvesse järgmised jooksval
kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud: 1) tegelik korteriüür või hooldustasu; 2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse
maksumus; 3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus; 4) tarbitud
elektrienergia maksumus; 5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus; 6) maamaksukulud; 7) hoonekindlustuse kulud; 8)
tegelik olmejäätmete veotasu. Otsustati
esitada määruse eelnõu volikogu istungi päevakorda.
6. Aukodaniku statuudi muutmine.
Muudatused puudutavad ettepaneku esitamise tähtaega ja tseremoonia
korraldamise aega. Kehtiva statuudi kohaselt toimub aukodaniku nimetuse üleandmine valla aastapäeval. Samas antakse valla aastapäeval üle ka Aasta Tegija
auhind, tunnustatakse paremaid sportlasi
ja autasustatakse Kauni Kodu konkursil
osalejaid. Seetõttu teeb vallavalitsus ettepaneku viia aukodaniku tseremoonia
läbi Eesti Vabariigi aastapäeval, et aukodaniku nimetust rohkem väärtustada ja
uue aukodaniku panust paikkonna arengusse paremini esile tuua. Ettepanekuid
aukodaniku nimetuse andmiseks saab
esitada 2. jaanuariks (varem 1. oktoobriks). Otsustati: esitada määruse eelnõu
volikogu istungi päevakorda.
7. Raamatupidamise seadusest
tulenevate küsimuste delegeerimine
vallavalitsusele
Raamatupidamise seaduse § 2 lg
2 kohaselt on raamatupidamiskohuslaseks kohaliku omavalitsuse üksus. Raamatupidamiskohuslase ülesandeks on
näiteks raamatupidamise sise-eeskirja
kehtestamine. Raamatupidamise siseeeskirjas kehtestatakse kontoplaan koos
kontode sisu kirjeldusega ning reguleeritakse muuhulgas majandustehingute
dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja
kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist,
raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise
korraldamisega ja sellega kaasnevate
sisekontrolli meetmete rakendamisega
seotud asjaolusid. Ettepanek on delegeerida nii selle kui ka teiste raamatupidamise seaduses toodud küsimuste lahendamine vallavalitsusele. Informatiivse materjalina on lisatud raamatupidamise siseeeskirja eelnõu vallavalitsusele. Otsustati: esitada määruse eelnõu volikogu
istungi päevakorda.
Vallavanema info

Töötuid meie vallas on 228.
Urmas Tamm tõstatas diskussiooni teemal, kas peaksime jõulupuudena meie
valla alevikes ja külades kasutama kasvavaid kuuski või mitte. Nt Vaos ja Simunas kasutatakse jõulupuudena kasvavaid kuuski.
24. november
1. Maaküsimused. Nõustuti maa munitsipaalomandisse jätmiseks järgmiste katastriüksuste moodustamisega: Spordihoone katastriüksus Triigi külas, Pikk tn
16a, Pikk tn 7a, Jakob Liivi tn 8, Pikk tn 7
ning Kõnnitee katastriüksus Väike-Maarja alevikus.
2. Kasutusloa väljastamine. Otsustati: väljastada kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle elektrimaakaabelliini kasutamiseks asukohaga VäikeMaarja alevik Aia tänava lõik 2, Aia põik
ja Aia tn 9.
3. Ehitusloa väljastamine
Otsustati: väljastada ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle elektrivarustuse
rekonstrueerimiseks aadressil VäikeMaarja alevikus Väike-Maarja - Simuna
tee, Koidu tänav, Koidu tn 1a, Lõuna tänava lõik 2, Lõuna tn 10, Lõuna tn 10a,
Pikk tn 30, Rahu tänav, Rahu tn 2, Rahu tn
4, Ravi tänava lõik 1, Ravi tänava lõik 2,
Ravi tn 3, Simuna mnt 16a, Tare tänava
lõik 1, Tare tänava lõik 2 ja jätkuvalt riigi
omandis olev maa.
4. Kirjaliku nõusoleku andmine
Otsustati anda kirjalik nõusolek väikeehitise (lehtla) püstitamiseks aadressil
Väike-Maarja alevikus Aia tn 11, VäikeMaarja Põllumeeste Seltsile ehitise tehnosüsteemide muutmiseks (õhksoojuspumba paigaldamiseks) aadressil VäikeMaarja alevik Simuna mnt 11.
5. Projekteerimistingimuste
väljastamine. Otsustati: 1) määrata projekteerimistingimused Kaarma tööstusala teede projekteerimiseks Väike-Maarja vallas Ebavere külas. 2) anda korraldus nr 586 „Projekteerimistingimuste
määramine“.
6. Tugiisiku määramine. Määrati ühele perele tugiisik; määrati tugiisiku
teenuse osutaja ja otsustati sõlmida temaga leping; anti korraldus nr 587 „Tugiisiku määramine“.
7. Mitteeluruumi üürile andmine. Otsustati: sõlmida aadressil Simuna
mnt 11 Väike-Maarja alevikus asuva 18,4
m² ruumi kasutamiseks tähtajaline üürileping FIE Tiina Kunnbergiga alates
25.11. 2010.a kuni 25.11.2013.a; 2) anda
korraldus nr 588 „Üürilepingu sõlmimine“
8. Sotsiaaltoetuste eraldamine
Otsustati: 1) nõustuda täiendava sotsiaaltoetuse eraldamisega toimetulekutoetuse vahenditest 12 taotlejatele; nõustuda
lasteaia toiduraha (a‘16 krooni päevas)
kompenseerimisega 2010/2011. õ-a-l
alates 01.11.2010a. kuni 31.12.2010.a;
kolmele Väike-Maarja valla lapsele; 3)
nõustuda kooli toiduraha (a’ 19 krooni päevas) kompenseerimisega 2010/
2011. õ-a-l alates 01.12.2010.a kuni
31.12.2010.a. ühele Väike-Maarja valla
õpilasele: 4) anda korraldus nr 589 „Sotsiaaltoetuse eraldamine“.
9. Sotsiaaltoetuse eraldamisest
keeldumine. Otsustati: 1) mitte nõustuda sotsiaaltoetuse eraldamisega kahele
taotlejale; 2) anda korraldused nr 588 ja
589 „Sotsiaaltoetuse eraldamisest keeldumine“.
1.detsember 2010
1. Maaküsimused. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamiseks järgmiste katastriüksuste moodustamisega Simuna
alevikus: Alajaama tn 1 ja Alajaama tn 2.
2. Maamaksusoodustuse rakendamine. Nõustuti maamaksusoodustuse määramisega represseeritud isikutele.
3. Kasutusloa väljastamine. Otsustati: 1) väljastada kasutusluba VäikeMaarja Vallavalitsusele hoone rekonstrueerimisjärgseks kasutamiseks aadressil Liivaküla küla Kiltsi mõis; 2) anda
korraldus nr 599 „Kasutusloa väljastamine“.
4. Kirjaliku nõusoleku andmine.
Otsustati: 1) anda kirjalik nõusolek ühele isikule väikeehitise (reoveekanalisatsioonipumba) püstitamiseks aadressil

Kiltsi alevik Pikk 9; 2) anda korraldus nr
601 „Kirjaliku nõusoleku andmine“.
5. Vee erikasutusloale seisukoha andmine. Otsustati: 1) nõustuda OÜle Karuvälja vee erikasutusloa andmisega; 2) anda korraldus nr 602 „Vee erikasutusloale seisukoha andmine“.
6. Pikk 6 katuse remondi eest
tasumine.
Otsustati: 1) tasuda valla omandis oleva
korteri, asukohaga Pikk 6, augustitormis kannatada saanud katuse taastamise
eest 2500 krooni ühele isikule. 2) anda
korraldus nr 603 „Pikk 6 katuse remondi eest tasumine“.
7. Väike-Maarja valla munitsipaalkoolide õpilaskoha ja lasteaia koha
arvestuslik maksumus 2011.a.
Otsustati: 1) kinnitada Väike-Maarja valla eelarvest kaetava arvestusliku õpilaskoha maksumus ühe õpilase kohta 2011.
aastal järgmiselt: Väike-Maarja Gümnaasiumi õhtukool - 567,63 eurot (8 882
krooni); Väike-Maarja Gümnaasium - 1
009,26 eurot (15 791 krooni); Kiltsi Põhikool - 1 782,39 eurot (27 888 krooni);
Simuna Kool - 1 999,02 eurot (31 278
krooni); Väike-Maarja Muusikakool - 2
280,94 eurot (22 477 krooni); VäikeMaarja Lasteaed - 2 520,16 eurot (39
432 krooni); 2) anda korraldus nr 604
„Väike-Maarja valla munitsipaalkoolide
õpilaskoha ja lasteaia koha arvestuslik
maksumus 2011. aastal“.
8. 2011. aasta eelarve projekt
volikogule. Otsustati: nõustuda 2011.
aasta eelarve projekti esitamisega volikogu istungi päevakorda.
9. Väike-Maarja vallavalitsuse
raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine.
Otsustati: 1) kinnitada Väike-Maarja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri; 2) anda määrus nr 2 „Väike-Maarja
Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri“.
Info
Jurist-nõunik Peeter Rahnik tutvustas
korraldatud jäätmeveo pakkumise kutse
dokumente. Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts jagas infot jõulukuul toimuvate kontsertide kohta.
12.detsember
1. Maaküsimused. Nõustuti maa munitsipaalomandisse jätmiseks katastriüksuse moodustamisega Liiduri tn 6 Kiltsi
alevikus.
Kinnitati 33 katastriüksuse koha-aadresside muutmise korraldused.
2. Detailplaneeringu vastuvõtmine, eelnõu volikogule
Väike-Maarja Vallavolikogu
13.01.2010 otsusega nr 5 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ algatati detailplaneering Väike-Maarja vallas Ebavere külas Palkmaja kinnistul (katastritunnus 92702:
004:0117, registriosa nr 4210431, pindala 48279 m², sihtotstarve tootmismaa).
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on lao- ja tootmishoone ehitamine, tehnovõrkude ning teede ja platside rajamine ja täiendava ehitusõiguse
määramine. Detailplaneering vastab kehtivale üldplaneeringule. Detailplaneeringuga on määratud krundi hoonestusala
(koos olemasolevate hoonetega 14 500
m2), ehitusõigused, kommunikatsioonidest põhjustatud piirangud maa kasutamisel, kommunikatsioonide ja teede kaitsevööndid, tehnovõrkudega varustamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted (vähemalt 20% krundi pindalast rajatakse haljastus, sh puhvertsoon kõrghaljastuse näol tootmisalast ida poole jääva
elamuala ja tootmisala vahele) ning liikluskorralduse põhimõtted. Baltic Log
Cabins OÜ tegevusala on puidutööstus.
Sama tegevus jätkub ka detailplaneeringu kohaselt. Detailplaneeringu projekti
koostas OÜ Nelia.
Otsustati: nõustuda eelnõu „Detailplaneeringu vastuvõtmine“ esitamisega volikogu koosoleku päevakorda.
3. Jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemine. Otsustati: 1) lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks isik.
4. Väike-Maarja Gümnaasiumi,
Kiltsi Põhikooli ja Simuna Kooli põhimääruste eelnõud volikogule
Otsustati: nõustuda eelnõude
(Väike-Maarja Gümnaasiumi põhimäärus, Kiltsi Põhikooli põhimäärus, Simuna Kooli põhimäärus) esitamisega voli-

kogu koosoleku päevakorda.
5. 2010.a II lisaeelarve kinnitamine
Otsustati: 1) kinnitada valla lisaeelarvest
tulenev tulude laekumise vähendamine
vastavalt Lisale 1 ning kulude vähendamine vastavalt Lisale 2; 2) anda korraldus nr 638 „Väike-Maarja valla 2010.
aasta II lisaeelarve tulude ja kulude kinnitamine tegevusaladele ja hallatavatele
asutustele“.
6. Eluruumi üürile andmine
Otsustati: 1) nõustuda ühele isikule eluruumi üürile andmisega Kiltsi
alevikus; 2) anda korraldus nr 639 „Eluruumi üürile andmine“
7. Bussiliini dotatsiooni määramine
Otsustati: 1) määrata ASle Go
Bus Rakvere bussiliinide nr 39 ja 45 dotatsioon 2010.a novembrikuu eest summas 2972.45 krooni. 2) anda korraldus
nr 640 „Bussiliini dotatsiooni määramine“
8. Väike-Maarja Hooldekodu põhimääruse eelnõu volikogule
Otsustati: nõustuda hooldekodu
põhimääruse eelnõu esitamisega volikogu istungi päevakorda.
Info
Vallavanema info: valla aastapäeva tähistamine toimub 10.detsembril.
Triigi Spordihoone sai projektiraha 2,1 miljonit krooni.
Infojuht Hilje Pakkanen andis teavet maakondliku konkurssi tulemustest,
millega valiti maakonna Aasta noorsootöötajaks õppekeskuse ja gümnaasiumi
huvijuht Helina Lükk.
22. detsember
Ehituslubade väljastamine.
Otsustati väljastada ehitusload VäikeMaarja Vallavalitsusele koolimaja renoveerimiseks ja rekonstrueerimiseks
Väike-Maarja alevikus Pikk 23 (algkoolimaja) ja Pikk 1 (peamaja) ning õppetöökoja renoveerimiseks ja rekonstrueerimiseks Väike-Maarja alevikus
Tamme tn 6. Otsustati väljastada ehitusluba OÜ-le Avispeamees kuivati laiendamiseks aadressil Avispea küla Sireli.
2.Isikliku kasutusõiguse seadmine.
Otsustati nõustuda tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks seoses maakaabelliini projekteerimisega kuuele VäikeMaarja vallale kuuluval kinnistule Rahu,
Koidu, Ravi, Lõuna ja Tare tänaval.
3.Kirjaliku nõusoleku andmine.
Otsustati anda kirjalik nõusolek
ühele isikule korterelamu tehnosüsteemide muutmiseks (õhksoojuspumba paigaldamine korteri kütmiseks) aadressil
Väike-Maarja alevik Põhja tn 13a.
4.Hooldajatoetuse maksmise jätkamine
Nõustuti hooldajatoetuse maksmisega
ühele isikule alates 01.01.2011.a kuni
31.12.2015a 240 krooni kuus.
5. Võla ja nõuete mahakandmine.
Otsustati: kinnitada võlakohustuse summas 255 278,00 krooni ja nõuete mahakandmine summas 3509,60 krooni vastavalt lisale.
6.Väike-Maarja valla 2010.aasta III lisaeelarve vastuvõtmine.
Otsustati: nõustuda Väike-Maarja valla
2010.aasta III lisaeelarve määruse eelnõu
esitamisega volikogu istungi päevakorda. Määruse eelnõu kohaselt suureneks
valla 2010. aasta II lisaeelarve tulude plaan
summas 268 054 krooni ja kulude plaan
summas 268 054 krooni.
29.detsember
Maaküsimused. Nõustuti maamaksusoodustuse määramisega represseeritud isikutele. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamiseks järgmiste katastriüksuste moodustamisega: Kuivati katastriüksus
Liivaküla külas ja Garaaþi katastriüksus Triigi külas. Nõustuti vabale põllumajandusmaale kasutusvalduse seadmiseks järgmiste katastriüksuste moodustamisega: Kivisilla katastriüksus Vao külas, Ohaka katastriüksus Liivaküla külas, Põllusopi katastriüksus Nõmme külas, Keskpõllu ja Varsakabja katastriüksused Ebavere külas ning
Lodu katastriüksus Äntu külas.
Lihtmenetlusega hanke „VäikeMaarja valla investeerimislaenu 2010/1”
tulemuste kinnitamine. Nimetatud hankele esitasid pakkumused AS SEB Pank pakkumuse maksumus 2962.77 eurot ja AS
Swedbank pakkumuse maksumus 2875.31
eurot. Mainitud hankekomisjon on seisu-

kohal, et mõlemad pakkujad vastavad pakkumise kutses loetletud osalemise tingimustele, kuid kuna AS Swedbanga pakkumus on madalam AS SEB Panga pakkumusest, siis teeb hankekomisjon VäikeMaarja Vallavalitsusele ettepaneku tunnistada laenuhankes “Väike-Maarja valla investeerimislaen 2010/1” edukaks pakkujaks AS Swed-bank. Otsustati kinnitada
hanke „Väike-Maarja valla investeerimislaen 2010/1” edukaks pakkujaks AS
Swedbank.
Laenulepingu muutmine. Otsustati taotleda AS-ga SEB Pank sõlmitud laenulepingu muutmist järgmistel tingimustel:
2011.a laenujääki tagasi ei maksta, tasutakse intresse; laenu lõpptähtaeg ja intressimäär ei muutu; lepingu muutmise eest tasutakse lepingu muutmise tasu 0,1% laenu
jäägist.
Lihtmenetlusega hanke „Simuna
rahvamaja hoone rekonstrueerimise projekteerimine” tulemuste kinnitamine. Simuna rahvamaja hoone rekonstrueerimise projekteerimiseks esitasid pakkumuse
17 pakkujat. Madalaima hinnaga pakkumuse esitas Kriips Punkt OÜ, kes on täitnud
kõiki hankedokumentides esitatud nõudeid, pakkumuses esitatud mahud on õiged ning arvestatud on kõiki hankija poolt
esitatud tingimusi ja soove, pakkujal on
vajalikul määral sarnaste tööde kogemusi
ning pakkumus vastab eduka pakkumise
nõuetele. Otsustati kinnitada lihtmenetlusega hanke „Simuna rahvamaja hoone rekonstrueerimise projekteerimine” edukaks
pakkujaks Kriips Punkt OÜ.
Sotsiaaltoetuse eraldamine.
Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse eraldamisega toimetulekutoetuse vahenditest
viiele taotlejale; nõustuti kooli toiduraha
(a 19 krooni päevas) kompenseerimisega 2010/2011. õ-a-l alates 03.01.2011a. kuni
30.06.2011a. ühele õpilasele.
Otsustati saata Väike-Maarja
Gümnaasiumi ja õppekeskuse arengukava eelnõu volikogusse.
Kasutusloa väljastamine. Otsustati väljastada kasutusluba MTÜ-le Nelikand
külamaja kasutamiseks, aadressil Kurtna
küla Seltsimaja.

Muudatused
vallavalitsuse
õigusaktides
seoses euro
kasutuselevõtuga
1.jaanuarist 2011
Väike-Maarja Vallavalitsuse määruste
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
§ 1. Väike-Maarja Vallavalitsuse 16.09. 2008. määruses nr 5 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hinna kehtestamine“
tehakse järgmised muudatused: punkt
1.1 veevarustus „0,74 eurot“, reovee
ärajuhtimine „1,17 eurot“; punkt 1.2
veevarustus „0,86 eurot“, reovee ärajuhtimine „1,48 eurot“.
§ 2. Väike-Maarja Vallavalitsuse 23.09.2008. määruses nr 6„Sooja hinna kinnitamine“ muudetakse punkt 1
ja asendatakse sõnad „694,00 krooni
(ilma käibemaksuta) ühe megavatttunni eest“ sõnadega „44,35 eurot (ilma
käibemaksuta) ühe megavatt-tunni
eest“.
§ 3. Määrus jõustub 1.01.2011.
Väike-Maarja Vallavalitsuseõigusaktide muutmine seoses euro kasutuselevõtuga (korraldus 29.12.2010)
Väike-Maarja Vallavalitsuse
16.10.2007. korralduses nr 467 „Valla
asutuste poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ ja Väike-Maarja
Vallavalitsuse 07.07.2009 korralduses
nr 246 „Simuna spordihoone teenuste
hinnakirja muutmine“ tehakse järgmised muudatused: Triigi spordihoone kasutushinnad: täiskasvanutele 1 tund - 1
euro; pensionäridele -1 euro. VäikeMaarja muuseumi ja Vao tornlinnuse
ühekordsete pääsmete hinnad täiskasvanutele - 1 euro. Väike-Maarja ja Simuna
sauna kasutamise hinnad: täiskasvanu
(kord) - 1,90 eurot, pensionärid (kord) 1,15 eurot, õpilane (kord) - 0,40 eurot,
eelkooliealine - tasuta.
Väike-Maarja sauna dussi kasutamise hinnad ilma sauna kasutamiseta:
täiskasvanu (kord) - 0,80 eurot, õpilane
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(kord) - 0,40 eurot, eelkooliealine - tasuta.
Simuna spordihoone poolt osutatavate teenuste hinnad: dussi kasutamine ilma sportimiseta - 1 kord - 1 euro.
Väike-Maarja Vallavalitsuse
14.10.2006. korralduses nr 561„Valla
tehnika kasutamise teenushindade kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:
greider - 32 eurot/h. K-700 - 35,20 eurot/h. MTZ-82 - 26,20 eurot/h. JUMZ 25,60 eurot/h. T-16 - 17,30 eurot/h. MAZ
- 22,40 eurot/h. T-150 - 28,80 eurot/h. T25 - 17,30 eurot/h.
Väike-Maarja Vallavalitsuse
03.04.2007. korralduses nr 147 „Hindade kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused: T- 150 32,00 eurot/h; MTZ 28,80 eurot/h.
Väike-Maarja Vallavalitsuse
06.01.2009. korralduses nr 10 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine tehakse järgmised muudatused: kehtestada
küttetoetuse piirmääraks 160 eurot;
sünnitoetuse määraks 192 eurot, juubelitoetuse määraks 20 eurot, matusetoetuse määraks 64 eurot.
Korraldus jõustub 1.01.2011.
1. Väike-Maarja Vallavalitsuse
16.05.2000. korralduses nr 228 “Infolehe müügihinna kinnitamine” tehakse
seoses eurole üleminekuga järgmised
muudatused: üksiknumbri müügihind 0,20 eurot.
2. Väike-Maarja Vallavalitsuse
07.02.2006. korralduses nr 60 “Reklaa-

mihinna kinnitamine” tehakse seoses
eurole üleminekuga järgmised muudatused: äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, lihtkuulutus (ilma logota, kuni
200 tähemärki) - 6.40 eurot; äriühingud
ja füüsilisest isikust ettevõtjad, logo või
pildiga kuulutus (kuni 1/6 lehekülge, 8 x
9 cm) - 9.60 eurot. Tasuta saavad infolehes kuulutusi avaldada: valla asutused,
mittetulundusühingud ja sihtasutused,
eraisikud.
3. Väike-Maarja Vallavalitsuse
04.02.2003. korralduses nr 40 “Valla infolehes avaldatava Riigikogu valimiste
reklaami hinnakirja kinnitamine” tehakse seoses eurole üleminekuga järgmised muudatused:
3.1. Riigikogu valimiste teemalise reklaami avaldamine, 1 A4 lk - 63.90 eurot.
4. Väike-Maarja Vallavalitsuse
16.10.2007.a korralduses nr 467 “Valla
asutuste poolt osutatavate teenuste hindade kinnitamine”, Väike-Maarja Vallavalitsuse 16.09.2008.a korralduses nr
571 “Väike-Maarja spordihoone teenuste hindade muutmine ja gümnaasiumi saali
üüri kehtestamine” ja Väike-Maarja Vallavalitsuse 20.10.2009.a korralduses nr
574 “Majutushinna kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:
Väike-Maarja Gümnaasiumi klassiruumide üür, 1 tund - 3.20 eurot; Väike-Maarja
Gümnaasiumi algkoolimaja saali üür asutustele ja ettevõtetele, 1 tund: 3.20 eurot; Väike-Maarja Gümnaasiumi saali üüri

Vallavolikogu materjalid
25. november 2010
1. Väike-Maarja valla 2010. II lisaeelarve vastuvõtmine
Otsustati: 1) vastu võtta VäikeMaarja valla 2010 aasta II lisaeelarve tulude plaan summas 5 949 350 krooni; 2)
vastu võtta Väike-Maarja valla 2010.aasta
II lisaeelarve kulude plaan summas
5 949 350 krooni; 3) lisaeelarve esitada
Lääne-Viru Maavalitsuse rahandusosakonnale vastavalt rahandusministeeriumi poolt kinnitatud korrale; 4) vallavalitsusel tagada alaeelarvete kinnitamine valla põhimääruse punktis
24.21 ettenähtud korras; 5) määrus
jõustub alates 01.12.2010.a. 6) anda
määrus nr 24 „Väike-Maarja valla
2010.aasta II lisaeelarve vastuvõtmine“.
2. Raamatupidamise seaduses
toodud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele.
Otsustati: 1) delegeerida raamatupidamise seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Väike-Maarja Vallavalitsusele; 2) määrus jõustub 01.12.2010;
3) anda määrus nr 25 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“.
3. Üldhariduskooli hoolekogu
moodustamise korra ja hoolekogu
töökorra kehtestamine. Otsustati kehtestada “Hoolekogu moodustamise
kord ja hoolekogu töökord” (määrus nr
26).
4. Eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks.
Sotsiaalhoolekande seaduse §
222 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab toimetulekutoetuse
määramiseks käesoleva § lõikes 6 nimetatud kulude piirmäärad, mis tagavad isiku inimväärse äraelamise. Lõike 6 kohaselt toimetulekutoetuse arvestamisel
võetakse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning käesoleva
§ lõike 5 alusel kehtestatud piirmäärade
ulatuses arvesse järgmised jooksval
kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud: 1) tegelik korteriüür või hooldustasu; 2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse
maksumus; 3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus; 4) tarbitud
elektrienergia maksumus; 5) tarbitud
majapidamisgaasi maksumus; 6) maamaksukulud; 7) hoonekindlustuse kulud;
8) tegelik olmejäätmete veotasu.
Otsustati: 1) anda määrus nr 27
„Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse
määramiseks”
5. Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine. Otsustati anda määrus nr 28
„Jäätmehoolduseeskiri“.

6. Korraldatud olmejäätmeveo
piirkonna, jäätmeveoga hõlmatud
jäätmeliigi, vedamise sageduse ja aja
ning jäätmeveo teenustasu suuruse
määramise korra kehtestamine
Vastavalt jäätmeseaduse §66 lg
4 peab vallavolikogu kehtestama oma
määrusega korraldatud jäätmeveo liigid, veopiirkonnad, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra.
Jäätmeveo teenustasu suuruse
määramise korras peab omavalitsus
kehtestama, millistest komponentide
maksumusest teenustasu kujuneb (mitte teenustasu kogumaksumus numbriliselt), kuidas ja mis puhul on võimalik teenustasu muuta toimiva jäätmeveo korral (nt saastetasu tõuseb, kütuse hind tõuseb väga olulisel määral).
Jäätmeveo teenustasu muutmise alused on võetud jäätmekäitlejate
kodulehelt http://www.ejkl.ee/content/
files/teenustasumuutmine.pdf ning
neid põhimõtteid on kasutanud ka teised omavalitsused oma õigusakti tegemisel.
Samas on korraldatud jäätmeveo piirkond jagatud kaheks tasandiks:
I tasandil toimub segaolmejäätmete
vedu üks kord 4 nädala jooksul ja II
tasandil üks kord 12 nädala jooksul.
Määrusega delegeeritakse teenustasu muutmine vallavalitsusele.
Otsustati: anda määrus nr 29
„Väike-Maarja valla korraldatud olmejäätmeveo piirkonna, jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi, vedamise sageduse
ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine“.
7. Korraldatud jäätmeveo konkursiga
seonduvate haldusülesannete täitmiseks volituse andmine MTÜle Roheline Paik
Otsustati: 1) anda MTÜle Roheline Paik volitus järgmiste korraldatud
jäätmeveo konkursiga seonduvate haldusülesannete täitmiseks: 1.1. korraldatud jäätmeveo konkursi pakkumise kutse dokumentides konkursi tingimuste
määramine; 1.2. korraldatud jäätmeveo
konkursi väljakuulutamine; 1.3. pakkumise kutse dokumentide kohta selgituste andmine; 1.4. pakkujate kvalifitseerimine, pakkumiste vastavaks tunnistamine ja pakkumise edukaks tunnistamine; 1.5. jäätmeseaduses sätestatud korras jäätmevaldaja informeerimise korraldamine tema korraldatud jäätmeveoga liitumise päevast; 1.6. korraldatud jäätmeveo lepingu sõlmimine ainuõiguse saajaga. 2) võtta vastu otsus
nr 54 „Korraldatud jäätmeveo konkursiga seonduvate haldusülesannete täitmiseks volituse andmine“.
8. Seisukoht kinnisasja oman-

hind, 1 tund - 9.60 eurot; Põrandamajutuse hind Väike-Maarja Gümnaasiumi ja
Õppekeskuse klassiruumides ühe inimese kohta 1 ööpäev - 1,92 eurot.
5. Väike-Maarja Vallavalitsuse
03.04.2007. korralduses nr 147 “Hindade kinnitamine” ja Väike-Maarja Vallavalitsuse 21.09.2004. korralduses nr 314
“Õppekeskuse ruumide üürihindade ja
teenustööde hinnakirja kinnitamine” tehakse järgmised muudatused: aula üürihind, 1 tund - 6,40 eurot; klassiruumi
kasutamine 1 tund - 6,40 eurot; arvutiklassi kasutamine 1 tund- 22,40 eurot;
söögisaali kasutamine 1 tund 12,80 eurot; 5.5. põrandahooldusmasina kasutamine 1 tund -12,80 eurot; vee- ja tolmuimuri kasutamine, 1 tund - 6,40 eurot;
koht õpilaskodus, 1 ööpäev - 9,60 eurot; õppesõit traktoril T- 150, 1 tund 32,00 eurot; õppesõit traktoril MTZ, 1
tund - 28,80 eurot.
6. Väike-Maarja Vallavalitsuse
30.06.2010 korralduses nr 333 “VäikeMaarja Noortekeskuse ruumi rendihinna kehtestamine” tehakse järgmised
muudatused: füüsiliste isikute, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide poolt 1 tund 6,40 eurot; vallas elavate 7-26aaastaste noorte poolt - tasuta; vallas
tegutsevate mittetulundusühingute poolt
- tasuta; noortekeskuste poolt korraldatud üritused - tasuta.
6. Korraldus jõustub 1.01.2011.

damiseks
OÜ Artiston Kinnisvara poolt on maavanemale esitatud kinnisasja omandamise loa taotluse lisadena muuhulgas
ka tegevuskavad Uhe ja Kloostri maaüksuste sihtotstarbeliseks majandamiseks, milles on kirjas, et metsa majandamine toimub vastavalt koostatavale
metsamajanduskavale ning kinnistute
põllumaa renditakse välja. Käesoleva
ajani on OÜle Artiston Kinnisvara kuuluvaid põllumajandusmaid sihipäraselt
haritud.
Otsustati: 1) toetada OÜle
Artiston Kinnisvara Väike-Maarja vallas Kärsa külas asuva Uhe kinnistu (registriosa nr 879231, katastritunnus
16101:001:0730, pindalaga 23,72 ha)
omandamiseks loa andmist; 2 ) toetada OÜle Artiston Kinnisvara VäikeMaarja vallas Hirla külas asuva Kloostri kinnistu (registriosa nr 3961031, katastritunnus 16101:001:0314, pindalaga
13,13 ha) omandamiseks loa andmist;
3) võtta vastu otsus nr 55 „Seisukoha
andmine“.
9. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine
Otsustati: 1) arvata hariduskomisjoni koosseisust välja Tauno Ojasaar; 2)
kinnitada hariduskomisjoni liikmeks Tiia
Mänd; 3) võtta vastu otsus nr 56 „Hariduskomisjoni koosseisu muutmine“.
10. Aukodaniku statuudi muutmine.
Otsustati: 1) muuta Väike-Maarja Vallavolikogu 24.09.2003. määrusega nr 21 kinnitatud Väike-Maarja Valla
Aukodaniku statuudi p 5 ja p 8 järgmiselt: 5. Ettepanekud koos põhjendustega, millest nähtub, milliste konkreetsete
teenete eest isik aukodaniku kandidaadiks üles seatakse, esitatakse kirjalikult
vallavolikogu esimehele hiljemalt 2.
jaanuariks. 8. Tseremoonia toimub Eesti Vabariigi aastapäeval. 2) anda määrus nr 30 „Aukodaniku statuudi muutmine“.
Aasta tegija 2010
Otsustati: 1) nimetada Lembit
Kalter Väike-Maarja valla Aasta Tegijaks
2010; 2) vastu võtta nr 57 „Aasta Tegija
2010 nimetamine“.
Info.
Urmas Tamm: Töötuid meie vallas on 233. Täna toimus Väike-Maarja
rahva-majas esimene Lääne-Virumaa kodanikeühenduste konverents “Väärtustades üksteist”. Konverentsi peateemaks on koostöö ning alateemaks teenuste delegeerimine.
27.11.2010 kell 12.00 toimub
Kiltsi lossis lossi renoveerimise lõpetamise pidulik koosviibimine.
Endisele politseimajale ei ole
õnnestunud ostjat leida.
Olev Liblikmann: järgmine volikogu istung toimub 30.12.2010.a
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Väike-Maarja
veemajandusprojekt
on lõpusirgel
Väike–Maarja veemajandusprojekti
ehituslik pool hakkab jõudma lõppfaasi. Konsortsium AS Oma Ehitaja - AS
Viimsi Keevitus pingutab külma ja paksu
lund trotsides, et 2010. aasta veebruaris alustatud kaevetöödega lõpetada
veel 2010. aastal.
Projekt hõlmas 7,8 km veetrasside ja 5,8 km kanalisatsioonitrasside
ning kahe reovee ülepumpla rekonstrueerimist-ehitamist. Hetkeseis on selline, et trassitöödest on veel teha ligikaudu 100 m veetrassi. Kanalisatsioonitrassid on täielikult välja ehitatud ja need töötavad.
Tööd on kulgenud vahelduva
eduga ja puudutanud meid kõiki. Tunnen kaasa kinnistu omanikele, kes pidid
sügisel võitlema pori ja lõhutud teedega. Tuli ette ka veekatkestusi ja uute liitumistega survelangusi ning filtrite ummistusi. Rõõm aga tunnistada, et kõik
küsimused on leidnud osapooli rahuldavad lahendused.
Kõik kinnistu omanikud, kes
omasid eelnevalt veevarustuse ja reovee ärajuhtimise lepingut Pandivere
Vesi OÜ-ga, ühendati projekti raames kas
kinnistu piiril või kinnistul. Liitumiskohaks on seadusega ette nähtud kuni 2 m
kinnistu piirist.
Kokkuvõttes on Väike-Maarja
veemajandusprojekti elluviimine
2010.aastal kulgenud tähtaegselt ja edukalt.
Seoses sellega soovib OÜ Pandivere Vesi tänada OÜ Ekoekspert, AS
Oma Ehitaja, AS Viimsi Keevitus, AS
Taalri Varahaldus ning kõiki teisi projektiga seotud osanike.
Pandivere Vesi OÜ-l on heameel teada anda veel ühe projekti alusta-

misest tuleva aasta kevadest.
Keskkonnainvesteeringtue Keskus otsustas detsembris toetada Simuna
aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamise III etapi rahastamist
913 398 krooniga. Tööd Simunas algavad aprillis ja on kavandatud 2011.a augustini. Tööde käigus ehitatakse välja
630 jooksvat meetrit kanalisatsiooni- ja
565 jm veetrassi. Lisanduvad vee ja kanalisatsioonitrassid võimaldavad umbes
60 inimesel liituda meie vee- ja kanalisatsioonitrassiga.
Teadmiseks ka neile, kes soovivad alles liituda meie poolt pakutava teenusega.Selleks on vaja:
1. Esitada kinnistu omaniku poolt taotlus
(blanketid Pandivere Vesi OÜ kontoris).
2. Täidetud blanketi alusel sõlmitakse
leping ja paigaldatakse tasuta veearvesti, mille alusel saab toimima arveldus.
Kui aga eelnevalt on juba leping ühe
teenuse kohta sõlmitud ja kliendil on
soov sõlmida leping ka teise teenusega, siis seda saab teha meie kontoris.
Kontoris tuleb täita vastav liitumisavaldus. Kindlasti tuleb avaldust täitma tulles
kaas võtta veearvesti näit, et see fikseerida lepingus. Nii lihtne see ongi!
Suhtlemine OÜ Pandivere Vesi
ja kliendi vahel võib toimida kuidas iganes, kas meili, telefoni või kirja teel.
Olge julged muret kurtma ja esitama küsimusi.
Tuletame veelkord meelde meie
kontaktandmed: OÜ Pandivere Vesi: tel
326 1536,
pandiverevesi@hot.ee; Gennadi Filippov, tel 523 8101, gennadi@v-maarja.ee.
Gennadi Filippov

Lastaed sai 600 000 krooni
remondiraha
Väike-Maarja vallavalitsus sai regionaalsete investeeringutoetuste programmist,
mida rahastatakse riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust, Väike-Maarja lasteaia osaliseks renoveerimiseks 589
798 krooni. Selle raha eest tehakse korda lasteaia esimese ja teise rühma ruumid ning koridorid.
Lasteaja direktori Tiia Männi

sõnul jääb lasteaias pärast mainitud kahe
rühmaruumi kordategemist veel remontida vanavõimlemissaal ja koridor.
Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid
hoolekande, õppimise, sportimise ja
vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks laste, noorte, perede, vanurite
ja puuetega inimeste jaoks.

Väike-Maarja lõpetab aasta
positiivselt
Jah, pärast augustikuu ulatuslikke tormikahjustusi, on Väike-Maarjat hakatud nimetama rahvasuus ka tormipealinnaks.
Mäletatavasti hävisid paljude eramute,
Väike-Maarja lasteaia ja teise hoonete
katused. Tugevasti sai kahjustada ka Väike-Maarja kirik, millel hävis tornikiiver, katus ja leinamaja. Kuigi Ansipi valitsus ei leidnud tahet Väike-Maarja valda selles hävingus aidata, tuli abikäsi mujalt – Tallinna linnalt ning teistelt omavalitsustelt, erinevatelt ettevõtjatelt ja eraisikutelt. Tänu südikale visadusele ja kiirele reageerimisele, on vald saanud edukalt tormikahjustuste likvideerimisega
hakkama.
25. novembril võttis VäikeMaarja vallavolikogu vastu positiivse
lisaeelarve summas üle viie miljoni
krooni. Ühe keskmise Eesti valla jaoks,
nagu seda on ka Väike-Maarja, tähendab selline summa edukat töövilja.
Kui rääkida suurematest eelarve
laekumistest, siis Väike-Maarja vald on
sel aastal suutnud müüa kaks hoonet.
Triigi külas asuv endine lasteaed-algkool
müüdi summas 300 000 krooni ja
Avanduse mõis 3,1 miljoni krooni eest.
Need hooned on ostnud ettevõtlikud inimesed, kes ei ole soovinud kinnisvara
soetada vaid kinnisvara enda pärast, vaid
selle arendamiseks. Triigi küla soovitak-

se planeerida erahooldekodu vanuritele ja Avanduse mõisast tahetakse teha
Väike-Maarja turismimagnet.
Sellised müügi-ostu tehingud
toovad Väike-Maarja inimesele kasu.
Iga töötav hoone toob juurde uusi töökohti ja elavdab kogukonda tervikuna.
Jah, tänases majanduskriisis on
igale inimesele ja omavalitsusele raske, nii ka Väike-Maarja vallale. Sellest
hoolimata üritame võimaluste piires ikka
korda teha erinevaid hooneid. Äsja sai
renoveeritud ka Kiltsi mõisahoone, sel
aastal sai remonditud ka Väike-Maarja
rahvamaja. Järgmisel aastal alustame näiteks Simuna rahvamaja ja Väike-Maarja
Gümnaasiumi ja Triigi Spordihoone remontimisega, lisaks saab ka Simuna kooli
võimla endale uue põranda.
Loodame, et selline tegusus ja
toimekus jätkub vallas ka tulevikus.
Kui nüüd mõnel inimesel on hüva nõu
anda, kuidas ja millele peaksid vallajuhid
veel ja rohkem tähelepanu pöörama, siis
kõik ettepanekud on alati teretulnud. Julgelt võib pöörduda otse valda või kirjutada hoopis minu e-mailile
siret.kotka@gmail.com.
Siret Kotka
Väike-Maarja vallavolikogu liige
hariduskomisjoni esimees
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Vallavanema ja volikogu esimehe aastalõpu intervjuu
Mida peate lõppeva aasta kõige olulisemaks saavutuseks ja sündmuseks
vallas?

de likvideerimine kõigi valla kodanike,
ettevõtete ja valla enda poolt.

Selle koosseisu volikogul ja vallavalitVallavanem Urmas Tamm: Üheks suususel on täis saanud esimene aasta.
reks saavutuseks pean Kiltsi mõisa valKuidas iseloomustate seda aastat?
mimist. Uuenenud mõis annab uued võimalused kooli- ja kultuurielu rikastada,
Urmas Tamm: Selle koosseisu tööleturismi arendada, koolile oma nägu kuhakkamine algas tormiliselt. Üks volijundada. Nüüd on vaja mõelda, mis on
kogu liige hoiatas mind Väike-Maarjas
see, mis tooks mõisa inimesi, aga ka
tööle asumise eel juba ette, et hoidku
õpilasi ja õpetajaid.
ma oma piip ja prillid. Prillid on terved,
Igapäevaselt peaks Väike-Maarsuitsu ei tee enam 20 aastat.
ja aleviku rahvas rõõmustama paraneTõsisemaks minnes, olen esinud joogivee kvaliteedi üle. 11,3 miljomese aastaga inimestest, olukorrast ja
nilise veemajandusprojekti toel saab aasinvesteerimisvajadusest pildi ette saata lõpuks korda mitu kilomeetrit vee- ja
nud. Torkab silma, et palju on poolikult
kanalisatsioonitrasse. Tööde käigus on
lahendatud objekte. Näiteks Simuna rahtulnud elanikel kannatada ajutisi ebamuvamajas on korras saal ja tualettruumid,
gavusi, kuid selle kaalub üles nõuetele
ülejäänu aga väga kehvas seisus. Või
vastav joogivesi.
näiteks Triigi spordihoone, Kiltsi rahVäike-Maarja on kultuuriloolivamaja, Väike-Maarja muusikakooli
selt rikas koht. Meil on palju rikastavat
ruumid. Muusikakool on maakonna teisanda nii oma kodukohale, maakonnale
te osasugustega võrreldes kõige viletkui kogu Eestile. Kel on palju anda, selsamas seisus.
lelt ka palju nõutakse. On meie teha, kas
Siinkohal on mul hea meel valja kuidas väärtustame siin sündinud-kasminud Kurtna külamaja ja peagi valmivanud, elanud-töötanud tuntud kultuuriva Liivaküla seltsimaja üle, mis on korja riigitegelasi.
da tehtud külarahva eestvedamisel ja
Minu jaoks on olnud
suure kaaluga sügavama tähendusega sündmused, nagu näiteks Wiedemanni keelepäev,
koos Pille Lille toetusfondiga
toimunud muusikafestival, ajalookonverents Kiltsi lossis jne.
Tänu neile sündmustele on meil
tekkinud juba omad eesti tuntud kultuurinimesed, kes tunnevad endas missiooni teha midagi siinsamas Väike-Maarja ja
eesti kultuuri heaks. Tühjale
kohale nad ju ei tuleks.
Meeldisid südamlikud
Väike-Maarja pasunakoori, Simuna kapelli ja Väike-Maarja
rahvatants - 55 juubelikontserdid, samuti Eda-Ines Etti ja Kirsi
Ranto heategevuskontserdid
Väike-Maarja kiriku taastamise
toetuseks, mis said ka rahva
sooja vastuvõtu osaliseks.
Kindlasti oli tunnustamata aasta tegija palju pahandust
tekitanud augustitorm. Praegugi teeb südame soojaks, kui
mõtlen tagasi kõigile heategi- Vallavanem Urmas Tamm Pandivere päevi avamas
jatele, annetajatele, kelle abiga
oli kergem tormikahjustusi likvideeriprojektirahadega.
da.
Üks aasta märksõnu oli talgud.
Olev Liblikmann: On olnud päris raske
Tormikahjustusi likvideeriti paljudes
aasta. Rahaliste vahendite nappus on
kohtades talgukorras, appi tõtati lähedalt
seadnud piirid paljude heade kavatsuste
ja kaugelt, abistati omasid, naabreid, võõrealiseerimisele, mille eesmärgiks on
raid. Tormid tegid küll palju kahju, kuid
olnud veelgi elamisväärsemate tinginad tõestasid meile ka midagi väga olumuste loomine vallas.
list ja vajalikku: me oleme üksteise jaoks
olemas, kui raskeks läheb.
2010. aasta on olnud üks masu-aastaist,
Volikogu esimees Olev Liblikmann:
kus on tulnud kõvasti vallaeelarvet
Kõige olulisemateks sündmusteks on olkärpida. Millised valdkonnad on saanud kahtlemata looduse poolt saadetud
nud kõige enam masu tõttu kannatatormid ja tuisud ning saavutusteks nenda?
de poolt tekitatud kahjude ja probleemi-

Armsad Väike-Maarja
valla elanikud!
Väikemaarjalasi on kahtlemata nimega
õnnistatud. Seda mitte ainult imelise kõla
ja tähendusrikka kultuurikonteksti osana, vaid ka eelolevat jõuluaega silmas
pidades, mis oma olemuselt on tihedasti
seotud just Maarja nimega. Samamoodi
on tähenduslik ja ühteliitev legend väikesest Maarjast, mis omakorda on seotud Neitsi Maarjale pühendatud kirikuga.
Küll aga ei ole loodus sel aastal
Väike-Maarjat õnnistanud. Suvise tormi
epitsentrina said kannatada nii kirik, lasteaed, erahooned kui ka metsad. Oleks
ilus mõelda, et ehk oli selle eesmärk
proovile panna inimeste ja paiga tugevus ning tuletada meelde üksteisest hoolimise, abivalmiduse ning kokkuhoidmise vajadust. Ja on ilus mõelda, et see ka
õnnestus: hiljuti Väike-Maarjas asetleidnud kodanikeühenduste konverents tõi
esile hoolivuse väikseimadki tagamaad
ning oli selge suunitlus tugevamaks ja

tõhusamaks koostööks erinevate sektorite ja inimeste vahel. Tänuväärselt aitab MTÜ PAIK juba aastaid kaasa kohaliku elu ja initsiatiivi arengule. Ettevõtlikkuse eeskuju näitavad ka raskel ajal
häid tulemusi saavutavad Väike-Maarja
ettevõtted.
Kultuuri- ja ajalookontekstis on
Väike-Maarja valda õnnistatud aga Kiltsi mõisa renoveerimistööde lõpulejõudmise ning Kurtna külamaja avamisega.
Uued objektid või renoveeritud vanad
omavad teatavat energeetilist väärtust,
mis inimesi ligi tõmbab ning paigaga
tihedamalt seob. Küllap aga teavad
maarjalased paigavaimu tähtsust ise kõige paremini, sest Ebavere vaim puudutab ja kutsub tagasi ka kaugemaltsõitvaid inimesi.
Rahulikku, südamlikku ja üksteisest hoolivat jõuluaega!
Teie maavanem,
Einar Vallbaum

Urmas Tamm: Valla tulubaas vähenes nii riigipoolse toetuse kui ka
üksikisiku tulumaksu laekumise vähenemise tõttu. Seetõttu on jäänud
vallateed hooldamata. Lumetõrjet
tuleb teha ja teid lahti hoida - see on
vältimatu kulutus, kuid suvisteks remonttöödeks meil raha enam ei jätkunud.
Aasta algul kasvanud tööpuudus suurendas ka vallaeelarves
sotsiaalhoolekandest toimetulekutoetuseks makstavat osa.
Pingeline vallaeelarve on
puudutanud igat eluvaldkonda, nii
haridust, vaba aja veetmise võimalusi jm.

Volikogu esimees Olev Liblikmann Pandivere päevade tuld süütamas

Olev Liblikmann: Kõige rohkem on kindlasti kannatada saanud valla teed ja seda
nii teede taastus- kui ka jooksva remondi
osas, sest suur osa rahast on kulunud lumetõrjetöödele. Meie aastane vajadus
valla teedele on minimaalselt 5 milj. krooni, kasutada saame aga 1,5-2 milj. krooni.
Investeeringute vaeguse käes vaevlevad
aga ka kõik eluvaldkonnad, nii et kannatada on saanud praktiliselt kõik.
Väike-Maarja valla mainest
räägiti lõppeval aastal küllaltki palju. Milline on valla
maine teie arvates?
Urmas Tamm: Väike-Maarja
valla maine on olnud küllalt
hea. Arvan, et inimesed ei pea
häbenema, et nad on pärit
Väike-Maarjast või et nad
töötavad siin.
Väike-Maarja valla mainet kujundavad siin tegutsevad asutused ja ettevõtted,
s.o meie kõik iga päev. Teada on, et head mainet on raske saavutada ja hoida, kuid
kerge rikkuda.
Vallas on kahjuks palju
“meie ja teie” suhtumist. Senise killustatuse asemel võiks
palju rohkem olla “meie” suhtumist, soovi midagi ühiselt
koos ära teha, siis oleks ka
tulemus parem.
Mainest armastatakse
Väike-Maarjas rääkida. Samas
kerkib aina enam esiplaanile
vajadus turundada nii siinseid
üritusi, turismi, ettevõtluse võimalusi, aga
samapalju ka Väike-Maarjat kui head paika, kus elada.
Eestist on võtta kohaturunduse
kohta mitmesuguseid näiteid. Üheks õnnestunumaks pean viimasel ajal Viljandit,
kus pärimusmuusikafestivalidest on Viljandi linn leidnud endale pärimusmuusika
nissi seda koolis õpetades ja pärimusmuusikakontserte korraldades. Kompetentsi

edasiseks arendamiseks ehitati pärimusmuusikaait. Rahvakultuurialast tegevust
toetab samast väljakasvanud maakonna
tunnuslause “Ürgses rütmis”.
Teise näite toon Türi linnast, kus
toimub igakevadine lillelaat. Laat toob
meediakajastuse ja rahva Türile. Inimesed üldiselt teavad, et kui räägitakse Türist, siis meenub neile, ahaa, see on see
koht, kus lillelaata peetakse. Aga millist
lisandväärtust ja kompetentsi laatlillendus-aiandus neile veel juurde on
andnud, sellest pole suuremat kuulda olnud.
Just selles suunas, et üritused-tegevused tooksid laiemalt ja pikemajalisemat kasu, peaksime ka meie oma mõtteid arendama ja tegevust suunama.
Mis on Väike-Maarja suurim
probleem? Sama, mis suurtest keskustest väljaspool elavate inimeste jaoks
mujalgi - et oleks tööd. Töökohtade vähesus maapiirkondades ja ka Väike-Maarja vallas on üks peamisi põhjusi, miks
inimesed siit mujale elama asuvad. See
on üks tegevusvaldkondi, mis vajab tõsisemalt tegelemist nii meie vallas kui
valdade koostöös PAIK-s.
Võtame kasvõi palju pahandust
tekitanud kiriku tornikiivri murdumise.
Suure meediakära kõrval tõi murdunud
tornikiiver siia ka inimesi ja ettevõtjaid
mujalt, kes on huvitatud koostööst just
meie valla ettevõtjatega, näiteks energeetika valdkonnas. Väike-Maarjat külastanud soomlased on öelnud, et uus
majanduskasv ei sünni Nokia-suguse ettevõtte loomise ja eduga, vaid paljude
väiksemate koostööst. On meie teha, ka
võtame pakutust kinni või mitte. Kohalikku ettevõtlikkust arvestades loodan,
et me ei lase võimalust käest.
Minu arvates võiksime rohkem
palju rohkem rääkida Väike-Maarjast kui
heast kohast elamiseks. Mind ongi esimese vallavanema aasta jooksul hämmastanud, miks sellele seni nii vähe tähelepanu pööratud on. Siin on olemas lasteaed ja mitu kooli, võimalused huvihari-

duseks ja –tegevuseks, sportimiseks, on
pere- ja hambaarstid, apteek, mitmed teenindusasutused, poed jpm, ilus loodus
ja rahulik keskkond ning vilgas seltsielu
pealekauba. Küsimus on teenuste kvaliteedis ja suutlikkuses neis head teenuse
kvaliteeti pakkuda.
Alguse juurde tagasi tulles: siin
saab iga meie asutus ja ettevõte VäikeMaarja hea maine kujundamiseks midagi ära teha. Nagu öeldakse: tee head
tööd ja räägi sellest.
Olev Liblikmann: Eks nii valla kui ka
igasuguse teise asutuse ja ettevõtte maine sõltub sellest, kuidas seal nii igapäevaseid kui ka perspektiivseid probleeme lahendatakse. Arvan, et oleme mõlema osas suutnud tagada edasimineku
vaatamata nappidele ressurssidele. Seega võiks mainet pidada heaks, aga lõpliku hinnangu annavad muidugi vallaga
seotud inimesed nii lähedalt kui kaugelt.
Milline on teie uusaasta soov vallarahvale?
Urmas Tamm: Kui sel aastal pidime lisaks masule tegelema palju ka loodusjõudude tagajärgedega, siis uueks aastaks soovin, et saaksime ellu viia neid
plaane ja unistusi, mida oleme soovinud.
Vallarahvale soovin uueks aastaks palju tervist, õnne ja kordaminekuid, et teie pingutused kannaksid vilja.
Soovin, et teile kallid lähedased oleksid
teiega ka järgmisel aastal.
Olev Liblikmann: Vallarahvale soovin
jätkuvat meelekindlust, sest raske aeg
kestab veel kindlasti mitu aastat ja kõigi raskustega toimetulek nõuab igaühelt tõsiseid jõupingutusi. Nende tegemiseks soovin kõigile eelkõige head
tervist, üksteise mõistmist ja toetamist
ning lootust paremasse tuleviiku! Elame veel!
Küsis Hilje Pakkanen

Aasta teo nominent:
Kurtna külamaja
valmimine
Kui 2009. aasta oktoobrikuu alguses
seisid endise kauplusehoone müürijupid
külamaja ehituse ootuses, siis tänaseks
asub samal kohal uus ja hubane seltsimaja. Aastaga viis nelja küla - Võivere,
Kurtna, Nadalama ja Kärsa - inimesi ühendav mittetulundusühing Nelikand ellu
neli rahastatud projekti ja avas 19. novembril pidulikult 2,7 miljonit krooni
maksma läinud Kurtna külamaja.
Nii nagu eelmise sajandi algu-

ses ehitasid talumehed ja kohalikud ettevõtjad külakeskustesse seltsimaju, nii aitasid ka
nelja küla inimeste unistuse
oma külamajast teoks teha eelkõige nad ise. Ainuüksi 2010.
aasta jooksul toimus 15 talgupäeva, mil vabatahtlikud aitasid kaasa külamaja värvimisja ehitustöödel ning ümbruse
korrastamisel.

Kurtna külamaja valmimise taga on kõva
projektikirjutaja Ene Preem, kes on ka
Kurtna, Nadalama, Võivere ja Kärsa külaelu edendaja ja MTÜ Nelikand juhatuse
esimees.
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Soovime kõigile
rõõmsaid jõule
ja õnnelikku uut
aastat!
Väike- Maarja
Lasteaed

Jõulu õhtu
Kas tunned õhtut, kuhu vaikib tuul
ja kogu ilm käib muinasjutu radu,
ja kauge inglilaulu taeva alt
toob maha imepehme lumesadu.
Siis on kui lõhnaks Betlemma hein
ja kuulduks lapse lunastavat nuttu,
ja nagu tõttaks karjased just nüüd
me läve alla vestma jõulujuttu.

Simuna osavallavanem Mart
Pruul
Lahkuv aasta oli meile kõigile tööde ja
tegude rohke, oli häid ja halvemaid hetki.
Aasta algas Simuna piirkonnale
küllaltki ebameeldivalt, kuna meil suleti riiklik päästekomando. Tuli tegutseda kiiresti ja luua MTÜ Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts. Hoone ja tehnika oli päästetööde tegemiseks olemas.
Leidus ka vabatahtlikke, kes olid nõus
päästetöödel osalema. Hetkel kuulub
Simuna vabatahtlikku päästekomandosse kümme vabatahtlikku päästjat, kolm
neist on kutselised.
Tänaseks on toimunud 24 väljasõitu Simuna abikomandost. Suure-

mad sündmused, kus meie abi
vajati, olid Imukvere metsapõleng ja augustitormid.
Meelde on jäänud veel
1. mai talgud, millest Simunas ja
ümberkaudsetes külades võttis
osa kümneid tublisid inimesi.
Korda said tehtud mitmed territooriumid. Heakorratöid jätkub
veel, nii et järgmisel kevadel
kindlasti jätkame.
Need olid esimesed
mõtted, mis meelde tulid.
Oli veel palju teisi vajalikke ja olulisi tegemisi Simuna
osavallas.
Tänan kõiki, kes aitasid
kaasa Simuna osavallas elu turvalisemaks ja paremaks muutmisel!
Soovin kõigile rahulikke jõulupühi, head vana asta lõppu ja ilusat uut aastat!

Valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja
Ilve Tobreluts

Sel õhtul jõulu-ime ette koos
kõik hardalt kummarduvad küünlavalgel,
ja nagu ükskord sõime kohal täht
lööb häädus helendama igal palgel.
Kersti Merilaas

Kauneid pühi ja head uut aastat!
Väike-Maarja muuseumi rahvas

Aastas oli päris palju head ja huvitavat.
Tagasipilku heites meenuvad
eeskätt ettevõtmised, mis nõudsid rohkem aega ja millele sai suuremat tähelepanu pööratud.
Enim pinget, muresid ja rõõme
tõi Eesti valdade talimängude korralda-

mine veebruaris. Mängud õnnestusid
igati väga tõhusa ja hästi toiminud meeskonnatöö tulemusena. Teine suurem
õnnestumine oli riigimees Juhan Kuke
125. sünniaastapäeva tähistamine Käru
külas koostöös Konstantin Pätsi muuseumiga.
Tööalaselt lisas valla struktuurimuudatus mõningaid uusi tegevusi ja
kohustusi. Taas olen tihedamalt seotud
siinses kultuurielus toimuvaga.
Erilist heameelt tunnen selle
üle, et Kiltsi mõis on oma suursuguse
ja nägusa ilme tagasi saanud. Hea mälestus jäi admiral Adam Johann von
Krusensterni 240. sünniaastapäeva tähistanud üritustest ja taaskohtumisest
Krusensternide perekonna esindajatega.
Toredaid elamusi pakkus suvel
külastatud Soome skulptori Emil
Wikströmi maja-muuseum Visavuoril –
äärmiselt huvitava sisuga ja uskumatult
kaunis!
Tänavune aasta jääb mällu ka
eriliselt ekstreemsete ilmastikuolude
poolest, mis murdsid kirikutorni, lõhkusid katuseid ja tõid inimestele mitmel

korral palju suuri muresid.
Natuke jääb hinge vaevama
Georg Lurichi mälestuse jäädvustamisega seonduv. Lurichi 130. sünniaastapäeva pidustuste raames viis aastat tagasi sai võetud eesmärgiks tähistada
tema 135. sünniaastapäeva mälestussamba avamisega Väike-Maarja keskväljakul. See aasta ei ole meid rahalises
mõttes mälestussamba rajamisele oluliselt lähemale viinud. Küll aga oleme
saanud pidada vajalikke läbirääkimisi ja
arutelusid skulptorite ja mitmete asja
edenemisele kaasa aidata saavate inimestega. See annab lootust ja jõudu tuleval
aastal ettevõtmisega edasi minna.
Jõudsalt oleme liikuma saanud
Struve meridiaanikaare Simuna–Võivere otspunktide tähistamise. PRIA
Leader-programmist eraldati toetust
Võivere otspunkti tähise rajamiseks.
Tööd lähevad lahti kevadel. Loodetavasti õnnestub Muinsuskaitseameti toel
sinna tuleval aastal ka vajalikud infotahvlid paigaldada.
Soovin kõigile rõõmu, ergast
vaimu, õnne, õnnestumisi ja kosutavaid
tegevusi tulevaks aastaks!

Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse
direktor Raili Sirgmets

Nüüd süütame jällegi küünlad,
las soojendab südant see lõõm...

Aasta 2010 jääb aastaks, kui meie pere
laste soovid täitusid ja sellega seoses
muutus ka pere elukorraldus. Heameel
on, et pärast pingelisi katseid õnnestus
nooremal tütrel sisse saada Norra Teatri Akadeemiasse, vanem tütar aga jätkas õigusteaduse magistriõpinguid
Uppsala Ülikoolis. Laste välismaal õppimine on oluliselt minu silmaringi
laiendanud ja aidanud mõista Põhjamaade haridusfilosoofiat ja korraldust koos
oma tugevate ning nõrkade külgedega.
Tööalaselt
jäävad
meelde pingelised eelarved, sest kokku vähendasime sellel aastal koolides
4,9 ametikohta. Positiivset oli aga rohkem ja oluliselt kasvas meie koolide

Täname kõiki, kes lõppeval aastal
on soojendanud meie südameid oma
sõnade ja tegudega.
Soovime teile kõigile häid pühi,
head vana-aasta lõppu
ja head uut aastat!
Hooldekodupere

Suur-suur aitäh teile!
“No ja mis tööd sa siis nüüd teed?”
on olnud lõppeva aasta sagedasem
küsimus tuttavatelt, keda pole tükk
aega näinud.
“Teen Väike-Maarja valla lehte!”
Vaikus. Või imestav nojah…
“Ega see pole niisama vallaleht! Nad
seal Väike-Maarjas võtavad asja päris tõsiselt!”
Ja nii ongi. Täiesti
tõsiselt suhtutakse oma
lehte, temaga arvestatakse, teda loetakse ja tellitakse, talle tehakse kaastööd, saadetakse pilte ja
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kirjutisi oma tegemistest. Teda arvustatakse ja kiidetakse…
Vaat’ see on kõige rõõmustavam asi Väike-Maarja lehe juures, et
meie leht läheb meile korda!
Aitäh teile kõigile, ka praeguse toimetaja eelkäijatele, kes te pärandasite sellise lehe mulle teha. Püüan
taset hoida.
Soovin kõikidele lugejatele,
kaastööde tegijatele, lehe levitajatele
ja neile, kellele leht korda läheb südamest head uut aastat!
Jätkame aga uuel aastal jälle!
Jällegi saabumas aasta uus,
olgu ta seekord paremast puust.
Olgu ta teguderohke ja tore,
rõõmude varju jäägu kõik mure.
Hilje Pakkanen
toimetaja

osalemine erinevatel üritustel ning
õpilasvõistlustel.
Sellel aastal oli tähtis meie
asutustele
konkureerimine
kvaliteediauhinnale, mis tähendab
ühtlasi kvaliteedijuhtimise süsteemile üleminekut. Kuigi oleme tee
alguses, andis see meie koolide
juhtkonnale uued oskused ja
teadmised. Samuti sundis see juhtkonda tegema põhjalikku analüüsi
ja viis erapooletut assessorit andsid hinnangud koolides toimuva
kohta.
Tänan koolide personali
hea koostöö eest!
Ilusat jõuluaega ja meeleolukat aastavahetust!

Raamatukogu tänab
Eesti Raamatukogude Ühing kutsus lugemisaastal kõiki lugejaid üles kinkima
oma kodukandi raamatukogule üht äsja
ilmunud raamatut. See on heategu, millega saab kogeda kinkimisrõõmu ja pakkuda paljudele teistele lugemisrõõmu.
Kinkides raamatukogule, teeme kingituse korraga paljudele.
Väike-Maarja raamatukogule
kingiti lugemisaastal päris mitmeid häid
ja väga häid raamatuid.
Raamatukogu tänab lahkeid annetajaid Lembit Uibot, Jaak Läänemetsa, Tuuli Saksa, Tiina Rajastet, Li-Ann
Lehtmetsa, Virve Alast, Aime Karu.
Suur tänu ka Väike-Maarja Vallavalitsusele, Kalju Suurele, Paavo Kivine‘le,
Boris Kivikule, Piret Päärile, RMKle,

Memento Rakvere Ühingule.
Kingitud raamatusse
kleepisime lugemisaasta embleemi ja kirjutasime sisse kinkija nime.
Ühe aasta jooksul ilmub eestis üle 4000 raamatu,
millest Väike-Maarja raamatukogusse jõuab keskmiselt
1000, viimastel aastatel 700 –
800 raamatut.
Olgu aasta milline tahes, ikka leidub igas raamatukogus usinaid lugejaid. Raamatukokku tullakse ka vaatamata hõrenevatele uudiskirjanduse riiulitele ja pikeneva-

tele lugemisjärjekordadele. Usina otsimise järel leiab igaüks endale midagi
meelpärast nii meelelahutuseks kui ka
enesetäiendamiseks, kui vastilmunud
menuraamat just hetkel kellegi teise
käes lugemisel on.
Soovin meie lugejatele head
lugemisaastat ka kõigil järgnevatel
aastatel!
Irma Raatma
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Detsember 2010

Aasta 2010 Simuna Koolis

Kiltsi kooliaasta kulges sündmusterohkelt

2010. aasta algas kõva külmaga ja paksu
lumega ja paistab, et lõpeb samamoodi.
Külma on õnneks veidi vähem, aga lund
see-eest tublisti rohkem. Millega siis Simuna koolipere möödunud aastal tegeles?
Põhitegevus oli ikka õppimine ja
õpetamine. Kuid ühest koolist teeb tõelise
kooli ikka õppimise kõrval ka õppetööväline tegevus. Osalesime mitmetel konkurssidel ja võistlustel nii maakonna-, valla- kui
ka kihelkonnatasandil.
Eriliselt äramärkimist väärivadki Simuna
kihelkonnakoolide üritused. Kihelkonnakoolide koostöö toimib juba 13 aastat. Üritustesarja kuulusid möödunud aastal rahvastepallivõistlus Simunas, kergejõustikuvõistlus Muugas, sügisene krossjooks
Rakkes, meeleolukas õpetajatepäeva pidu
Lahus (korraldajateks Lahu ja Salla koolid), kihelkonnakoolide laager Simunas ja
aasta kokkuvõtete ja uute plaanide tegemine Laekveres.

Õppimine on õpilaste põhitöö, teeme seda
nii hästi, kui suudame. Allpool tuleb juttu
sellest, mis õppimise kõrval Kiltsi koolis
sel õppeaastal huvitavat toimunud on.
Kooliaasta juhatas sisse suur torm,
mis tegi Kiltsis palju pahandust. Teiste suurte puude seas murdis torm maha mõisa ees
kasvanud ja kooli jaoks palju tähendanud
pühatammepuu(pildiltammeärasaatmine).
Puhkuselt naasvaid õpetajaid
ootas ees lisaks kooliaasta ettevalmistamisele tormikahjustuste likvideerimistööd.
Korraldasime mõisapargis tormimurru koristamise talgud. Tammepuu sümboolsele
ärasaatmisele oli kohale tulnud ka televisioon (Kanal 2). Vallavanem tõi kotitäie
uusi potentsiaalseid tammesid (tammetõrusid).
Õppeaasta algust raskendasid ka
tähtajast tunduvalt pikemaks veninud ehitustööd. Praegu, kui kaunis koolimaja valmis on, oleme kooliaasta alguse mured
juba unustada jõudnud.
Kooliaasta algusesse jäi kohaliku
hariduselu 155. ja Kiltsi kooli 90.aastapäeva tähistamine. Seegi suur sündmus vajas
korralikku ettevalmistamist. Toimus kooli
vilistlaste, endiste ja praeguste õpetajate ja
õpilaste kokkutulek. Päev oli kaunis, kokkutulek südamlik, jällenägemisrõõm suur.
Kokkutuleku puhuks ilmus kooli almanahh,
kuhu oli jäädvustatud lõpufotod lendude
kaupa. Pidu oli meeliülendav. Tantsupõrandal keerutasid jalga need, kes olid kooli
lõpetanud rohkem kui 50 aastat tagasi kõrvuti möödunud kevadel lõpetanutega. Tunnustust jagus kõigile kooli eest hea seisnutele. Pidustusest said osa ka kooli õpilased, kelle jaoks kaeti eraldi peolaud.
Ühislaul ülendas meeli vastses remonditud kaunis mõisasaalis.
Kuuldused meie vastrenoveeritud
kaunist koolihoonest on levinud üle Eesti.
Taas koputas meie uksele televisioon, seekord TV3, kes tõi kaasa “Laheda koolipäeva” ürituse. Lahedal koolipäeval demonstreerisid meie õpilased külalistele oma giidioskusi ja jutustasid neile ajaloolisi legende. Üritus vastas oma nimele: oli tõesti lahe
ja koolipäeva avardav.
Õpilasesinduse soovil toimus
koolis esimese õppeveerandi lõpul septembri- ja oktoobrikuu sünnipäevalaste
sünnipäevapidu. Sünnipäevalaste tähistamisi on kavas korraldada iga veerandi lõpus.
Toredaks elamuseks kooliperele
oli õpetajatepäeva tähistamine. Selleks
puhuks vahetasid õpetajad ja õpilased oma
rollid. Palju nalja tegid kõigile tunnid, mida
andsid õpilased sõnakuulmatutele õpetajatele. Siia sobib hästi kooliaasta deviis: ära
tee seda teistele, mida sa ei taha, et sinule

Uued õpetajad on juba pälvinud laste palava poolehoiu.
Sügisel toimus traditsiooniline
„Nunnunäitus“. Tähistati õpetajate päeva.
See oli kunstihõnguline. Õpetajatest said
õpilased, kes istusid maalimistunnis ning
maalisid endale ainulaadset kohvikruusi,
samal ajal kui 9. klass harjutas kätt pärisõpetajaks olemisega. Päeva lõpuks kinkisid 9. klassi õpilased igale õpetajale õpetajate pildi - kuid mitte tavalise, vaid ise joonistatu. Teos oli meisterlik, autoriks Tõnis
Klaasmägi, ja üks nendest piltidest jääb
ehtima õpetajatetoa seina. Stiilinädala raames sai näha Simuna Koolis põnevaid
soenguid, lemmikõpetaja riietust, vahvaid
multikategelasi ning sedagi, kuidas näevad välja tüdrukuks riietunud poisid ja poisteks riietunud tüdrukud. Nädala viimane
päev oli siis „Kõik koos päev“ – see tähendab näiteks, et põneva soenguga poi-

Tuleohutuse ja liikluspraktiline õppus “Laps liikluses” toimus seekord
Simunas.
Kõige eredamaks sündmuseks
lõppeval aastal oli maikuus koolipere ja
vilistlaste jaoks Simuna Kooli 320. aastapäevapidu. Väärikat juubelit tähistasime
rõõmsa rongkäiguga Simuna alevikus,
millele järgnesid rahvamajas südamlik aktus ja lustlik vilistlaste koosviibimine. Kooli
aastapäevaks andsime välja õpilastööde
kogumiku, mis hõlmab möödunud kümnendi paremikku meie vilistlaste omaloomingust. Tuhat tänu õpetajatele Krista
Ustavile ja Elle Alberile, kes laste töid talletasid.
Algklasside õpilased osalesid Väike-Maarja valla koolide algklasside luuletuste esitamise konkursil ja Tamsalus toimunud õpioskuste olümpiaadil. Käisime
ekskursioonidel, eriti aktiivsed õppeekskursioonidel osalejad olid lasteaia vanema
rühma lapsed ja nende õpetajad.
Septembrikuus liitusid meie pedagoogilise kooli kollektiiviga kaks uut õpetajat. Nendeks on emakeeleõpetaja ja huvijuht Siiri Kanarbik ja ajaloo- ning ühiskonnaõpetuse õpetaja Kristina Varik Kilm.

siks riietunud tüdruk kannab multikategelase kingi ja lemmikõpetaja kampsunit.
Isadepäeva tähistasime sel aastal
nii, et isad andsid õpilastele ühe tunni, kus
nad õpetasid lastele midagi oma erialaga
seotut. Pärast toimus kontsert, kus õpilased esitasid laule ja lühinäidendeid.
Viisime läbi järjekordse korvpalli kadriturniiri. Lugemisaastat jäi lõpetama
omanäoline etluskonkurss „Sohvateater“.
Oktoobrist aprillini toimub klassidevaheline mälumäng „Mõtelda on mõnus”. Õpilased jälgivad elevusega punktitabelit.
Pärast kolmandat adventi toimus
jõululaat, kus sai osta müüa või vahetada
kõiksugu põnevat kraami. Väiksemate
õpilaste sussidesse poetavad päkapikud
hoolimata paksust lumest ja tuisuilmadest
ikka kommi…
Ees on ootamas muusikakooli
laste jõulukontsert ja lasteaia- ning koolilaste jõulupeod.
Ilusat talve, rahulikke jõule ja kärarikast uut aastat kõigile valla elanikele!
Simuna Kooli pere

Aasta Väike-Maarja
noortekeskuses
Võiks arvata, et mis selles aastas 2010
nii erilist oli, aga siiski. Oma tavapäraste
tegevuste kõrval kirjutasime mitu edukat
projekti, millega saime kokku raha erinevatest programmidest 100 000 krooni.
Kogu summa oli mõeldud noortele eesmärgiga mitmekesistada noortekeskuse
igapäevategevusi. Olulisemaks pean
ENTK ja KIKi toetust noortele töö- ja puhkelaagri korraldamiseks. Suvel osales nn
töömalevas 102 noort. Igapäeva töötamise kõrval andsid noored suure panuse kogukonna heaks vabatahtliku tööna, kokku
umbes tuhat tundi. Malevasuve lõpetasime ekskursiooniga Võrumaale Rõuge
ümbrusesse, külastasime looduskauneid
paiku ning Võrumaa noortekeskusi.
Augustikuu viiel päeval osales 32 noort
tormikahjustuste likvideerimisel. Need
tublid noored said preemiaks külastuse
Aura veekeskusesse Tartus. Ega ainult tööd
tehtud, noortekeskus soetas erinevate pro-

jektide abiga köögivarustust, õmblustehnikat ja -materjale ning suurel hulgal lauamänge, õhuhoki ning uue lauatenniselaua.
Detsember on ju jõulukuu ja eks
noortekeskus tähistab jõule piparkookide
küpsetamisega: 20.detsembri külastavad
noortekeskust noored ühendusest Estyes,
kes toovad jõulumuljeid oma kodumaalt,
Rootsist, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja mujaltki.
Noortekeskus on saanud kooskäimise- ja ajaveetmise kohaks väga paljudele noortele. Koos oodatakse bussi, peetakse sünnipäevi ja klassiõhtuid. Oktoobrist alustas noorte päästjate ring ja VäikeMaarja noortekogu töögrupp.
Väike-Maarja Noortekeskuse väike kollektiiv soovib kõikidele headele inimestele ja koostööpartneritele, imelisi jõule, toredat aastavahetust ning kõigile noortele, olgem mõnusad!
Meeli Veia, Virge Lepa

tehakse.
Traditsiooniliselt tähistas ka meie
kool isadepäeva. Kohaletulnud isade arv
ei olnud just suur, kuid need, kes tulid, pühkisid silmist liigutuspisaraid. Pidu ja laste
etteasted läks neile südamesse.
Käivitus Comeniuse projekti esimene osa, mis tõi meie kooli õpilasi ja

õpetajaid Austriast, Ungarist, Rootsist. Nädala jooksul vahetati hulgaliselt kogemusi
kunsti ja kultuuri vallas erinevate rahvuste
tasandil. Lõpuõhtul said meie külalised
maitsta meie rahvustoite, kõlasid osavõtnud rahvaste laulud. Rõõm oli kogeda, et
nii mõnigi laul oli täpselt meie oma laul.
Saime hakkama ka erinevate rahvaste rahvuslike tantsudega. Lahkumine oli kurb,
voolas pisaraidki. Kui aga poleks kurbi lahkuminekuid, siis poleks ka rõõmsaid jällenägemisi. Seda enam on põhjust oodata
uusi kohtumisi - projekt jätkub.
Ürituste sekka tehti koolis ka reaalset tööd - õppimist. Traditsiooniliselt osales kool mälumängudel, viktoriinidel, olümpiaadidel ja maakondlikul rahvastepallivõistlustel. Rahvastepallis tõi meie kool
koju kolmanda koha. See oli meeldiv üllatus kõigile, kuna puuduvad meil ju reaalsed harjutustingimused.
Jõulumeeleolu sisustas koolis ühine esimese advendiküünla süütamine. Algklassid võtsid ette reisi jõulumaale Aartika
puhkemajja Kulinale. Tegevus jõulumaal
toimus lumises metsas ja jätkus tubases tares jõulusöömaajaga. Kohal oli ka tõeline
jõuluvana oma suure kingikotiga, kust jagus kingitusi kõigile. Kingituste eest tasuti
laulude-tantsudega ja mõne lihtsa sooja

paiga. Kodutee kulges läbi tormi ja tuisu.
Tagasiside jõulumaareisist oli ühene: “Oli
täiega vägev!”
Algklasside ja Väike-Maarja Kiltsi lasteaiarühma ühistööna toimusid töötoad, kus õpiti piparkoogi tegemist, paberivoolimist, vesteti muinasjutte.
Tõeline välk tabas koolimaja aga

jõulunädalal, kui toimus mitu kontserti ja
esinemist. Meile esines Tallinna jõulubarokkansambel Trio Madrigale “Pähklipurejaga” sarjast “Kammermuusika mõisakoolides”. Järgmisel päeval näitasid oma
kunsti muusikakooli õpilased. Toimus
võimlemispidu, mida saatis tugev aplaus.
Kogu selles jõulumeeleolus tuli
õpetajatel leida aega hinded välja panna ja
õppenõukoguga veerandi lõppu kuulutada.
Aasta lõppu kroonis kooli jõulupidu. Ilus oli jõulukuusk, mis ehtis meie
veelgi kaunimat koolisaali. Laste näod särasid jõuluvanalt pakke vastu võttes.
Aasta viimane koolipäeva hommik oli rahulik. Õpilased kogunesid klassidesse jõuluhommikule, kus nad said tunnistused tehtud töö eest.
Veel kord istuti ühisesse lauda, et
tähistada novembri- ja detsembrikuu sünnipäevalaste sünnipäevi.
Õpetajad viimase koolipäeva järel puhkusele ei läinud. Nüüd asusid nemad koolipinki koos teiste valla koolidega, et koolitada end lihtsustatud õppekava
teemadel. Nüüd saabus oodatud puhkus
ka õpetajale.
Head uut aastat kogu kooliperele!
Alar Krull,
direktor

Väike-Maarja Lasteaia aasta oli edukas
Aasta oli lastekeskne – seega sõbralik,
hooliv, armastav, õpetlik, mänguline ja täis
huvitavaid tegevusi - üheskoos väikesed
ja suured, lapsed ja vanemad, õpetajad ja
kõik meie sõbrad.
Lasteaia aasta algab traditsiooniliselt ühise uue-aasta tervitamise peoga. Edasi
käib aastaring läbi rahvalikke ja rahvuslikke tähtpäevi ning lõpeb ikka õnnelikult
päkapikkude ja jõuluvana seltsis. Igal aastal kiidab jõuluvana lapsi, olgu nad sõimerühmast või juba koolieelikud, et nad on
aastaga nii suureks kasvanud, palju tublimad ja targemad, oskavad laulda ja tantsida
ning on võrratud näitlejad iga rühma jõulunäidendis, et õpetajatel jätkub loovust ja
lusti lastega mängida. Just nii see ongi,
sest jõuluvana mäletab ja märkab!
Väikestele majasisestele üritustele lisaks osalesid Väike-Maarja Lasteaia
koolieelikud 21. mail koos kõikide teiste
Lääne-Virumaa lasteaedade lastega maakondlikul võimlemispeol Rakveres.
30.septembril toimus ülelasteaialine heategevuslik perepäev, kus osalesid
kõikide rühmade lapsed, lapsevanemad ja
kõik lasteaia töötajad, eesmärgiga pakkuda lastevanematele võimalust koos lastega lasteaias lõbusalt aega veeta. Oli kontsert lasteaialaste etteastetega ning külalisesinejatega meie vilistlaste näol VäikeMaarja Gümnaasiumist, kohvik, palju ilusate ja maitsvate toodetega müügilette ning
muidugi õnneloos, kus järjekord lõppes
alles koos uste sulgemisega.
24. märtsil korraldas Väike-Maarja Lasteaed maakondliku alushariduse kon-

verentsi „Laps ja loodus“, mille avasid toreda temaatilise kavaga meie koolieelikud
ning kus esinesid Mati Kaal, Marko Pomerants ja maakondlike lasteaedade ainesektsioonide juhid. Konverentsil oli osalejaid 24 lasteaiast, maavalitsusest ja VäikeMaarja vallast, kokku 145 inimest.
Aprillis-mais oli tähtsaks saavutuseks, et läbisime edukalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt läbiviidud sisehindamise, mille taotlesime Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel ning saime ministeeriumi poolt finantseeritud. Tänu meie
poolt koostatud sisehindamise aruande
kõrgele tasemele pikendati lasteaia järgmise aruande esitamise tähtaega aastani
2016.
Oleme rõõmsad, et suveks reno-

veeriti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Väike-Maarja valla ühisprojektina
Väike-Maarja Lasteaia sõimerühma ruumid, kuhu paigaldati lastele uued puidust
lauariiulitega kahekohalised sahtelvoodid
ja garderoobikapid.
Remonti ootavad veel meie lasteaia kolm rühmaruumi. Meie suurim soov
ongi, et uus aasta annaks väikestele lastele võimaluse mängida kaasaegses ja hubases mängutoas. (Lasteaia soovi on kuulda võetud: vahetult aasta lõpus saime teada, et saame ligi pool miljonit krooni ruumide remondiks. Toim.)
Soovime kõikidele rõõmsaid
pühi ning uueks aastaks unistuste täitumist!
Tiia Mänd
Väike-Maarja Lasteaia direktor
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Edukas projektiaasta Kiltsi koolis

Kiltsi Põhikoolis tegeletakse momendil kahe rahvusvahelise projektiga.
Oktoobris toimus järjekordne
töökoosolek Leedus, Sheta gümnaasiumis, millest võtsid osa kaks õpilast
ja õpetaja meie koolist. Nordplus programmist rahastatav projekt „Art is a
bridge between cultures“ hõlmab
kunstialast koostööd kolme kooli –
Kiltsi, Sheta ja Lyngdali Å kooli vahel.
Sellel töökoosolekul oli lisaks kunstile
veel projektiteemaks rahvuslik köök.
Iga kool organiseeris kohaliku kooli
õppeköögis ühise toiduvalmistamise
ning serveeris seda projektis osalejatele ning Ðeta kooli õpetajatele. Eestit
esindas mulgi puder ning kama, leedukad valmistas tsepeliine ning norra poolt
pakuti välja ühepajatoit. Ühise toimetamise käigus tekkis väga hea kontakt
kõikide osapoolte vahel. Kunsti töötoas
voolisime savist lusikat. Näidiseks oli
väga erineva suuruse ja kujundusega
lusikaid, eesmärgiks oli dekoratiivsus
ja lusikas pidi kujutama lindu. Projekti
ühistööks valmistasime puidust maju,
millest lõppkokkuvõtteks kujunes Sõp-

ruse tänava äärde väike küla. Õppetöökojas olid meil abiks ka poisid, kuid enamus sai vineeri saagimise ning lihvimisega ise suurepäraselt hakkama. Majad
värviti vastavalt kodukoha eripärale ja alusele
kinnitatud majadele lisati mitmesugusest materjalist dekoratsioone.
Töö oli huvitav, seda
enam, et eestlased ja leedukad on tööõpetuse
tundidesse tavapäraselt
jaotatud poiste ja tüdrukutena.
Projekti käigus
õnnestus meil külastada
ka Leedu pealinna Vilniust, sealset katedraali
ning Gedeminase torni.
Meeleolu lisas tõeliselt
kuldne sügis oma suurepärase ilma ning sahisevate vahtralehtedega.
Erilise elamuse saime
Trakai kindlusest – asukoht järvesaarel, täielikult taastatud hoo-

ned ning ruumidesse sisustatud muuseumitoad olid meeldejäävad ning huvitavad.
Projekti viimane kohtumine toi-

mub kevadel Norras. Lõpp-produktiks
valmib iga maa tuntumaid kunstnikke
tutvustav esitlus, mida on võimalik kasutada ka kunsti tundides õppevahendina. Seni oleme klassiti koostanud õpilaste endi valikul PowerPointi töid, millest tuleb nüüd teha lõplik valik ning viimistletud esitlus.
Kindlasti ei jäänud vallaelanikele märkamatuks novembri keskel vallamaja ees lehvinud Austria, Ungari ning
Rootsi lipud. Just nendest riikidest külalisi võõrustas meie kool. Comeniuse
programmi projekti „Once upon a
time…“ I töökoosolekul osales 27 väliskülalist – ligi kolmandik meie tavapärasest kooliperest. Projekti teemaks on
muistendid ja muinasjutud. Esimeseks
ülesandeks oli joonistada-maalida oma
maa muinasjuttude tegelasi ja tegevuskohti. Joonistustest koostati ühine näitus, mida võivad huvilised praegugi näha
algklasside kaares. Väga südantsoojendav oli lugeda ungarlaste koomiksina
kujundatud muinasjuttu, mida oli Google
abil püütud eesti keelde tõlkida.
Kuna tegemist oli esimese kokkusaamisega, siis tutvustasime uhkusega oma vastrenoveeritud koolimaja.
Selline ajalooline hoone koos kuulsa admiral Krusensterni ja kõikide lossi juurde kuuluvate legendidega jättis külalis-

Ülemisel pildil Nordplussi ja alumisel pildil Comeniuse projekti seltskond Kiltsis.
Fotod: Merje Leemets
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tele sügava mulje. Esitluste kaudu saime
ülevaate ka partnerite koolidest ja igapäevastest tegemistest.
Kiirema tutvumise ning keelebarjääri ületamiseks huvides jagasime
külalised ja võõrustajad gruppidesse,
kuhu kuulus igast koolist õpilasi ning
õpetajaid. Ühise töö tulemusena kujundati projekti logo ning kott. Valimised
olid demokraatlikud ning võitis loomulikult parim. Ülejäänud aeg kulus käpiknukkude meisterdamisele, sest projekt
lõppeb 2012. aasta kevadel Ungaris nukunäidendiga. Nukkude pead olid ajalehemassist varem kokku pätsitud ja kuivatatud, jäi veel fimoga katmine ning
tegelaskujule iseloomuliku välimuse
andmine. Riidest kehaosa õmblemine
ei tekitanud raskusi ning projekti viimasel päeval said esimesed neli käpiknukku viimase lihvi.
Lisaks töistele projektipäevadele ei unustatud ka külalistele lähiümbruse tutvustamist. Käisime koos Äntu Sinijärve ääres matkal ja hüljest vaatamas,
huvi pakkus ka Emumäele juurikatest
ehitatud onn ning sarvik. Rahule jäädi ka
Paide vallitorni rajatud ajakeskuse külastamisega. Reedel toimus ühine õhtusöök traditsiooniliste eesti toitudega.
Õhtu naelaks kujunes kindlasti rahvatantsude õpetamine-õppimine. Meie kaerajaaniga tuldi lausa suurepäraselt toime, ungarlaste tðaadrað oli juba
palju keerulisem ja kiire osani me ei jõudnudki. Palju elevust tekitas õpetaja Lothari
poolt õpetatud UusMeremaa pärismaalaste tants. Pärast viimast
laulumängu ei kiirustanud keegi lahkuma,
lausuti palju tänusõnu,
tehti ühispilti, jäeti hüvasti ning poetati mõnigi pisar. Projektinädalal leitud uute sõpradega kohtume taas kevadel Rootsis Hööri
koolis.
Jaana Niroda,
Triinu Hiielaid,
projektide
koordinaator Merje Leemets

Kui palju teate päästekoolist ja Avo Kiigest?

Naisselts polügonil. Foto: Ellu Moisa
Väike-Maarja naisseltsil oli novembris võimalus kohtuda päästekooli peaspetsialisti Avo Kiigega ja tema juhendamisel tutvuda õppeväljaku ehk polügooniga, mis asub alevikust 6 km
kaugusel Ebavere lähistel.
Hr Kiik andis põhjaliku ülevaate rajatud objektidest, noorte päästjate
praktilistest ülesannetest, treeningvõimalustest jpm. Suur töö on ära tehtud!
Meie silme ees avanesid erinevatesse
ohuolukordadesse sattunute päästmiseks paigaldatud vahendid: „vingu
saun“ hävitava tule tõkestamiseks, raske avarii läbiteinud autod kannatanute
väljatoomiseks, betoonseintega kaev
sügavusse kukkunute väljaaitamiseks,
ronimis-laskumistorn kõrgetel objektidel tegutsemiseks, tehisveekogu uppu-

nute päästmiseks jne. Kõik on filigraanselt läbi mõeldud. Olime siiralt üllatunud. Sellisel tasemel harjutusväljak väärib imetlust!
Küsimuste-vastuste käigus sai
tuttavamaks kogu õppeasutus tervikuna. Jagame saadud teavet ka teiega:
Väike-Maarja päästekool iseseisvus 1999.a.
Päästekooli kõige olulisemaks
objektiks võib pidada 26,8 ha suurust
õppeväljakut, mis on rajatud VäikeMaarja valla territooriumil asuvasse
Vao kruusakarjääri.
Kahe õppeasutuse ühendamise
tulemusena 2004.a kannab siinne kool
nime Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja
Päästekool. Samal aastal toimus õppe-

tegevuses muutus - esimest korda võeti
õppekavasse päästjaspetsialisti õpe.
Praegu toimuvad kursused:
päästekorraldajatele, tuleohutusjärelevalve töötajatele, parameedikutele,
alarmsõiduki juhtidele, sukeldumisinstruktoritele.
Kutseõppes võib omandada hariduse
päästja erialal, päästjaspetsialisti erialal,
päästekorraldaja erialal.
Kõik õpilased ja üliõpilased saavad päästja I ja päästja II kutsetaseme.
Kuni 2010. aasta kevadeni on
lõpetanud päästekolledþi kõrghariduse
tasemel 255 üliõpilast, kutseõppe tasemel 520 inimest.
1998. a alates toimuvad täiendkoolitused. Täiendkoolitusel on osalenud ligi 3000 inimest. Olulised kursused on koolitajakursus: töötajate-instruktorite õpe ja operatiivjuhtimise kursus: operatiivkorrapidajate õpe.
Kooli kauaaegsed välispartnerid on Soome ja Rootsi päästeasutused
ja -koolid. Koostööd tehakse ka Läti,
Leedu, Poola, Saksamaa, Venemaa tuletõrje- ja päästeala kõrgkoolidega.
Päästekooli õpilased ja üliõpilased on osalenud turbaväljade ja metsatulekahjude ning õlireostuste likvideerimisel.
Tublid õpetajad, tublid õppijad.
Nõudlikkus on au sees. Igatahes tuleb
nii mõnelgi õppuril veel järeleksamigi
tulest läbi käia.
Koolitöötaja Juhan Laanemäe
sõnul on Avo Kiik osalenud mitmel välismissioonil - järelikult on tegemist
professionaalse, targa, logistikat valdava spetsialistiga, kes suudab ka ekstreemsetes olukordades „vägesid juhtida“.
Aitäh sisuka ekskursiooni eest
ja head uut aastat!
Väike-Maarja naisseltsi nimel
Vaike Sinisalu

Naisseltsi aastalõpu tegemisi

Naisseltsi jõulukohvik. Foto: Ellu Moisa
Väike-Maarja naisseltsi ettevõtmisel vuras teatrihuviliste buss 1. detsembril Tartu poole. Kõigi nägudelt vaatas vastu
ootusärevus. Kohapeal nautisime Vanemuise teatri imelist õhustikku ja seejärel
vaatasime-kuulasime „Helisevat muusikat“. Etendus pakkus tõelise elamuse:
ilus muusika; Hanna-Liina Võsa, väikeste Trappide, majapidajanna jt suurepärane esitus paelus meid. Saime jällegi pisut hingelt rikkamaks.
Meeleolukalt möödus seltsi advendiõhtu, tähistamaks jõuluootuse
aega. Mõnusad päkapikud, jõulu- ja talvelaulud, kandlemuusika, pilguheit ad-

vendi- ja jõuluaja kommetele meil ja
mujal. Küllap toetavad niisugused hubased hetked meid kõiki keset argipäevaaskeldusi ja mõnigi kord ka raskustega
võideldes.
15. detsembril võtsid muuseumi uksel vastu meeldiv kohvilõhn ja elevus - tegutses traditsiooniline jõulukohvik. Kodused küpsetised, kuum jook,
küünlavalgus, kandlemuusika... Ilus ja südamlik. Rõõmsalt naeratavaid külastajaid
jätkus kogu päevaks.
Häid pühi ja head uut aastat!
Väike-Maarja naisseltsi nimel
Vaike Sinisalu
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Noppeid aastast 2010 vallas
JAANUAR

Soovime
kauneid
pühi
ja edukat
uut aastat!
Pandivere
Vesi OÜ

Kauneid helisid pühadesse ja
argipäevadesse!
Muusikakoolipere
Las kostab kõrvu jõulukella kaja
ja hinge hellaks muudab
vaikne jõuluöö.
Nüüd vana aasta saatke
rahus ära
ja heade lootustega
võtke vastu uus!

· Simuna naisteklubi sai kümneaastaseks.
· Väike-Maarjas lasteaia juures valmis
· Rahvastikuregistri andmeil elas Väikeüheksa objektiga lumelinn.
Maarja vallas esimese jaanuari seisuga
· Kännuküla ja Määri küla pidasid küla5135 inimest.
koosolekut. Kännuküla valis ka uue kü· MTÜ Nelikand andis välja Võivere,
lavanema.
Kurtna, Nadalama ja Kärsa küla elu-olu
· Peeti esimene Ebavere kange talitriattutvustava kalendri “Külad ja talud 2010”.
lon, kus tuli läbida 1 km jooksu, 7 km
· Hausjärvi ja Sonkajärvi sõprusvallad
rattasõitu, 3 km suusatamist. Osalejaid oli
kogusid Väike-Maarja valla palvel liu20.
välja jaoks 165 paari uiske.
· Koolid tähistasid sõbrapäeva mitmesu· Vallavanem Urmas Tamm ja OÜ Turguste üritustega.
va juhatuse liige Valdo Kruve sõlmisid
· Algas Väike-Maarja aleviku ühisveeaasta algul lepingu, millega vald kohusvarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi
tus toetama ka 2010. aastal kauplusbussi
kaasajastamine. Väike-Maarja alevikus
tegevust 81 000 krooniga. Vald on suur
rekonstrueeritakse 7,8 km veetrasse ja
ja piirkondades asustus hõredavõitu,
5,9 km kanalisatsioonitrasse ning rajaesmatarbekaupu ning süüa vajavad aga
kõik.
· Vallavalitsuse sotsiaalosakond alustas
jaanuarist Simuna koolis võrgustikutööga. Võrgustikutöö käigus nõustatakse
lapsevanemaid ja õpilasi.
· Ida-Eesti Päästekeskuse juhid kohtusid vallajuhtidega, et arutada koostööd
ennetusalas ja omavalitsuse rolli üle kriisiolukorras. Lepiti kokku sagedasema
infovahetuse üle ning otsustati, et valla
uude arengukavasse lisatakse turvalisuse osa. Peeti vajalikuks moodustada
nelja omavalitsuse peale ühine kriisikomisjon.
· Jaanuaris teatas Päästeamet Simuna komando likvideerimisest. Neli päästjat
said jätkata tööd Väike-Maarjas ja kolm
koondati. Kohalikud elanikud muretsesid turvalisuse vähenemise pärast. Simuna komando reageerimispiirkond
hõlmas Laekvere valla, osaliselt Väike-Maarja, Rakke ja Vinni valla territooriumi.
· Vald pani välja preemia lipuvaraste taSimuna vabatahtlikud päästjad õppusel
bamiseks Väike-Maarja bussijaamast.
· Registreeritud töötute arv vallas oli
takse kaks reovee ülepumplat. Ehitavad
jaanuaris 288 inimest.
konsortsium AS Oma Ehitaja ja AS Viim· Põllumeeste seltsi eestvõttel viidi Väisi Keevitus.
ke-Maarja rahvamajas läbi viies talutoitu
· Algasid remonditööd Väike-Maarja laspropageeriv päev “Talutoiduga tugeteaia sõimerühmas jt ruumides. Ehitaja
vaks”. Seekord propageeriti piima ja piioli AS Antaares, EAS toetas remonti 434
matoite.
tuhande krooniga.
· 2010. aastaks oli PAIKil jagada projek· Väike-Maarja loomsete jäätmete käitletiraha Pandivere piirkonna valdade arenmise tehas plaanib rekonstrueerida reoguks üle 9 miljoni krooni.
vee puhastusseadmed 2011.a lõpuks u.
30 milj. krooni eest. Vastava detailplaVEEBRUAR
neeringu eesmärgiks on tänapäevase infrastruktuuriga ja hästi planeeritud töös· Pandivere koostööpiirkonna valdade
tusala loomine. Samuti peaks rekonstjuhid pidasid plaane tihendada koos-

Rahulikke jõulupühi!
Head uut aastat!
Väike-Maarja Gümnaasium
ja Õppekeskus

Päkapikk ja ingel
teel on jõuluööl.
Talveajal vingel
nad on ikka tööl.
Üks su sussidesse
maiustusi toob,
teine südamesse
jõulurõõmu loob.

Jõulurahu,
jõulurõõmu
ning imelist aastat
2011 kõikidele
noortele ja meie
sõpradele!
Väike-Maarja
Noortekeskus

Põllumeeste seltsi eestvedamisel toimus mitu talutoitu tutvustavat
päeva. Kalapäeval valmistas kalahõrgutisi Hans Kruusamägi.
tööd. Kõne all oli võimaliku ühise hooldekodu rajamine endisesse Triigi lasteaia hoonesse, jäätmeveo ühishanke korraldamine, Väike-Maarja muusikakooli
rahastamine, kriisikomisjoni moodustamine.
· Väike-Maarja vald võõrustas Eesti valdade talimängude finaalvõistlusi.
· Äntu järvel peeti esimene kalapüügivõistlus „Äntu triibu 2010“.

rueeritav reoveepuhastist väljuv heitvesi saama aastaringselt senisest puhtam.
· Fotokonkurss “Talvemuinasjutt” tõi
Väike-Maarja raamatukokku üle 70 imekauni talvepildi. Pildid pandi näitusele.
· Veebruaris avastati Kiltsi mõisa renoveerimise käigus põranda alt ajaloolised
admiral Krusensterni maakaardid. Lembit Keeruse hinnangul võisid maakaardid olla pärit 1820. aastatest.

· Valla turismikorraldaja Ellu Moisa tutvustas Tallinnas rahvusvahelisel turismimessil „Tourest 2010“ siinseid huviväärsusi.
· Volikogu algatas Imukvere külas asuva Kõrvalaane kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on vaba aja veetmise kompleksi rajamine.
· Tähistati Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva.
· Simunas toimus noorkotkaste võistlusmäng “Jäljekütt”.
· Vabariigi aastapäev tõi lisa Viru ringkonna Kodutütarde ridadesse - kodutütardega liitus 9 noort.
· Veebruaris lähetas Eesti Haitile maavärina piirkonda kaks inimest, kellest üks
oli Väike-Maarja päästekooli õppejõud
ning Tapa päästekomando meeskonnavanem ja usaldusisik Rainer Asuküla,
teine Lääne-Tallinna keskhaigla arst Jaak

Talving.
· Suure lumeraskuse tõttu varisesid lühikese aja jooksul sisse kolme maja katused Väike-Maarja vallas. Inimesed kannatada ei saanud. Vallavalitsus leppis
kohaliku päästekooliga kokku, et kadetid hakkavad aitama inimesi, kes ise ei
saa oma maja katuselt lund maha lükata
ega jaksa selleks ka teenust tellida.
MÄRTS
· Väike-Maarja vallas sõlmiti esimesed
naabrivalvelepingud.
· Pandivere arendus- ja inkubatsioonikeskuse (PAIK) juhatuse esimeheks valiti märtsi algul tagasi Toomas Uudeberg,
tegevjuhina jätkab Aivar Niinemägi.
· Väike-Maarja vallavalitsuses alustas
tööd infojuht Hilje Pakkanen.
· Toimus MTÜ Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi asutamiskoosolek. Asutajaid oli 22, valiti 5-liikmeline juhatus, juhatuse esimeheks Mart Pruul ja aseesimeheks Väino Haiba.
· Väike-Maarja spordihoones toimus XXI
rahvusvaheline noorte korvpalliturniir
Lurich Cup.
· Väike-Maarja hokimeeskond osales
Uudekülas Lääne-Virumaa jäähokimeistrivõistlustel.
· Triigi spordihoones peeti Georg
Lurichi nimelised valla meistrivõistlused
jõutõstmises.
· Norra, Brüsseli ja Eesti esindajad tutvusid Kiltsi mõisa renoveerimistöödega.
Seniste töödega jäädi rahule.
· Härmalõnga tantsurühm tähistas 20.
sünnipäeva.
· Simuna kihelkonna eakad pidasid Simuna rahvamajas naljapäeva. Leiti, et
naeruta päev on raisatud päev.
· Kuuendat korda keerles Simuna kihelkonna laulukarussell, soliste osales 27.
· Gümnaasiumi algkoolimajas peeti valla koolide 1.-4. klasside luulevõistlus.
· Väike-Maarja gümnaasium osales Aegviidus rahvajuttude pajatamise konkursil.
· Gümnaasium sai eduka osalemise eest
“Talvevõlude konkursil” Eesti Koolispordiliidult auhinnaks suusavarustust.
· Ebaveres süüdati Lennart Meri sünniaastapäeval mälestuslõke Lennart Meri
auks.
· Väike-Maarja vallavolikogu võttis vastu 2010.a eelarve, mille suurus oli 82
miljonit krooni (tulud 77,8 miljonit, kulud 82,1 milj kr).
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Noppeid aastast 2010 vallas
· Väike-Maarja vald avas suhtluskoha
Facebookis. Valla Facebooki sein pakub
infot sündmuste kohta ja jagab uudiseid
mitteametlikumas võtmes. Facebookiga
on liituma oodatud vallaelanikud ja huvilised mujalt.
· Põllumeeste seltsi eestvõttel viidi Väike-Maarja rahvamajas läbi järjekordne talutoitu propageeriv päev “Talutoiduga
tugevaks”. Seekordsel toidupäeval tutvustati kala ja kalatoite.
· Väike-Maarja õppekeskuse
õppurid käisid Fazeri kommivabrikus ja tutvusid Helsingiga.
· Väike-Maarja lasteaed korraldas maakondliku alushariduskonverentsi “Laps ja loodus”, kus peaesineja Tallinna
loomaaia direktor Mati Kaal
rääkis, mida linnastunum
keskkond, seda enam on
vaja looma- ja botaanikaaedu.
Marko Pomerants oli uurinud laste loodusraamatuid.
Tema sõnum lasteaednikele
oli: eelistage kodumaiste
autorite raamatuid, kuna need
on kirjutatud asjatundjate
poolt.

meistriteks.
· Valmis valla terviseprofiil. Viidi läbi
südame- ja tervisenädal.
· Aprillis alustas vallamajas võlgadesse
sattunuile nõu andmist võlanõustaja.
MAI
· Väike-Maarja vallas oli “Teeme ära!”

sid kultuuriürituste teemalise küsitluse.
· Tähistati emadepäeva ja peeti beebide
pidu, kus 28 beebit said vallalt hõbelusika. Laulis Ervin Lillepea. Tehti ühispilti.
· Kooliarst uuris 9. klasside õpilaste tervisekäitumist. Selgus, et lastest tuleb
rohkem hoolida, et lapsed hooliksid
omakorda rohkem nii enesest kui üksteisest.
· Gümnaasiumi 6.a klass võitis suitsupriide klasside konkursil auhinna 5000
krooni. Konkursi edukaks läbimiseks

Kirsi Ranto andis taas
heategevuskontserdi
On pühapäeva pealelõuna. Nappides plusskraadides kirikusse kogunenud inimesed
istuvad ja kuulavad rahulikku, kuid samal
ajal jõulist muusikat. Värvilised laserkiired
moodustavad seintele ja lagedele erinevaid mustreid ja ornamente, valguskardinad täidavad ruumi ja hämarusest on saanud salapärane värvide mäng.
Laul klaveri saatel vaheldub tütarlaste kooriga. Lauldakse soome- ja eestikeelseid jõululaule, sekka ka klassikaline
Ave Maria, a capella.
Vokalist on meile juba tuttav. Augustis said väikemaarjalased teda juba kuulata. Kõrgetasemeline amatöörlaulja, kes
valitseb suurepäraselt oma sisemist instrumenti. Peale selle on ta häälel väga suur
diapasoon. Klaveriseaded on lihtsad, aga
läbimõeldud. Repertuaar väga väljapeetud
ja maitsekas.

Koorilaul jääb kõrva erakordse
puhtusega. Ühest küljest viitab see lauljate
musikaalsusele, teisalt on loomulikult kuuldava tulemuse taga tugev dirigendi ja kooriliikmete töö.
Külalised Soomest on taas kord
toonud meie lumisesse alevisse vaimustava jõulueelse külakosti – parim kingitus
on ju muusikaline kingitus!
12. detsembril esinesid VäikeMaarja kirikus Kirsi Ranto (vokaal ja klaver), Jalasjärve Noorsookoor Inge Jaansoni juhtimisel ja Hessu Laaksonen (valgustehnik) kontserdiga Valguse Tiibadel
(Valon Siivin).
Kontsert oli heategevuslik. Saadud annetused läksid kiriku taastamise toetuseks.
Ville-Markus Kell
Väike-Maarja Valla Rahvamaja direktor

Muusikakool astub suurte
lootustega aastasse 2011

APRILL
· Käru külas tähistati konve- Teeme ära Avisepa talgulised
rentsiga riigimees Juhan
Kuke 125. sünniaastapäeva.
aktiivsus Lääne-Viru kõrgeim: kokku oli
· Väike-Maarjas toimus Wiedemanni
vallas registreeritud 13 talgukohta. Laiekeelepäeva konverents ja keeletammimat tähelepanu äratas Väike-Maarja kekusse istutati tänavuse laureaadi Ain Kaavadine kaltsupidu. Oma osa kodukoha
lepi nimipuu. Kohal oli eesti keeleeliit.
heakorrastamisse, ühiste kooskäimiskohKeeleauhinna sai Ain Kaalep lisaks tehtade ja turismiobjektide korrastamisse
tud suurele tööle ka oma aktiivse kodaandsid Simuna rahvas ja jahimehed,
nikuhoiaku eest võitluses eesti keele
MTÜ Nelikand, Väike-Maarja muuseum,
kasutusala ahendamise vastu teaduses ja
Kiltsi, Avispea, Eipri, Avanduse, Liivaülikoolihariduses. Lõviosa keelepäeva
küla, Käru küla rahvas jt.
konverentsi kuulajaist olid õpilased.
· Väike-Maarja rahvamajas toimus güm· Suurejoonelise tantsupeoga rahvamanaasiumi hariduskonverents „Meie õpejas tähistati Väike-Maarja rahvatantsutrataja“. Õpilased olid uurinud oma õpetaditsiooni 55. aastat.
jaid. Selgus, et õpetajad on samasugu· Väike-Maarja pasunakoor tähistas kontsed “lihast ja luust” inimesed kui teised-

pidi terve klass olema vähemalt kuus
kuud suitsuvaba.
· Mais alustas Töötukassa tööharjutuse
teenuse pakkumist Väike-Maarja valla
pikaajalistele töötutele. Tööharjutusteenust osutas MTÜ Educare, kelle juhendamisel tegid valla 12 pikaajalist töötut
tööharjutusi (peamiselt abitöid).
· 20. Pandivere rattarallil osales rekordarv spordisõpru. 82,7 km pikkusele põhidistantsile registreerus 215 võistlejat,
25 km pikkusele asjaarmastajatele ja
noorratturitele mõeldud distantsil üle 40
ratturi. Rattaralli kuulus esmakordselt Filter Eesti maanteekarikasarja.
· Hobupäev tõi Kaarma ratsaspordiväljakule rekordarvu osalejaid - 66 ratsasportlast üle Eesti. Kaarma karika peaeestvedaja oli Toivo Poola ja Madis
Niinemets.
· Väike-Maarjas toimus kevadine rohevahetus.
· Mai lõpus alustas oma võistlussarja
hooaega Ebavere ergomeeter.
· Noortekeskus alustas noorte registreerimist suvisesse töö- ja puhkelaagrisse. Noorte huvi laagri vastu oli algusest peale suur.
· Muusikakooli lõpetas 12 õpilast, neist
neli noorema astme. Veel enne lõpupidu alustas kool sisseastumiskatsetega.
JUUNI

Väike-Maarja Pasunakoor on oodatud esineja pea igal üritusel.
serdiga koos Saku orkestri ja mitme nimeka külalisega oma 15. tegevusaastapäeva.
· Väike-Maarja rahvamajas avati sõprusvalla Sonkajärvi kunstnike tööde näitus.
· Väike-Maarja rahvamajas peeti PoppTipp-Täpi lauluvõistlus, kus osales 22
laululast.
· Tüdrukute ja poiste päevaga tähistati
Väike-Maarja lasteaias G.Lurichi sünniaastapäeva ja rahvusvahelist tantsupäeva.
· Väike-Maarja rahvamajas tähistati ülemaailmset tantsupäeva.
· Luulekonkurss „Luulekeeles koduvallast“ tõi raamatukokku huvitavaid luuleleide.
· Toimus Georgi Kange rammuvõistlus.
Võisteldi jõutõmbamises, lamades rinnaltsurumises, kangiga kükkimises.
· Maakonna korvpallimeistri selgitasid
omavahel Simuna Ivax ja Väike-Maarja
Reinpaul. Korvpalli meistriks tuli teist
aastat järjest Simuna Ivax. Ka Väike-Maarja noormehed tulid maakonna korvpalli-
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ki, õpetajad olid koolis tavalised õpilased ning et õpetajad tahtsidki õpetajateks saada ja neile meeldib õpetaja olla.
· Gümnaasiumi algklassid pidasid võimlemispidu ja toimus lemmikloomapäev.
· Tähistati Simuna kooli 320. aastapäeva.
Toimus meeleolukas rongkäik läbi aleviku, vilistlaste kokkutulek, sportlik
mõõduvõtt ja pidu. Valmis kooli almanahh.
· Väike-Maarja gümnaasiumi esindus käis
Sonkajärvil sõpradel külas.
· Väike-Maarja lasteaialastel oli salongiõhtu, kus esinesid muusikaringi lapsed
ja muusikakooli õpilased.
· Vallavalitsus tõstis saunapiletite hindu
Väike-Maarja ja Simuna saunas, põhjuseks käibemaksu määra tõstmine 18 protsendilt 20 protsendile.
· Väike-Maarja 21-liikmelise vallavolikogu üks staazhikamaid liikmeid Jaak Läänemets taandas ennast volikogu liikme
kohalt, sest pettus praeguste vallajuhtide töös.
· Vallavalitsus ja rahvamaja korralda-

· Valla koolid tähistasid ühise matkapäevaga Kiltsist Ebaverre lastekaitsepäeva.
· Väike-Maarjas peeti XXIII Pandivere
päeva, lõõtsa- ja kapellipäevi, XIII Eesti esivõistlusi naisekandmises ja maakonna grillimismeistrivõistlusi, toimus
kalapüügivõistlus “Pandivere triibu”.
Pandivere päevade moto oli “Külad kaasa!”, mis kutsus külasid oma esindusi
võistlustel ja muudel etteastetel välja panema.
· Pandivere päevade külakonverentsid
peeti tänavu Aburi ja Määri külades.
· Toimus järjekorras 8. Simuna-Laekvere rahvajooks ja 4. käimisretk.
· Kiltsi kool korraldas antiikolümpiamängud Kiltsi moodi, kus osalesid peale oma
kooli õpilaste ja õpilased Norrast ja Leedust. Tippalaks kujunes “hobukaarikutega” võiduajamine.
· Müüriku krossirajale kogunes esinduslik motomeeste seltskond - sõideti
Dynami:t superkrossi II etapp.
· Väike-Maarjas, Kiltsis ja Simunas töötas noorte töö- ja puhkelaagri esimene
vahetus.
· Koolidevahelistel grillimise meistrivõistlustel Grillium 2010 sai Väike-Maarja õppekeskus fantaasiavoorus II koha.
Maakondlikul grillimismeistrivõistlustel
tuldi kolmandaks.
(järg lk 10 ja 11)

Väike-Maarja Muusikakooli jaoks oli mööduv aasta mitmeti meeldiv.
Oleme kuulnud palju kiidu- ja tunnustussõnu. On ära märgitud muusikakooli vajalikkust ja tähtsust Väike-Maarja kultuuri- ja hariduselus.
Kõige olulisemaks aastal 2010
võiks pidada praeguse vallavanema väljaöeldud mõttekäiku - teeme muusikakooli
korda! See on äärmiselt positiivne suhtumine. 14 muusikakooli tegutsemisaasta
jooksul näeme esimest vallavanemat, kel
on julgust ja soovi tulla välja sellise avaldusega.
Ja kui need plaanid tõepoolest teostuvad, võime peagi tunda end võrdsetena
võrdsete seas. Enamik muusikakoole tegutsevad juba aastaid ajakohastes tingimustes.
Sealjuures läbi aastate on VäikeMaarja Muusikakooli saavutused ja tulemused olnud märkimisväärsed. Auhinnalisi kohti on saavutatud nii vabariiklikel kui
ka rahvusvahelistel konkurssidel.
Toimekas on ka praegune kooli
hoolekogu. Koostöös hoolekoguga valmis muusikakooli arengukava, mis on realistlik, aga samas tulevikku suunatud.
Valmimas on muusikakooli koduleht.

Kõige selle juures on peamine
ikkagi muusika - see, milleks lapsed on
kooli tulnud.
Meil on õppinud väga andekaid ja
vähem andekaid lapsi, aga ilma pilli harjutamata ei ole seda kooli keegi lõpetanud. Ja
kes on lõpetanud muusikakooli, see on
saanud kaasa mitte ainult pillimängu oskuse vaid ka oskuse kuulata muusikat, ise
luua, nautida kauneid kunste. Muusika on
osake inimese intelligentsusest ja tundemaailmast.
Saabuv aasta 2011 on Väike-Maarja Muusikakoolile olulise tähtsusega - koolil täitub 15. tegutsemisaasta. Ka seda sündmust tuleb vääriliselt tähistada.
Aasta 2011 on konkursside aasta.
Toimub mitmeid erinevaid konkursse, milles osalevad ka meie õpilased. Hea tulemuse nimel on vaeva nähtud juba alates
1.septembrist.
Loodame, et kõik sujub kenasti!
Aasta lõpp on rahunemise aeg, et uuel aastal alustada taas uue hoo ja energiaga.
Soovin kõikidele muusikakooli
õpilastele, nende vanematele, õpetajatele,
kõigile meie kooli toetajatele ning austajatele head vana aasta lõppu ja teguderohket
uutaastat!
Vallo Taar,
direktor

Pasunakoori uusaastatervitus
Jõulukuu hakkab läbi saama. Uus aasta koputab uksele.
Milline oli pasunakoorile aasta
2010 ja mida toob 2011?
Kindlasti oli aasta töine nagu kõik
eelmisedki. Oli palju proove, palju esinemisi. Oli ka kahtlusi tuleviku suhtes ja muremõtteidki.
Sel aastal lõpetas meie orkestri
noortest üheksa muusikut IX klassi. Ei teadnud neist keegi päris täpselt, mis edasi...
Oli kindel vaid see, et osa läheb edasi õppima kaugemale. Nii tegime sünnipäevakontserdi igaks juhuks ära juba kevadel,
sest kes teab...
Aga kõik laabus kenasti. Andsime detsembris „jõuluootuse“ kontserdi,
milles lõid kaasa ka need, kes õppimas kaugemal.
Tore on see, et sügisel liitus kollektiiviga seitse noort muusikut ja ka järgmisel aastal on oodata täiendust. Nii et elame veel!
Võib öelda, et aasta 2010 oli tegus!

EELK Väike-Maarja koguduse juhatuse nimel tänan Väike-Maarja vallavalitsust ja volikogu, sõbralikku ja
abivalmis vallavanem Urmas Tamme,
abivallavanem Kaarel Moisa, valla lehetoimetajat Hilje Pakkaneni ja tehnika osakonna töömehi Eigot, Arnot,
Ahtit, kes leidsid alates augustitormist
kuni lumetormideni oma vabast ajast
kogudusele abiks olla nõu ja jõuga.
Südamlik tänu kogukonna rah-

Siin olekski paras koht tänada kõiki muusikuid, nii noori kui vanu, kes mängivad Väike-Maarja Pasunakooris! Tahan
tänada ka noorte muusikute vanemaid, et
olete andnud oma lastele võimaluse osa
saada muusikamaailmast. Tahan tänada ka
vanemate mängijate abikaasasid ja koduseid, kes peavad leppima oma lähedase
„teise eluga“!
Austajatele tahaks öelda - tulge ikka
meid kuulama! Esinejale on suurim tunnustus saalitäis rahvast.
2011.aasta suuremateks märksõnadeks oleksid: XI koolinoorte laulupidu,
Võsumuusikapäevad,puhkpillifestivalHiiumaal Emmastes, 115 aastat puhkpillimuusikat Väike-Maarjas (esimene pasunakoor
Väike-Maarjas alustas tegevust 1896.a).
Peale eelpool nimetatute toimub
kindlasti mitmeid suuremaid ja väiksemaid
esinemisi ning palju-palju proove.
Soovin kõigile muusikutele ja
meie austajatele rõõmsat vana aasta lõppu
ja harmoonilist uut aastat!
Vallo Taar,
pasunakoori dirigent
vale, koguduse liikmetele, töötegijatele, kes osalesid augustis heakorratöödel ja kiriku kontsertidel läbi aasta.
Soovin kõigile kõrge eesmärgi - elu paremaks muutmise saavutamiseks tahet, kannatlikkust ja veel
paremat uut 2011.aastat!
Heli-Liivia Komp
EELK Väike-Maarja koguduse
juhatuse esimees
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Detsember 2010

Täname meie aja kangelasi!

Noppeid aasta 2010....

Lähenev aastalõpp on aeg, mil heidame
pilgu tehtule ja peame meeles neid, kes
meie elu paremaks muutmisele on oluliselt kaasa aidanud. Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) verekeskus püüab igati
väärtustada nende inimeste tegevust,
keda meie nimetame kangelasteks ja
doonorid seda kahtlemata on.
Inimelusid ei ole vaja päästa
ainult sõjas ja katastroofides, vaid seda
tuleb teha iga päev, mil tehakse keerukaid operatsioone. Pahatihti kuuleme me
liikluses viga saanutest ja ilma doonorivereta oleks siin raske midagi ära teha.
PERH-i verekeskus tänab järgmisi Väike-Maarja valla doonoreid: Katrin Veskit Rastlast, kes on verd loovuta-

· Muuseumis oli suvi läbi avatud VäikeMaarja gümnaasiumi kunstinäitus “Värvidemäng”.
· 14. juunil sai Väike-Maarja Vabadussammas 85-aastaseks. Vabadussammas
püstitati I maailmasõjas ja Vabadussõjas
langenute mälestuseks 1925.a, okupatsiooniajal lõhutud ausammas taasavati
1991.a.
· Juuni lõpul alustas Kiltsis järjekorras
juba 28. loomelaager ligi 30 osalejaga
üle Eesti. Viie päeva vältel õpiti taimedega värvimist, viltimist, makrameed ja
nahatöid.
· Ilmus vallavalitsuse koostatud valla
suviseid sündmusi kajastav ja turismivõimalusi tutvustav e-ajakiri “Väike-Maarja
suvi”.
· Kiltsi mõisakool alustas juunis osalemist üle-eestilises mõisakoolide külastusmängus „Unustatud mõisad 2010“.
· 13. maakondliku kauni kodu konkursil
jõudis paremate sekka ka Mall ja Mart
Lepiksoo koduaed Väike-Maarja alevikus. Perekond Lepiksoode kaunis kodu
esitati ka üle-eestilisele konkursile.
· Juunis võttis volikogu vastu esimese
lisaeelarve, millega vähendati vallaeelarvet 1,4 miljoni krooni võrra. Põhjuseks suured kulutused, mille tingis lumerohke talv ning prognoositust väiksem tulumaksu laekumine.
· MTÜ Rallistar korraldas oma ralliradadel Simuna jaaniralli.
· Jaanipäevaks valmis Ebavere kõlakoda, mis ehitati valmis miljoni krooni eest
projektirahade toel.
· Väike-Maarja gümnaasiumi lõpetas 19
abiturienti, gümnaasiumi riigieksamite
täiendõppe lõpetas 6 õpilast, gümnaasiumi põhikooliosa 37, õhtukooli 9. klassi 7 õpilast.
· Kiltsi põhikooli lõpetas 6 ja Simuna
kooli 9 õpilast.

nud 50 korda, Hendrik Pärnamäge Tagakülast – 32 korda, Sirje Tiimust Väike-Maarja alevikust - 54 korda, Eha
Valdnat Väike-Maarja alevikust – 29
korda, Ly Niinelaidi Kärust – 25 korda,
Raimo Kuusemäed Väike-Maarja alevikust – 27 korda, Raivo Kuristikku
Kurtnast – 45 korda, Kaupo Münterit
Liivakülast – 41 korda, Signe Jürnat Ebaverest – 43 korda, Merle Kreeni VäikeMaarja alevikust - 49 korda, Roza
Augervaldi Liivakülast – 38 korda.
Aitäh teile, head inimesed! Tänu
teie suuremeelsele teole on meie maailm veidigi parem ja hoolivam paik.

Turismialaseid mõtteid
aastavahetuseks.
Mis rõõmustab? Mis paneb
muretsema?
On olnud töine aasta. Rõõmustab, et sai
lõplikult valmis Äntu-Nõmme looduse
21 km pikkune õpperada. Maastikul sai
see valmis juba 2008., 2009. a, kui rada
sai pikendatud Äntu 8 km ringiga Sinijärve tagant Tehisjärve telkimisplatsini,

su. Ebavere hiie rahu ei tohtivat rikkuda.
Nende palkpinkide asemel sai Simuna
Katkuallika puhkeplats endale pinklaua.
Valla oma vahenditest valmis uus sildpurre üle Nõmme jõe Punamäe alla, samuti tehti uus laagriplatsi puitvarustus Pu-

JUULI

sealt edasi Härma talu ja Uguri mäe ning
Äntu mõisa kaudu tagasi Sinijärve-tagusesse metsa ja Sinijärvele. Kokku sai paigaldatud üle 50 viida, muust tööst rääkimata. Samas sai rajatud ka Äntu-Tehisjärve telkimisplats, asendatud olemasolevast laudrajast esimene, 2001. a rajatud
osa. Muret jäi tegema „mäed“, millest
üles- ja allaminek oli ohtlik, samuti kannatas murukamar tallamise tõttu. Ebavere matkarajale soovisime pinke, kus
oleks hea, eriti lastel jalgu puhata, ka kaasavõetud võileiba nosida.
Puudu oli uuenenud Äntu-Nõmme raja kohta käiv üldteave. 2010. a said
LEADER´i projekti toetusel uued suured värviliste piltidega õpperaja kaartstendid Valgejärve parklasse, Sinijärve
ja Tehisjärve telkimisplatsi. Linaleojärve taha oosi servadele ja Punamäe pealinnuse kallakule valmisid käetugedega
mägitrepid. Ebavere mägi sai matkaraja
äärde kaks palkpinki. Oli soov rajada Ebavere mäe tippu endise torni asukohta
nelja pingiga piknikuplats, kuid see leidis maausuliste poolt tugevat vastusei-

namäele, mis oli langenud rüüstajate
ohvriks.
Matkaradade juures teevad muret lagunevad laudraja osad. Kaanjärvetagune laudrada on teist suve vee all.
Seal tuleb märgalast läbivoolava oja ületamiseks midagi kapitaalset välja mõelda. Muret teeb ikka veel tormi tuulemurd
suuremal osal Äntu-Nõmme matkarajal.
Valla kodulehele sai üles pandud laialdane materjal mõisate, isikute,
kohalugude juurde (www.v-maarja.ee/
turism)
Juba käivad ettevalmistused
TOUREST 2011-le minekuks. See toimub nagu tavaliselt veebruarikuus.
Muret teeb see, et nii Vao torn
kui Kiltsi mõis on avatud ainult ettetellimisel. Kuna meie piirkonnas on kõige
rohkem pereturiste, siis on kahju, kui
meie valla pärlite juurest peavad emadisad lastega pettunult tagasi pöörduma.
Kuid ei maksa kurta. Ehk ajad
paranevad. Soovin kõigile jõulurahu ja
aastavahetuseks optimistlikku meelt.
Ellu Moisa
turismikorraldaja

· Väike-Maarja kirikus sai kuulata Ines
Maidre orelikontserti ja Ville-Markus
Kella omaloomingukontserti.
· Avanduse küla pidas kokkutulekut.
Meelelahutust pakkus Venevere näitering A.Kiviräha näitemänguga “Kalevipoeg”.
· Väike-Maarjas peeti Heinakuu laata.
· Väike-Maarjas toimus üle-eestiline rahvatantsujuhtide suvekursus. Osalejaid
jäid kohaga väga rahule.
· Toimus kümnes, osavõturohke Ebavere Kange triatlon. Populaarsuse tagab lisaks heale korraldusele tingimus, mille
kohaselt tohivad sellel võistlustel võistelda ainult Väike-Maarja valla praegused või endised elanikud.
· Eesti Post, Eesti Politsei, Eesti Piirivalve, Falck Autoabi, Coca-Cola HBC Eesti
ja Regio korraldasid juulis ühise kahepäevase rattaretke “Tahan sõita ohutult”,
mis läbis ka Väike-Maarjat ja Simunat.
Väike-Maarjas tehti heakorratöid.
· Sotsiaalosakond hakkas jagama vähekindlustatud peredele Euroopa Liidu toiduabi.
· Augustis naasis lapsehoolduspuhkuselt tööle taas valla keskkonnanõunik
Leie Nõmmiste.
· Väike-Maarjas asus teenistusse uus
piirkonnapolitseinik Jaanus Mätas.
· Juuli lõpp tõi kaasa kuumalaine ja koos
sellega ka esimesed tormi-iilid. Esimene torm Väike-Maarja vallas liikus üle
Vao küla, purustades majade katuseid ja
murdes puid.
AUGUST
· Teine, kõige tõsisem torm tuli VäikeMaarja peale juba 8. augusti õhtul. Äikestormi õhtul mõõdeti tormi-iili tugevuseks 36,5 m/s, mis on seni kõige kõvemini puhunud tuulekiirus Mandri-Eestis. Äikesetorm viis Väike-Maarja kirikult tornikiivri, majadelt katuseid, purustas leinamaja, murdis puid ja metsa, viis
elektrivoolu ja mobiililevi. Tormikahjud
vallas ulatusid üle 9 miljoni krooni, seda
ilma põllu- ja metsamajandusele tekitatud kahjusid arvestamata.
· Kolmas tormi-iil käis üle Väike-Maarja
valla 15.augustil, mil enam kannatasid
kahju Raigu kant ja Kiltsi mõisapark.
· Vallavalitsus toetas tormikahjudes kannatanud toimetulekuraskustesse sattu-

nuid. Toetus ei olnud kahjuks suur, sest
ka vallaobjektid said tormis kahjustada
ja vajasid kordategemist. Kokku sai valla poolt toetust tormikahjude kompenseerimiseks 33 inimest.
· 18.augustil andis Eda-Ines Etti koos sõpradega Ebaveres heategevuskontserdi
Väike-Maarja kiriku tornikiivri taastami-

nominendid olid erinevates kategooriates veel Hillar Kasu, Helve Noorlind ja
Raili Sirgmets.
· Väike-Maarja õppekeskuse ja Simuna
kooli arvutiklass sai uued arvutid.
· Väike-Maarja vald võitis maakonna valdade tänavused suvemängud.
· Väike-Maarja korvpallipoisid olid võidukad rahvusvahelisel noorte korvpalliturniiril New Generation Mini Cup.
· Volikogu otsusega kingiti Käru seltsi-

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves tutvumas tormikahjutustega Väike-Maarja alevikus Ehitajate teel.
se heaks. Vabariigi President Toomas
Hendrik Ilves tutvus Väike-Maarjas tormikahjustustega ja pidas heategevuskontserdil kõne. Oma kõnes tänas ta inimesi hoolivuse ja üksteise aitamise eest
ning kutsus omanikke oma vara kindlustama.
· Väike-Maarja õpetajate naisrahvatantsurühm Maarjalill käis Ungaris rahvakunstifestivalil.

maja kohalikule külaseltsile. Tasuta võõrandatava vara väärtuseks määrati 500
000 krooni. Külaselts on seltsimajas korraldanud külarahvale üritusi, lastelaagreid, bussiekskursioone, Käruveski mänge, teemapäevi, käsitööalast tegevust,
sportlikke ettevõtmisi. Nende tegevustega tahetakse ka jätkata. Külaselts on
projektirahade toel jõudumööda külamaja korda teinud.
· Taasiseseisvumispäeval korrastasid spordija loodusesõbrad Ebevere liikumisradu, mis
olid tormimurru poolt
läbitamatuteks muutunud.
· Augusti viimasel päeval lõpetasid AS
Antaares töömehed kirikutornile ajutuse katuse paigaldustööd. Raha
katuse paigaldamiseks
tuli annetajailt.
· Väike-Maarja rahvatantsu B-segarühm saatis ära tantsu “vana-aasta”.
SEPTEMBER

· 1.klassi läks VäikeMaarja gümnaasiumis
39, Simuna koolis 9,
Eda-Ines Etti heategevuskontsert toetas kiriku taas- Kiltsi koolis 5 last. Õptamist ja valmistas palju rõõmu. Foto: H.Pakkanen
pekeskus täitis õpilaste
arvu riikliku koolitustellimuse. Grupid täitusid enne kooliaasta
· Väike-Maarja muusikakoolil valmis
algust autotehniku, kokanduse, puhasarengukava järgmise kolme aasta kohtusteeninduse erialal. Sügisel alustas õpta.
pekeskuses neljas kursus, kuna arvuti· Väike-Maarja lasteaed, mis tormis tuja autoeriala õpiaeg pikenes poole aasta
gevasti kahjustada sai, avas oma uksed
võrra.
lastele taas 16.augustil.
· Väike-Maarja muusikakoolis asus muu· Simunas hakkas postiteenuseid osutasikalist haridust omandama 65 õpilast,
ma Aldari kauplus.
neist Väike-Maarjas 53 ja Simunas 10
· Taasiseseisvumispäeva Ühtelaulmise
õpilast. Tööd alustas esmakordselt ka eeldigilaulupeoga ühines ka Väike-Maarja.
klass.
· Ebaveres peeti talgud tervisespordira· Kiltsi kool tähistas kooli 90. ja kohaliku
dade korrastamiseks.
hariduselu 155. aastapäeva endiste õpe· Toimus järjekordne Kiltsi loomelaager.
tajate, õpilaste ja vilistlaste kokkutule· Augusti lõpus külastas Kiltsi mõisa
kuga. Valmis kooli almanahh.
Adam Johann von Krusentserni järgla· Väike-Maarja gümnaasiumi algklassine kuuendat põlve Aleksandr
de majas oli avatud sügisnäitus, Simuna
Prishcepov, kes tundis heameelt lossi
koolis nunnunäitus.
kordategemise üle. Kiltsi mõisas ringi
· Noortekeskus avas oma suhtluskoha
käes tundis ta samasugust fluidumit kui
Facebookis.
omal ajal Peterburi mereväe kadetikor· Väike-Maarja raamatukogus tähistati
puses ja Krusentsernidele Kaluuga obmälestusõhtuga valla aukodaniku Arno
lastis kuulunud Klintsõ mõisas.
Kasemaa 95. sünniaastapäeva.
· Kiltsi mõisakooli külastas üle-eestilise
· Selleaastane tuleohutuse ja liiklusprakmõisakoolide külastusmängu „Unustatiline õppus “Laps liikluses” toimus Situd mõisad 2010“ avatud uste päevadel
munas.
üle 700 külastaja.
· Välismaal vahetusõpilaseks olnud noo· Muusikakooli õpetaja Raivo Narits vared käisid Simuna koolis oma muljeid
liti Lääne-Virumaa Aasta õpetajaks huvijagamas.
hariduse valdkonnas. Aasta õpetaja
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Noppeid aasta 2010....
· Kiltsi mõisapargis korraldati talgud tormimurru koristamiseks ja koolipere saatis viimsele teele oma püha tamme.
· Väike-Maarjas peeti Mihklilaata.
· Septembri algul toimusid Koonus Porkuni lahingus langenud kolme Eesti sõjamehe ühishaua otsingud. Nende säilmed maeti Herman Paju talu maadele
1944.a sügisel. Ühishaua otsijate plaan
oli säilmed ümber matta 21.septembril, Porkuni lahingu aastapäeval Vistla
memoriaali teiste Porkuni lahingus langenute kõrvale. Sel korral tuli otsingud
katkestada, kuna haudu üles ei leitud.
· Avati Väike-Maarja rahvamaja renoveeritud saal. Sel puhul esines kontserdiga
Rakvere meeskoor.
· Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove korraldatud konkursil “Kutseharidus on lahe!”, kus kutseharidust
omandavad noored võistlesid foto-, video ja helifailide konkursil, oli kõige aktiivsem kool Väike-Maarja õppekeskus.
· Varem Eesti Rukki Seltsi poolt rukkikuningaks pärjatud Hans Kruusamägi oli
tänavu üks 18 kandidaadist Aasta põllumehe tiitlile. “Simuna Ivaxi omanik Hans
Kruusamägi kasvatas rukist tänavu 300
hektaril keskmise hektarisaagiga kolm
tonni. Rakvere piiritusetööstuse taaskäivitamine andis põllumehele julgust suurendada rukki külvipinda 1000 hektarini,” kirjutas 23.09. Virumaa Teataja sel
puhul. Kruusamägil oli pakkuda eestimai-

esitles raamatukogus oma mälestusteraamatuid “Elu kui unenägu” I ja II osa.
· Väike-Maarja gümnaasiumil käis külas
kirjanik Contra.
· Neli õppekeskuse autotehniku II ja III
kursuse eriala õpilast külastas Norras
Sirdali sõprusvallas asuvat sõpruskooli.
· Valla koolides toimus ilukirjanduslike
tekstide ettelugemispäev.
· Simuna koolil valmis arengukava.
· Simuna kihelkonna koolide (Muuga,
Laekvre, Salla, Rakke, Simuna) kokkutulek toimus seekord Simuna koolis.
· Oktoobris hakkas Väike-Maarja vallas
taas ostjaid teenindama ettevõtja Valdo
Kruve OÜ Turva kauplusbuss. Vana
kauplusbuss oli 38 aasta vana ja vajas
väljavahetamist.
· Oktoobri algul korraldas PAIK Tamsalus Pandivere ettevõtlusmessi, mis tutvustas piirkonna 47 ettevõtte toodangut
ja tegevust. Messi külastas paar tuhat inimest.
· Valla suurim tööandja Baltic Log Cabins
OÜ oli Äripäeva edetabelis Lääne-Virumaa ettevõtetest 3. kohal. Ettevõte toodab ekspordiks suvemaju. Päevas valmib u. 40 maja. Tööd annab ettevõte
enam kui 80 inimesele. Maakonna 50
parema ettevõtte sekka olid mahutnud
ka Loomsete Jäätmete Käitlemise AS,
SF Pandivere OÜ, ReinPaul OÜ, JK Otsa
Talu.
· Äripäev tunnistas Eestis oma valdkon-
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sed jmt. Võimekuse hindeks ei uurinud,
kui hästi omavalitsus oma tööga ja teenuste osutamisega hakkama saab.
· Vallavalitsus kaardistas vallas tegutsevad huviringid. Arvukamalt tegutseb
huviringe gümnaasiumis -18, neis osaleb kokku üle 270 õpilase.
· Eesti Kunstiakadeemia õppejõud akadeemik Mart Kalm käis väikemaarjalastele tutvustamas kohalikku 20.sajandi arhitektuuri.
NOVEMBER

· Vallavalitsus müüs 3,1 miljoni krooniga Avanduse mõisa OÜ-le Kuukala, kes
plaanib mõisas hakata turismi edendama.
Valla allasutused peavad mõisast välja
kolima hiljemalt 2011.a augustiks.
· Novembri algul toimunud 8.Reinpauli
sügisjooksul Ebavere radadel osales sadakond jooksusõpra.
· Augustitormid lükkasid Lurichi ausamba skulptuuri rajamise, mille avamine oli
plaanitud 2011.a aprilli, suurmehe
135.sünniaastapäevaks, tulevikku. Töögrupp arutas, milline võiks eesti rahvustunde äratajale Väike-Maarjasse rajatav
kuju välja näha. Pakuti Amandus
Adamsoni “Tsempioni” suurendatud
kuju.
· Paavo Kivine käis Väike-Maarjas
Lurichi kohta koostava raamatu tarvis
materjali kogumas ja kohaliku rahvaga
kohtumas. Tema arvates väärib ja vajab
Lurichi teema Eestis laiemat käsitlemist.
· 2011.aasta suvel Tallinnas toimuval juunioride EM-i kergejõustikus on üks Eesti
juunioride koondise liige ka
Väike-Maarja odaviskaja Tanel Laanemägi, kes on üks
kolmest maakonna kergejõustiklasest EM võistlustel.
Tanel treenib ViKe kergejõustikuklubis Andres Veermäe käe all. Esimene koondise treeninglaager oli novembris.
· Siseminister tunnustas vallavanemat Urmas Tamme
Politsei- ja piirivalveameti
teenetemärgiga.
· Novembri algul pärjati Tallinnas Eesti Vanavanemate
Fondi ja Vanurite eneseabi
nõustamisühingu austamisüritusel imelise vanaema tiitliga Helin Ristlat Väike-Maarja vallast.
· Rakveres toimunud aktiivse kodaniku päeval anti aktiivseks sädeinimese tunnustus Ene Preemile.
· MTÜ Nelikand avas 19.
Aasta õpetaja nominendid maavanema vastuvõtul: Helve Noorlind, Raivo Narits, Raili novembril pidulikult 2,7 milSirgmets koos vallavanem Urmas Tammega. Pildilt puudub Hillar Kasu. Foto: Heili Nõgene jonit krooni maksma läinud
Kurtna külamaja.
· Väike-Maarja muuemis avati Heino
se piirituse valmistamiseks vajalikku kvana parimaks ettevõtteks Eestis PuhastusProsti põllutöömasinate fotonäitus.
liteetset vilja. Hans Kruusamägi küll põlekspert OÜ.
· Novembri lõpus tähistati piduliku kooslumehe tiitlit ei saanud, kuid V maarahva
· Pandivere 2010. aasta ettevõtte auhinviibimisega Kiltsi lossi renoveerimistöökongress tunnustas Lääne-Virumaa suunaga tunnustati ASi Flex Heat Eesti ja
de lõppu.
rimat kalakasvatajat Hans Kruusamäge
Baltic Log Cabins OÜ-d, märgiti ära OÜ
· Väike-Maarja noortekogu töögrupp
Tauno Kangro valmistatud tänumedaliArtistoni ja Reinpauli tubli töö.
kutsus novembris noori ühinema looga maaelu edendamisse antud panuse
· Väike-Maarjas peeti seminari “Ettevõtdava noortekoguga. Pärast huviliste väleest.
lus tuultes”, mis keskendus augustitorjaselgitamist asuti koostama dokumen· UNESCO maailmakultuuripärandisse
mide mõjule ettevõtlusele ja elanikkontatsiooni.
kuuluva Struve meridiaanikaare Võivenale. Seminaril jäi kõlama mõte: kaardis· Väike-Maarjas lasteaialapsed said esre otspunkti juures tehti koos Eesti Geota vajadused (põllumehed), paku abi (kaitmaabikoolitust.
loogide Ühinguga talgutöid.
seliit), küsi abi (vallavalitsus, põllume· Koolides, lasteaedades ja noortekeshed, elanikud), ära jää ootama, millal
kuses tähistati isadepäeva.
OKTOOBER
päästjad helistavad (päästekeskus).
· Väike-Maarja gümnaasiumis toimus
· Augustitormis katuse kaotanud Väikekadrikarneval, Simunas kadriturniir korv· Koostöös Pille Lille Muusikute ToeMaarja lasteaed sai oktoobri lõpus uuespallis.
tusfondiga toimus teine Väike-Maarja
ti korraliku katuse peale. Ehitas OTTO
· Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased
muusikafestival. Toimusid muusikute
Ehitus OÜ. Taastamist toetasid Tallinna
osalesid Tamsalus ööpäevasel majandustöötoad, siin-seal anti mitu kontserti. Kõilinn, Tapa, Kaarma, Häädemeeste ja
laagris.
ge pidulikum kontsert pühendati valla
Sirdali vald Norrast, ettevõtjad AS Oma
· Simuna koolis oli sohvateater 2010.
õpetajatele.
Ehitus ja AS Viimsi Keevitus ning Baltic
Kaunil antiiksel tumesinisel toolil esitati
· Oktoobri algul toimus raamatukogus
Agro AS.
ilmekalt eesti autorite proosaloomingut.
huvilistele sugupuude uurimise teemali· Väike-Maarja Grossi kauplust on plaa· Volikogu kinnitas teise, 5,9 miljoni kroone koolitus.
nis laiendada. Volikogu algatas vastava
ni suuruse lisaeelarve.
· Oktoobris andis soome poplaulja ja hedetailplaneeringu, mille eesmärk on
· Novembrikuu volikogu võttis vastu
lilooja Kirsi Ranto Väike-Maarja kirikus
laiendada kauplusehoonet u. 400 ruutsotsiaalkorteri teenuse määruse. Edaspiheategevuskontserdi. Kontsert oli sümeetri võrra ja rajada poe ette parkla.
di hakkab vald jõudumööda remontima
damlik, Kirsi Ranto seesmisest valgusest
· Geomedia OÜ avaldas taas omavalitsotsiaalkortereid, et neid oleks vajadukantud laulud rääkisid lihtsatest asjadest,
suste üksuste võimekuse pingerea. Väisel hättasattunutele pakkuda.
tavalisest elust.
ke-Maarja vald oli 60,8 punktiga sajast
· Novembri lõpus naasis lapsehooldus· Koos Krusensterni perekonna esindavõimalikust Lääne-Viru 15 omavalitsupuhkuselt tööle taas vallasekretär Maris
jatega Saksamaalt, Venemaalt ja Ukraisest 5. kohal Rakvere linna, Vinni, KadKõrgmäe.
nast tähistati admiral Adam Johann von
rina ja Sõmeru valla järel, Eesti 226 oma· Novembri lõpus oli vallaelanike arv
Krusensterni 240. sünniaastapäeva mävalitsuse seas aga 50.kohal. Geomedia
rahvastikuregistri andmeil 5079 inimest.
lestusüritusega Tallinna Toomkirikus
võttis aluseks nelja aasta näitajate keskning rahvusvahelise konverentsiga
mised väärtused. Nende aluseks võeti
DETSEMBER
„Kiltsi mõis ja selle omanikud“.
omakorda 28 komponenti, nt elanike arv,
· Simuna Kapell pidas oma 25. sünnipäekohalik majandustegevus, töötus, ülal· 9.-10. detsembril möllas Põhja-Eestis
vapidu.
peetavate arv, omavalitsuse eelarve, võlumetorm Monika, mil sadas maha era· Avispea endine koolijuht Boris Kivik
lakoormus, ametnikud, pakutavad teenu-

Eelmisel lumerohkel talvel Avanduse mõisa katust päästmas.
Foto: Marju Metsmann
kordselt palju lund. Kui 9. detsembril
mõõdeti Väike-Maarjas lumikatte paksuseks 22 sm, siis päev hiljem juba 60 sm.
Tegemist on selle aja kohta rekordilise
lumikatte paksusega Väike-Maarjas.
Teed ja tänavad olid läbipääsmatud, paljud liiklejaid jäid lumevangi, Kiltsi ja Väike-Maarja gümnaasium olid suletud. Vallale tekitas lumetorm kulutusi lumelükkamisega ligi 600 tuhat krooni, mis on
lumevaesemal talvel kogu lumelükkamisele kuluv summa. Vabariigi Valitsus
otsustas omavalitsuste lumelükkamist
kompenseerida 15 miljoni krooniga, millest meie vallale jagus 118 tuhat krooni.
· Lumetormi tõttu jäid pidamata ka 10.detsembrile kavandatud valla 19.aastapäeva pidustused. Need lükati edasi vabariigi aastapäevale.
· Soome poplaulja ja helilooja Kirsi Ranto
andis koos valgustehnik Hessu
Laaksoneni ja Jalajärvi noortekooriga teise heategevuskontserdi Väike-Maarja
kiriku taastamise toetuseks. Valgusefektidega kaunistatud kontsert oli siiras ja
südamlik ning kõrgetasemeline.
· Väike-Maarja õppekeskus osales oma
boksiga Tallinnas noorte infomessil Teeviit 2010.
· Maakonna aasta noorsootöötajaks valiti gümnaasiumi ja õppekeskuse huvijuht Helina Lükk.
· Väike-Maarja gümnaasiumis toimus järjekordne matemaatikanädal, õp. Ülle Lääne juhendamisel valmis koolileht “Mõtted ja teod”. Oma koolilehed üllitasid ka
Simuna ja Kiltsi kool.
· Gümnaasiumil ja õppekeskusel valmis
uus arengukava aastani 2013. Koolide
visioon on “Väärt kool Virumaa veerel”.
· Väike-Maarja rahvamajas toimus gümnaasiumi järjekordne tüdrukute tantsupidu.
· PAIK andis teada, et aastateks 20112013 jagub PAIKil projektide toetuseks
24,3 miljonit krooni.
· Maaspordiühing Jõud kuulutas aasta

kõige paremini korraldatud spordiürituseks Väike-Maarjas talvel läbi viidud Eesti
valdade talimängud.
· MTÜ Rallistar korraldas oma rallirajal
Simuna jõulusprindi, kuhu oli registreeritud 37 võistlejat, neist üks julge naine.
Jõulusprindiga avati jäärajasõidu hooaeg
ning valla meistrivõistlused.
· Jõulude ajal möllas üle Eesti järjekordne lumetorm, seekord nimeks Scarlett.
Väike-Maarjas sadas maha ka selle tuisu
ajal rekordiliselt lund. Lumepaksuseks
mõõdeti 63 sm.
· Vallamajas toimus Ebavere maastikukaitseala uue kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu. uue kaitse-eeskirjaga kavandatakse muutusi Ebavere maastikukaitseala kaitsekorras.
· Registreeritud töötute arv oli detsembris vallas 230 inimese ümber.
· Sotsiaalosakond hakkas detsembrist
osutama lastega peredele tugiisiku teenust.
· Detsembri lõpus toimus raamatukogus
esimene tööklubi kokkusaamine, kuhu
kogunes 14 50a ja vanemat pika- ja lühiaegset töötut, kes hakkavad saama individuaalset psühholoogilist, juriidilist ja
karjäärinõustamist. Neile valmib osaleja
individuaalne koolitus- ja töökarjäärikava. Vastavalt individuaalsetele vajadustele läbivad tööklubilased arvuti- ja erialakoolituse.
· Põhja-Eesti Verekeskus viis VäikeMaarjas läbi aasta viimase doonoripäeva.
· Vallavalitsuse poolt said 95 valla suurte peret jõulukingiks kinkekaardi ja kommipaki.
· Lääne-Viru Aasta teo nominendid Väike-Maarja vallast on renoveeritud Kiltsi
mõis ja Kurtna külamaja.
· Vana aasta ärasaatmisega saadeti rahvamajas pidulikult minema ka armas Eesti
kroon ja tähistati euro saabumist.
Kogunud Ilve Tobreluts
ja Hilje Pakkanen

NB! Kodused lapsed, kes ei käinud jõulupeol, saavad oma kommipakid kätte vallamajast kabinetist
nr 102 kuni 10.jaanuarini.
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Kiltsi mõisa seinamaalingud
Kiltsi mõisa renoveerimistööde protsess
on olnud põnev ja õpetlik kuid ka keerukas ja kannatust ning aega nõudev.
Siiski olen rõõmus, et saime oma grupiga selles protsessis osaleda.
Esmalt tutvustan hoone peakorruse plaani, et minu selgitavad viited oleksid paremini mõistetavad.
Teiseks piiluks korraks kaugemasse minevikku ja vaataks seinale trepialuses.
Annan lühikese ülevaate ruumide restaureerimistööde eelsest seisundist.
Selgitan restaureerimistöödel
järgitud kontseptsiooni.
Kokkuvõtteks mõned näited
antiigi mõjutustest 18. ja 19. sajandi interjööri maalingutele.
Olulisemad ruumid peakorrusel: Korrus jaguneb kaheks paralleelseks
anfilaadiks. Lõunapoolne saab alguse
erksavärvilise salongiga, mida oleme
kutsunud „pompei” toaks. Salongi nurgauks viib lõunatorni valgusküllasesse
ruumi - illusoorsesse aiapaviljoni. Lõunapoolne anfilaad läbib saali, varasemat
söögituba ja lõpeb väikese nurgaruumiga, hilisema vannitoaga. Põhjapoolne
paralleel saab alguse raamatukogust ning
läbi salongi pääseb uude suurde söögisaali, mis lõpeb läänepoolse nurgatoaga. Raamatukogust pääseb nurgaukse
kaudu põhjatorni, kus asub väike kabinet.
Trepihall peidab aga oma salakambris hoone kõige varasemat maalingut, mille mina julgeksin dateerida rootsi aega. Seda iseloomustavad tahmamustad akantuse suled ja krooni kujutis, mis
omakorda viitab rootsi aegsele omanikule - Otto von Uexküllile, kes oli abielus Margareha von Gilseniga.
Uexküllide perekonnavapp sisaldab krooni motiivi, mis meenutab seinal leiduvat.
Salong - ruum 205
Esmased uuringud ning restaureerimisülesande ja projekti oli teostanud Mõisaprojekt, eesotsas Nele Rohtlaga.
Peamine restaureerimisülesanne
nägi ette säilinud seinamaalingute maksimaalse avamise.
Kõige huvipakkuvam tundus
esimene kihistus, mis seondus
Benckendorffide renoveerimisjärgse
perioodiga.
Restaureerimistööde ulatust ei
olnud võimalik töö alguses koheselt ette
näha, kuna kahjustuste täpsest määrast
puudus enne maalingute väljapuhastamist täpsem ettekujutus.
Esmalt kõrvaldati ruumist 1941.
aastal paigaldatud vineerpaneel, mis tänuväärselt oli kaitsnud seina alumist pinda, kuid mille alla oli peitunud ka demonteeritud kamina jäljend. Kamina asukoht oli märgitud 1827. aastast pärinevatele joonistele. Enne seda asus kahe ruumi vahel kahhelahi. Esialgselt heas olukorras tundunud sein ei andnud kahjuks
olulist võimalust täiendavate säilinud
maalingute avastamiseks kuna ahju asukohast edasi oli kahe ruumi vahele raiutud suur kaarjas ava. Võimalik, et 20.
sajandi alguse remonttööde käigus. Vähesed esimese kihistuse viimistlusjäägid

viitasid algsele ukseavale samas alas
kahe ruumi vahel. Üllatust pakkus trepipoolse ukseava kohal olev sein, mis oma
kujundusega ei viidanud varasemale
avale.
Ruumi lagi pakkus suurt väljakutset. Kas on võimalik välja puhastada
esmase kihistuse juurde kuuluv laedekoor? Lae seisund ei olnud just kiita,
katuseprobleemide tõttu esines tugevaid
veekahjustusi ja sellest tulenevaid värvimuutusi ning soolade ilmnemist. Lae
välises ringis oli kohati üsnagi hästi säilinud teise kihistuse maalingud, kuid viited esimese kihistuse maalingutele piirdusid siin paari punase värvitäpiga. Erinev oli olukord lae keskosas, kus väga
selgelt tuli esile esimese kihistuse kaheksaharulise tähe motiiv ja sellel ka hilisema roseti õrnad jäljed. Tugev tahmakiht teise kihistuse dekooril viitab viimase pikaajalisusele. Võimalik
Krusensternidega seonduv periood.
Kahe kihistuse probleemistik
ilmnes selgelt ka seintel. Nele Rohtla
pakkus lahendusena teise kihistuse dekoori kandmise saali, kus kahjuks ei olnud võimalik varasemat dekoori tüüpi
määratleda. Ruum oli ilmselt korduvalt
tapetseeritud, seinal leidus sellele viitavaid makulatuurijääke.
Ruumis 205 avanesid väikeste
meeldivate üllatustena seinal varasema
uuringu jäljed (aastast 1941), ning kamina ehituse eelse dekoori jäljed selle taga.
Kõige rõõmustavam oli välja puhastada
kolmas kolmik figuurikompositsioonist.
Tööde teostamisel mängisid
suurt rolli noored restaureerimistudengid Tartu Kõrgemast kunstikoolist ja
meie kooli vilistlased ning restaureerimissuuna õppejõud.
Maalingute retuðeerimisel järgisime Euroopas kaasajal levinud lähenemist, kus peamine kõlajõud peab jääma originaalile, uus aga laseeritakse sammuke tahaplaanile, heledamas ja nõrgemas tonaalsuses. Ruumi tervik nõudis
teatud kompromisse paneelide lahenduses, kuna endise ava kohale jäi sein ja
ahju esialgne rekonstruktsioon langes
ära.
Erakordselt huvitav on dekoor
ka lõunatornis. Taolise illusoorse ruumi
loomine oli Euroopas antud ajastus levinud võte, kuid Eestis pole hetkel teada nii suures mahus taastatud illusoorset
aiapaviljoni.
Ruumi seinad olid tugevalt kahjustunud, ning restaureerimistööde käigus avati ka üks kinnimüüritud aken.
Restauraator Eve Ermann on ülesandega väga hästi toime tulnud ja ruumi tervikmulje on suurepäraselt saavutatud.
Huvitava detailina võiks vihjata illusoorsele seinaniðile, mis viitab postamentahju asukohale ruumis. Ruumilahenduse
eeskuju ulatub kindlasti antiiki. Sarnase
illusoorse aiamotiivi, kuigi väiksemas
mahus, leiame lähedal asuvast Liigvalla
mõisast.
Raamatukogu ruum ei andnud
oma seisundi tõttu kuigi palju lootust,
kuigi vihjeid võimalikele maalingutele
varasemates uuringutes esines. Kerli
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Pütsepal õnnestus suurt kannatlikkust
ülesse näidates seinapinna puhastustööde käigus siiski ruumitervik taastada ning
selle juures ka kaunilt ja kergelt kujundatud lagi taastada.
Antud ruumi kujunduse seoseid antiikse Domus Aureaga märkas koheselt
Hilkka Hiiop, kes aastaid oli keiser Nero
palees teostanud restaureerimistöid.
Põhjapoolne torn on oma seinalahenduselt lihtne, neid on katnud pikki
aastaid tugevad raamaturiiulid. Lagi seevastu elegantselt dekoreeritud kogu korrusele omases värvipaletis: hele sinakas
roheline ja roosaksa punane. Samuti ilmneb kahe kihistuse olemasolu, mis diplomandi Vesta Naruski lahenduses sai
liidetud meeldivaks tervikuks. Hilisem
hall pits annab täiendavaid ringimotiive
vaheldudes õrna taimornamendi ja elegantsete luigemotiividega.
Hilisem söögituba on stiilselt
ümber ehitatud perioodil, kui mõisaomanikuks oli Alfred Uexküll-Güldenband.
Kaunite tooniüleminekute Art Deco´lik
karniis annab ruumile ilusa stiilse terviku. Kuid ka selles ruumis esineb
Benckendorfide ajastusse kuuluv maalingukiht. Kaunid trofeekimbud on sinise lindiga riputatud kerge oksapärjaga
ääristatud tahvlitesse.
Märkimata ei saa jätta ka elegantset laekujundust lõuna-lääne nurgatoas,
kus hiljem asetses vannituba, ilmselt
Güldebandi ajast.
Lõpetuseks pöörduks veel esimesse ruumi ja vihjaks võimalikele mõjutustele.
Miks oleme esmase emotsiooni ajel nimetanud seda pompei toaks?
Tuba iseloomustab erk kollase ookri põhitoon ning sellel heledad tahvli, mis
lõpevad kaarja motiiviga, keskmes kolmikfiguurid. Antiiksete graatsiate eeskuju võiks kindlasti otsida esmalt kreeka
vaasimotiividelt, kuid ruumi tervik järgib antiigist pärit reeglistikku, mis on lahendatud sajandile iseloomulikus võtmes. Seniste antiigimõjutustega seinamaalingute hulgas on Kiltsi puhul tegemist kõige varasematega senileitute hulgast. See on ajaliselt kattuv Inglismaal
levima hakanud Adam stiiliga, stiil, mida
nimetatakse selle looja Robert Adami
järgi ja kes oli üks paljude hulgast, kes
viibis pikalt Itaalias, teostas ülesmõõtmisi Pompeis ja Herkulaniumis väljakaevatud hoonetes ning oma stiilis kombineeris interjöörimaalinguid vaasidelt
ning muudelt esemetelt kopeeritud motiividega. Tänu neile kahele linnale omame ülevaadet ka Kreeka kultuurist ning
selle kadumaläinud hellenistlikust perioodist. Kõrgklassitsism võtab omaks
enam kreekalikku vaoshoitust ja elegantsi.
Kasutatud kirjandus:
The Genius of Robert Adam His
Interiors( Eileen Harris)
Empire Style Authentic Decor (B.
Chevallier, M. Walter)
The Splendor of Roman Wall Painting.
Pastor Knüpfferi mälestused
Brotze “Estonica”

Heli Tuksam,
Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna juhataja

Väike-Maarja kirikuõpetaja
Paul Eberhard – 145
Paul Eberhard sündis 28. detsembril 1865.aastal Läänemaal. Tema isa oli Kullamaal
kirikuõpetaja, hiljem Läänemaa praost. Perekonna kõigist kolmest pojast said samuti kirikuõpetajad - Theodor Juurus, August Mustjalas, Paul Väike-Maarjas.
Paul Eberhard teenis
Väike-Maarja
kogudust
1893. aastast kuni oma surmani 1929. aastal.
Reeli Freiental

Muuseumitundidest
Tore, et kooli algklassid on hakanud huvi
tundma muuseumitundide vastu ja seda
omaalgatuslikult.
Mõni aasta tagasi tegi Ellu Moisa
uued tööplaanid kodulootundide läbiviimiseks muuseumis. Ta võttis aluseks algklasside töövihikud „Mina ja maailm“,
„Mina ja ühiskond“ ja sobitas muuseumitunnid töövihikute lehekülgedega.
Seega said õpetajad võimaluse vastava
teema juurde jõudes tellida teemakohane muuseumitund. Planeeritud oli nii, et
iga klass käiks muuseumis vähemalt üks
kord veerandis. Kui vastavat lehekülge
töövihikus ei olnud, siis tulid tutvustamisele rahvakalendri tähtpäevad.
Näiteks 3. klassis on väga toredad teemad muuseumi jaoks nagu “Kool
enne ja nüüd. Külakool. Kihelkonnakool”, “Esivanemate elu, talutööd vanasti” või 2. klassi jaoks “Laulu- ja tantsupeod. Rahvariided” või 1. klassi jaoks
“Minu kooliümbrus ja koolitee. Minu
kodumuuseum”, “Minu kodumaja. Kodud vanasti, rehetare”.
1. novembril käiski 1.b klass
(klassijuhataja E.-R. Vend) muuseumitunnis, kus Reeli Freiental tutvustas lastele
muuseumi. Saadi teada, miks on vaja
muuseumi, mida kogutakse muuseumisse. Õpilastel oli võimalus piiluda hoiuruumidesse, kuhu tavaliselt külastajad ei
pääse.
21. oktoobril olid 3.a ja b klass
(klassijuhatajad T.Valk ja T.Saksa) muuseumitundides, kus oli teemaks „Kool
enne ja nüüd“. R. Freiental rääkis, kuidas
lapsed vanasti koolis käisid. Kõige huvitavam oli kaldjoontega paberile tava-

lise sule, sulepea ja tindiga kirjutamine.
Muuseumi külastusest jäid mälestuseks
töölehed ja tindised näpud.
1. oktoobril olid muuseumitunnid neljandate klassidega (klassijuhatajad E.Liivalaid ja E. Noorlind), kus Ellu
Moisa tutvustas kirikus ja rahvamajas
maarjapäevi. Lastel oli suur elamus olla
kirikus - enamusel arvatavasti esimest
korda. Saadi teada, mis on kirik, Maarja,
Jeesus. Vaatasime ukse kohal olevat vitraaþi „Maarja kuulutamine“ (paastumaarjapäev), samas oli juttu ka teistest Maarjaga seotud tähtpäevadest nagu heina-,
rukki- ja ussimaarjapäev.
Rahvamajas aga seisti fuajees
asuva freskomaali “Maarjapäevad“ ees,
kus otsiti üheskoos maarjapäevade kujutamisi. Need on ju maalil kõik läbisegi. Kaasa said õpilased paberilehed, kus
olid kirjas kõik maarjapäevad nii vaimulikud kui ilmalikud koos kuupäevadega.
Muuseum ootab veel lapsi, eriti
aga niisugustesse tundidesse nagu talutööd või rahvariided. Kahju, kui koolitunnis värvitakse rahvariide seelikud ja
käised juhuslike värvidega. Muuseumis
saavad lapsed täpsete värviproovi näidiste järgi värvida nii Väike-Maarja seelikuid kui käiseid, isegi käiste mustrid
on paberite peal olemas.
Omal ajal sai tehtud ka vanemate klasside jaoks kooli ajaloo õppeplaani teemade järgi kavad, millede järgi
saaks tunde pidada muuseumis, nagu rahvuslik ärkamine, J.Pitka, J. Kukk, Vabadussõda jm. Oodatakse ka suuremaid
lapsi muuseumisse.
Väike-Maarja muuseum

Aasta teo nominent: Kiltsi
mõisahoone restaureerimine

Väike-Maarja Vallavalitsus esitab
“Aasta tegu 2010” valimisele Kiltsi
mõisahoone restaureerimise.
Kaks ja pool aastat kestnud restaureerimistööde käigus sai Kiltsi mõisast tõeline pärl, seda nii arhitektuurilises kui ajaloolises mõttes.
Remondi käigus selgus igal
sammul midagi uut ja põnevat: avastati
uskumatult palju maalinguid, leiti Eestis
unikaalne keskaegne krohvi-grafiti krohvi sisse tehtud kahe mehe profiilijoonised ja Malta rist, admiral Adam Johann
von Krusensterni kunagisest raamatukoguruumist leiti ajaloolised kaardid, mõisa all kaevati välja keskaegsed ruumid,
taastati Krusensterni rõdu jne.
Ajalooliselt olulise hoone restaureerimine oli vastutusrikas ülesanne.

Sellega saadi edukalt hakkama ning nüüd
pakub Kiltsi mõis huvilistele varasemast
tunduvalt enam avastamisrõõmu.
Projekti autor oli Nele Rohtla
OÜ-st Mõisaprojekt, renoveerimise peatöövõtja AS Ervin Ehitus, projektijuht
Väike-Maarja valla arendus-ettevõtlusnõunik Liina Viikberg.
Restaureerimistööd said võimalikuks tänu EMP ja Norra finantsmehhanismi rahastamisele, tööde kogumaksumus oli 21,3 miljoni krooni, 18,1 miljonit krooni saa-di toetusena, 3,2 miljonit
krooni oli valla omaosalus.
Leiame, et Kiltsi mõisahoone
restaureerimine on väärt kandideerima
maakonna “Aasta tegu 2010” nimetusele.
Ilve Tobreluts
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

Kiltsi mõisa monograafia
valminime lükkub edasi
Avastamisrohket uut aastat!
Kiltsi kool ja Krusensterni
nimeline MTÜ

Krusensterni nim. MTÜ ja Lembit Keerus vabandavad, et Ants Heina poolt
kirjutatav raamat “Kiltsi mõis” ei jõua
käesoleval aastal tellijateni. Põhjuseks
seni arvatust suurem materjali hulk, mis
vajas täiendavat uurimistööd ja sellest
tingituna esialgse käsikirja ümbertöötamist. Raamatu reaalne ilmumine 1.

märtsiks.
Samas võimalus veel raamatut
ette tellida hinnaga 16.00 eurot ülekandega A.J.von Krusensterni nim. MTÜ
a/a 1120293181 märgusõna “monograafia”.
Lembit Keerus
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Kauni kodu konkursist
Meil on vallas palju korras koduaedu.
Kauni kodu konkursi hindamiskomisjoni ees seisis keeruline valik leida need
kõige kaunimad koduaiad. Komisjon külastas sel aastal seitset koduaeda, et valida meie valla ilusaim koduaed. Kahjuks
olid inimesed tagasihoidlikud oma kaunitest aedadest komisjonile teada andma.
Sel aastal oli meil suur rõõm olla
oodatud Maie ja Juhani Pihlaka Marja
tallu Liivaküla külas. Suurest loomakasvatustalust on tänaseks saanud imedemaa, kus meelsasti veedavad aega pere-

kult lahendatud ning vähene ruum otstarbekalt ära kasutatud.
Ka selle kinnistu omanikku
Oleg Tsakirovit otsustati premeerida
tänukirja ja Nurga Aiakeskuse 500kroonise kinkekaardiga.
Hea meel on tõdeda, et meil
on ka korras korterelamuid. VäikeMaarja aleviku Lõuna tänava korterelamutest eristus oma ühtlaselt kujundatud väljanägemisega Lõuna tn 19
asuv korterelamu. Korterelamu ümbrus on hoolimata aastaajast alati hooldatud.

Perekond Rammo koduaed

Maie ja Juhani Pihlaka Marja talu aed Liivaküla külas.
kond Pihlaka kolm põlve. Suur, avar,
hästi hooldatud koduaed, kus ilutsevad
perenaise hoolsa töö tulemusena eritasapinnalised peenrad, mille vahel looklevad peremehe abiga paekividest ääristatud teed. Siin-seal leidub huvitavaid istekohti ja perenaise poolt otsitud/leitud
savikujukesi. Koduaia kujundamisel on
lähtutud lastelaste huvidest ja vajadustest: erinevad mängu- ja istekohad,
pokud, Muumikohvik, kiiged ja avar mänguplats kus koera ja vanaisaga lustida.

Lõuna tn 19 korterelamut (majavanem Ivo Randveer) otsustati premeerida tänukirja ja Nurga Aiakeskuse 1000-kroonise kinkekaardiga.
Kiltsi alevikus Jaama 9a asuv
perekond Rammole kuuluv kinnistu
torkas silma n-ö möödasõidul. Koduümbruse kujundamisel on lähtutud põhimõttest, et kõigil pereliikmetel oleks
seal hea olla. Kinnistu piirneb ojaga,
mille kaldale on rajatud vahva lõkkeplats.

ja tarbeaed. Niitmisel ei ole piirdutud vaid
aia sees asuva territooriumiga, korras on
ka aia ümbrus.
Marika Karronit otsustati premeerida tänukirja ja Nurga Aiakeskuse 1000kroonise kinkekaardiga.
Ilusa ümbrusega asutusi ja ettevõtteid on iga aastaga aina keerulisem leida.
2007.a. pälvis Väike-Maarja valla kauni
kodu konkursil preemia OÜ Virumaa Veepumbakeskuse kontorihoone VäikeMaarja alevikus Pikk 36. Kinnistu on alati
niidetud, rajatud hea maitsega, kus on
meeldiv viibida nii asutuse töötajal kui külalistel.
Otsustati premeerida tänukirja ja
raamatuga maakonna 2010. aasta kaunitest
kodudest ning esitada kinnistu maakondlikule kauni kodu konkursile 2011.a.
Mastivimplid said järgmised tublid 2009.a kaunite koduaedade omanikud:
Perekond Karroni koduaed
13. maakondliku
Kauni kodu konkursil jõudis paremate
sekka ka Mall ja
Mart Lepiksoo koduaed Väike-Maarja alevikus. Perekond Lepiksoode
kaunis kodu esitati
ka üle-eestilisele
konkursile.

Perek. Rammo koduaed.
Vallavalitsus otsustas komisjoni ettepanekul premeerida Maie ja Juhani Pihlakat tänukirja, Nurga Aiakeskuse
3000-kroonise kinkekaardi ja raamatuga
maakonna 2010. aasta kaunitest kodudest
ning esitada Pihlakute koduaed maakondlikule kauni kodu konkursile 2011.a.
Väike-Maarja alevikus Võidu tn
5a asub väga väikese territooriumiga
kinnistu, mis on väga armsalt ja oskusli-

Tiina Rammot otsustati premeerida tänukirjaga, raamatuga maakonna
2010. aasta kaunitest kodudest ja Nurga Aiakeskuse 500-kroonise kinkekaardiga.
Perekond Karronile kuuluvat
kinnistut on konkursile esitatud eelmistel kordadelgi. Seni on preemiast puudu jäänud vaid väike samm. Ilusa suure
eramu ümber laiub hästi hooldatud ilu-

Maie
ja Juhani
Pihlaka
Marja
talu aed
Liivaküla külas.
Vaima Kivistu Vetiku talust Eipri
külast – järjepidevuse eest, koduaed on
kaunis igal kevadel, suvel, sügisel, selle
aasta augustitorm suutis koduaiale siiski
liiga teha.
Perek. Traksma koduaed Simunas Pikk 7 – väike, liigirikas koduaed.
Perek. Kaare Metsanurga talu
Triigi külas – järjepidevuse ja pideva muutuse eest, korras, avar ja hea maitsega kujundatud taluõu.
Jaanus Kaare ja Anne Jaagumägi
Vahtra kinnistu Avispea külas – suure töö
eest, hooldamata koduaiast, iluaia kujundamise eest.
Kauni kodu konkursi parimate tunnustamine pidi toimuma valla aastapäeva
aktusel 10.detsembril. Lumetormi tõttu
ärajäänud üritus koos parimate tunnustamisega lükkus edasi vabariigi aastapäevale.

Perekond Tshakirovi koduaed

Meeli Veia, komisjoni liige

Veepumbajaama heakorrastatud aed

14

SPORT, AASTA 2010

Sündmuste kalender
8. jaanuaril kell 18.00 on Väike-Maarja rahvamajas isetegevuslaste rahvalik pidu teemal 19. sajandi lõpp - 20.
sajandi algus. Tantsumuusikat teevad
lõõtspillimängijad Eduard Einmanni juhendamisel. Info Ville-Markus Kell, tel
326 1837
8. jaanuaril kell 15.00 toimub Kiltsi
mõisas tänukontsert valla ettevõtjatele. Esinevad Pille Lill, Pia Paemurru ja
Väike-Maarja muusikakooli õpilased.
10. jaanuaril kell 18.00 toimuvad Triigi spordihoones valla meistrivõistlused males, II etapp. Info Ants Rikberg,
tel 529 0745
15. jaanuaril kell 12.00 toimuvad Triigi spordihoones valla meistrivõistlu-

sed lauatennises, II etapp. Info Ants
Rikberg, tel 529 0745
24. jaanuaril kell 18.00 toimuvad
Georgi söögitoas valla meistrivõistlused mälumängus, III etapp. Info Ants
Rikberg, tel 529 0745
31. jaanuaril kell 18.00 toimuvad Triigi spordihoones valla meistrivõistlused koroonas, III etapp. Info Ants
Rikberg, tel 529 0745
NB! Kodused lapsed, kes ei käinud
jõulupeol, saavad oma kommipakid
kätte vallamajast kabinetist nr 102
kuni 10.jaanuarini.
Ebavere 24 tunni suusasõit jääb huvipuudusel ära.

Ebavere tervisespordikeskus
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Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubil
oli edukas aasta
Aasta algas meile väga töiselt, sest VäikeMaarja valla korraldada olid XVIII vabariiklikud valdade talimängud. Selle loo finaal toimus aga aasta lõpus, kui EMSL
„Jõud” valis eespool mainitud ürituse vabariigi parimaks spordisündmuseks.
Aprillis toimus spordiklubi üldkoosolek, kus moodustasime klubisisesed osakonnad spordialade kaupa.
Eesmärk oli laiendada klubi liikmete arvu
ja aktiviseerida oma tegevust. Tänaseks
oleme moodustanud kaheksa osakonda,
kelle peamiseks ülesandeks on propageerida oma spordiala kohalike elanike hulgas. Et see samm oli õige, näitab kas või
seegi, et korvpalliosakond eesotsas Jaanus Valguga viis läbi korvpalliturniiri
„Emekan” Cup nime all.
Põhimõtteliselt uue hingamise sai
sellel aastal ka Pandivere rattaralli. Organiseerisime nimetatud võistluse koos jalgrattaliiduga Filter maanteekarikasarja Pan-

divere rattaralli nime all. Osalejate arv suurenes ligi 100 %, kusjuures kohal olid vabariigi tipud eesotsas Jaan Kirsipuuga. Koostöö jätkub ka tuleval aastal ja paistab, et
üritus tuleb veel suurejoonelisem ja osavõtjaterohkem.
Meid rõõmustab kindlasti seegi,
et aasta tegijaks valiti seekord meie maadlustreener Lembit Kalter.
Suure sammu oleme edasi läinud
ka oma kohaliku uisuväljaku arendamisel.
Kui varem aitas meid veega päästekool,
siis sellel aastal on vesi kohapeal olemas,
projektiga saame endale täiesti uue uisuterituspingi ja juurde mitu paari uiske. Uisuhalli kõrvale tehti lastele kelgumägi, kus
saab liugu lasta nii järsemal kui ka laugemal
nõlval.
„Harjuta terviseks” rahvaspordiüritusel oleme jõudnud niikaugele, et ühe
registreerimistahvli asemel on neid kaks.
Järgmise aasta kevadel plaanime sellise tahv-

Medalirohke jalgrattahooaeg

Ebavere tervisespordikeskus kutsub suusaradadele!
Kõik rajad on sõidetavad nii vabas kui ka klassikalises stiilis. Rajavalgustus (4 km)
töötab kuni kella 21.00-ni (v.a pühapäev). Võimalus laenutada suusavarustust!
Info telefonidel 5656 1865 (Inna) ja 515 3239 (Urmas)
Ebavere tervisespordikeskus soovib kõigile meeldivat aastavahetust ja
tegusat uut aastat! Toredaid elamusi suusaradadel! Rõõmu liikumisest!

Tulemusi maadlusmatilt
20. novembril toimus Põltsamaal vabamaadlusvõistluse Nublust Nabini
5.etapp. Meie noored saavutasid järgmised kohad: Jevgeni Hamidzanov - 1.
koht Kiltsi kool, Danil Hamidzanov - 3.
koht Kiltsi kool, Kristjan Baiduza - 3. koht
Kiltsi kool, Holger Toots - 5. koht Simuna kool, Romel Seeman - 9. koht Tamsalu.
Selleks aastaks sai vabamaadlusesari Nublust Nabini läbi. 5 etapi kokkuvõttes oli paremate seas pjedestaalil
ka Väike-Maarja sportlane Jevgeni
Hamidzanov, kes ühelgil seeriavõistluse etapil ei kaotanud ühtki matshi.
Samas toimusid ka Jõgevamaa

Meie valla noormaadlejad saavutasid järgnevad kohad: Jevgeni
Hamidzanov - 2. koht Kiltsi kool, Danil
Hamidzanov - 2. koht Kiltsi kool, Allan
Läll - 9. koht Simuna kool, naistemaadluses Anni Pent - 3. koht Kiltsi kool.
4. detsembril toimus traditsiooniline Lähte jõuluturniir kreeka-rooma maadluses
ja naistemaadluses.
Meie valla noore saavutasid
järgmised kohad: Jevgeni Hamidzanov
- 1. koht, Kristjan Baiduza - 3. koht, Danil
Hamidþanov - 5.koht, Anatoli Larionov
- 8.koht (kõik Kiltsi kool), Rauno Kuusemets - 10.koht (VMG), Jarko Visna-

lahtised meistrivõistlused naistemaadluses.
Meie neiud maadlesid väga südilt ja saavutasid järgmised kohad: Anni Pent - 3.
koht Kiltsi kool, Liis Järvamägi - 3. koht
Tamsalu gümn.
27. novembril toimusid Põltsamaal Eesti Õpilaste Meistrivõistlused vabamaadluses.

puu - 7.koht (VMÕK).
Head maadlust näitasid ka meie
naismaadlejad: Käroly Seemann - 2.koht,
Liis Järvamägi - 3.koht (mõlemad Tamsalu G), Anni Pent - 3.koht (Kiltsi kool),
Karmel Laissaar - 1.koht (VMG)
Tekst ja foto:
Lembit Kalter, treener

Kalevi Jalgrattakooli (KJK) koosseisus
osales kuus Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilast: M14 vanuseklassis Tair
Stalberg, ülejäänud Sten Arulaan, Alvar
Urbas, Gert Puusta, Tõnis Saar ja Kert
Raidla M16 vanuseklassis.
Hooaja jooksul võisteldi enamikest Eesti Jalgratta Liidu kalenderplaanis olevatest võistlustest. Erinevad
võistlused toimusid maastiku, maantee
ja treki jalgrattaaladel. Kõigil nimetatud
aladel võeti osa ka Eesti meistrivõistlustest.
Parimaks tulemuseks Eesti
meistrivõistlustel oli Alvar Urbase KJK
võistkonna koosseisus saavutatud Eesti meistritiitel maastikujalgratta krossi
teatevõistluses. Individuaalselt saavutas
Alvar Urbas Eesti meistrivõistlustel
maastikurataste olümpiakrossis 5. koha.
Arvestades selle vanuseklassi väga tugevat koosseisu, on tulemus märkimisväärne, sest temast eespool olid aastakäigu võrra vanemad ja rattaspordiga vähemalt 6 aastat
tegelenud noorsportlased.
Samadel võistlustel
tuli meie noormees Gert
Puusta 10. kohale (omavanustest kolmandaks) ja Tõnis Saar 27. kohale. Tair
Stalberg saavutas M14 vanuseklassis 8. koha, seda 50
osavõtja seas.
Eesti meistrivõistlustel maanteesõidus eraldistardis oli Tair Stalberg 24.
ja M16 vanuseklassis saavutas Alvar Urbas 18. koha,
Gert Puusta 20., Sten
Arulaan 31. ja Tõnis Saar 32.
koha
Eesti meistrivõistlustevõistluste grupisõidus
oli Tair Stalberg M14 vanuseklassis 9. ja M16-s oli Gert
Puusta 14., Alvar Urbas 19.,
Sten Arulaan 28. kohal.

Eesti meistrivõistlustel trekisõidus saavutasid meie noormehed Urbas
ja Arulaan kohad teise esikümne alguses. M14 sai Tair Stalberg kolme ala kokkuvõttes 5. koha.
Eesti meistrivõistlustel maantee
mitmepäevasõidus noortele (M16) saavutas Alvar Urbas üldkokkuvõttes 21. ,
Gert Puusta 41. ja Kert Raidla 48. koha
(seda 69 alustanu seas, võistlustel esinesid ka Läti Vabariigi tugevamad noored).
M14 Eesti meistrivõistlustel
mitmepäevasõidus saavutas Tair 31. koha
ja seda 85 noorsportlase hulgas.
Osaleti erinevatel karikasarja
võistlusel maastikuratta krossis. Kõige
paremaks saavutuseks võib pidada Alvar Urbase Tartu rattamaratoni võitu lühemal distantsil! Tartu rattarallil saavutas
Alvar Urbas 17. koha. Ta oli üldkokkuvõttes 42, kokku lõpetas nimetatud distantsi 1859 sportlast.
Kõige prestiizikamal võistlusel,

Väike-Maarja korvpallipoisid ja treener Vaido Rego
tänavad lapsevanemaid ja kõiki abilisi,
kes on toetanud korvpalliklubi tegevust.

li üles panna ka Simunasse. Kui leiaks kohaliku eestvedaja, võiks sama asi toimuda
ka Kiltsis.
Väiksemaid kordaminekuid on
teisigi, aga kõiki ei ole võimalik siin esile
tuua
Jõulud ja aastavahetus on aja mahavõtmise aeg ja ka uute plaanide pidamise periood. Ametliku hinnangu oma tegevusele anname kindlasti järgmise aasta kevadel klubi üldkoosolekul.
Isiklikult arvan, et elu spordiliinis
liigub Väike-Maarja vallas õiges suunas.
Alati saab paremini, aga selleks on leida
uusi ideid ja ka inimesi, kes neid oleks nõus
ellu viima.
Rahvaspordiklubi soovib kõigile
meeldejäävat aastavahetust ja sportlikku uut
aastat!
Ants Rikberg
Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi
juhatuse esimees

Elioni karikasarjal, saavutas Alvar Urbas
lühema distantsi kokkuvõttes 2. koha.
Nendelt võistlustelt asid meie noormehed kõikidelt etappidelt auhinnalisi kohti.
Team Rattapood 6-etapilise karikasarja üldvõitjaks tuli Alvar Urbas, Tõnis Saar oli 10., Sten Arulaan saavutas
12. ning Kert Raidla 16. koha. Sarjas
osales 39 sportlast. Sama sarja M14 vanuseklassis saavutas Tair Stalberg kokkuvõttes 8. koha 46 osavõtja seas.
Eesti maastikurataste sügiskrosside sarjas saavutas Alvar Urbas üldkokkuvõttes 2. koha. Auhinnalisi kohti saadi kõikidelt etappidelt.
Arvestades seda, et kõik meie
noormehed olid oma vanuseklassi nooremad, on neil järgmiseks hooajaks väga
head väljavaated tublide tulemuste tegemiseks. Kiitust väärivad kõik nimetatud
noormehed, sest ka heade üksiktulemuste saavutamiseks on vaja kollektiivi - ainult koos harjutades tulevad ka tulemused paremad!
Alar Krull, treener

Meeleolukat aastavahetust!
Edukaid ettevõtmisi ja ladusat koostööd uueks
aastaks!
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Ajame lume katustelt alla,
sest ennetada on odavam

Tänavune erakordselt lumerohke talv pakub ohtralt suusa- ja kelgurõõmu, kuid
samal ajal palju muret majaomanikele.
Mõni päev tagasi varises lume raskuse all
kokku loomi täis lauda katus.
Hiljuti vajus Lohusuu vallas Kärasi
külas lume raskuse all kokku loomi täis
lauda katus. Päästjate sündmuskohale jõudes oli osa laudahoone katusest sisse vajunud. Varingu alla jäänud loomade leidmiseks avasid päästjad purunenud osas katusekonstruktsioone. Laudas oli varingu
hetkel 66 lehma, kellest üks hukkus ja neli
sai vigastada. Ülejäänud lehmad evakueeriti laudast välja.
Ja iga päevaga lisandub teateid lumeraskuse all kokku vajunud elumajade katustest ja
täistuisanud rõdude allakukkumisest.
Möödunud talvel käisid päästjad
Lääne-Virumaal kahel väljakutsel, kus lumeraskuse all oli sisse vajunud katus- üks
eluhoone, teine loomi täis lauda katus. Eluhoonest aidati välja inimene ja laudast evakueeriti loomad.
Tehnilise Järelevalve Amet tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse
tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele
kogunenud lume kogust ning lumi ja jää
õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada
juba lumekiht paksusega 0,3 m.
Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega
kergehitisi või nende osasid (varjualused,
varikatused, karniisid), lameda katusega või
väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid)
ning vanemaid amortiseerunud ehitisi.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ka-

tustel kohtadele, kus on katuseastmed või
katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja
jää kogunemist katuse räästarennidesse
ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee
ärajuhtimist.
Lume ja jää eemaldamisel katuselt on oluline järgida järgmisi nõudeid:
• Ohutuks liikumiseks katusel tuleb sinna
paigaldada katusesillad ja -redelid.
• Tööde teostajatel peab olema nõuetekohane turvavarustus.
• Lume ja jää sulatamisel tuleb vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad
kahjustada katust või sadeveesüsteeme.
• Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel
tuleb kasutada õigeid vahendeid, et vältida
külmaga rabedaks muutunud katuse või
selle katte lõhkumist.
• Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda madalamatele hoonetele ja inimeste liikumistsooni. Inimeste liikumistsoon tuleb tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega.
• Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleks katusele paigaldada lumetõke.
Vastavalt ehitusseadusele vastutab
ehitise ohutuse eest selle omanik. Ennetamaks ehitise katusele koguneva lumega
kaasnevat ohtu ehitisele, samuti inimestele
ja ümbritsevale keskkonnale, peab ehitise
omanik võtma tarvitusele vastavad meetmed. Ehitiste ohutuse tagamist kontrollivad kohalikud omavalitsused ja Tehnilise
Järelevalve Amet.
Anu Võlma

Töövõimetushüvitised
Haigekassa maksab ajutise töövõimetuse
hüvitist kõikidele töötavatele isikutele, kes
omavad ravikindlustust tööandja kaudu või
FIE-na. Hüvitiste kalendripäeva keskmine
tulu on üldjuhul arvutatud eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksult.
Töövõimetushüvitisi on nelja liiki.
1.Haigushüvitis
Haiguslehe, mille väljastamise põhjuseks
on haigestumine, olme- või liiklusvigastus esimese kolme päeva eest töötajale
hüvitist ei maksta. 4.-8. päeva eest maksab
hüvitist tööandja 70% töötaja viimase kuue
kuu keskmisest töötasust. Haigekassa hakkab hüvitist maksma alates 9. päevast 70%
päevatulust.
Raseda haigestumise või vigastuse korral maksab hüvitist vaid haigekassa,
tehes seda 2. päevast ja määraga 70%.
Tööõnnetuse või kutsehaiguse
puhul maksab haigushüvitist samuti haigekassa 2. päevast 100% kalendripäeva keskmisest tulust.
2.Sünnitushüvitis
Sünnituslehe alusel maksab haigekassa
hüvitist 140 päeva eest 100% päevatulust.
Kui rase jääb sünnituspuhkusele hiljem kui
30 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva, väheneb vastavalt sünnituspuhkuse kestus ning hüvitatavate päevade arv.
Kui rase on enne sünnituspuhkusele jäämist olnud haiguslehel kergemale tööle
üleviimise põhjusel, peab ta sünnituspuhkusele jääma vähemalt 70 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva. Hilisem
puhkuse algus kahandab vastavalt ka hüvi-

tatavate päevade arvu.
3.Hooldushüvitis
Hoolduslehe alusel makstava hüvitise määr
on 80% kalendripäeva keskmisest tulust.
Alla 12-aastase lapse hooldajal on õigus
saada hüvitist järjest kuni 14 päeva. Haige
perekonnaliikme kodus põetamise korral
maksab haigekassa hüvitist kuni 7 järjestikuse päeva eest.
Kui alla 3-aastane või alla 16-aastane puudega laps pole haige, kuid lapse
hooldaja on haigestunud või talle osutatakse sünnitusabi, siis on õigust saada hüvitist kuni 10 päeva. Hoolduslehe võib arst
väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise
maksmise periood.
4.Lapsendamishüvitis
Alla 10-aastase lapse lapsendajale maksab
haigekassa hüvitist 70 päeva ulatuses 100%
kalendripäeva keskmisest tulust.
Töövõimetushüvitise saamiseks
tuleb arsti poolt väljastatud leht esitada tööandjale, kes edastab selle haigekassasse.
Füüsilisest isikust ettevõtjad edastavad lehe
haigekassasse ise.
Hüvitis kantakse isiku poolt märgitud kontole 30 päeva jooksul alates lehe
jõudmisest haigekassasse.
Kindlustatutel on võimalus oma
töövõimetuslehe laekumist ja hüvitise
maksmise seisu jälgida riigiportaali
www.eesti.ee kaudu.
Infot
lugege ka www.
haigekassa.ee või infotelefonil 16363.
Eesti Haigekassa

Aastalõpu mõtteid VäikeMaarja rahvamajast

le tulemusena sündisid rahvamaja saalis
remondiimed.
Augustiga ületas Väike-Maarja
rahvusvahelise meediahuvi künnise,
tõsi, negatiivselt. Kuid pole halba ilma
heata – eksklusiivkontserdi valla rahvale kinkis popdiiva Eda-Ines Etti. Samuti
saime kaardile üle-eestilisel Ühtelaulmisel. Sügisperioodi avapaugu tulistasid
Meie Mees Lõikuspeoga ja Pille Lille
Muusikute Toetusfondi muusikud Väike-Maarja muusikafestivaliga. Nüüd on
aeg jõuluürituste käes.
Tahaksin hetkeks langetada pea
meenutamaks kauaaegset Kiltsi rahvamaja perenaist Merike Koppast ja tantsu-

Krooniaeg hakkab ümber saama. Koos
päev. Mõlemad olid erilised. Traditsiooeuro-ootusega sadas taevast meetrijagu
niline kodukandi päev sai seekord kollund ja ekstreemsuste poolest esirinnas
meosaline ja rahvast jagus neile kõigile.
Väike-Maarja sai koguste poolest jälleVürtsi andis humoorikas kollektiiv „Kasgi medalikoha. Kuusel süüdati advendisiahastus” sõbralikust Oulu linnast ning
küünal ning inimeste mõtted liiguvad
päevade avamine ebatraditsiooniliselt
seaprae ja hapukapsaste juurde, lapsed
vee ja tulega. Toimus maakondlik
aga riputavad usinasti sokke-susse aknaGrillfest. Imepärane oli viia jaanipidu läbi
le, sest mine tea …
nõelasilmast tulnud Ebavere piduplatsil.
Aastanumbri vahetus viib paraJärgnes palav, tolmune ja töine suvi, miltamatult mõtted ka möödunule. Et milline see lahkuv 2010 siis oli?
Kultuurielu sai olema sisutihe ja pakkus kuulamist-vaatamist igale maitsele. Arvestades meie vahendeid, mis
olid ürituste korraldamiseks võrreldes 2009ga täpselt poole väiksemad,
sai minu hinnangul tulemus hea.
Siin pole koht ega õige aeg
teha loetelu, mis ja kuna toimus.
Mõtisklen vaid selle üle, mis enam
meelde jäi.
Kevad-talvest oli selleks
sündmuseks kindlasti 55-aastase rahvatantsu pidu. Kindlasti poleks see
kõik nii kaunilt kulmineerunud, kui
evergreen rahvatantsu juhendaja
Ilme Sein kogu oma energiat poleks
rakendanud. Esinesid kõik VäikeMaarja rahvatantsukollektiivid, palju
oli külalisi, suur oli meediahuvi. Edasi tulid Pandivere päev(ad) ja jaani- Rahvatantsijad rahvatants 55 peol. Alumisel pidil digilaulupeolised Väike-Maarjas
juht Lehte Sirelpuud Simunast. Tahaksin tänada kõiki
valla asutusi ja organisatsioone koostöö eest: VäikeMaarja gümnaasium ja õppekeskus, lasteaed, raamatukogu, noortekeskus, spordihoone, päästekool, muusikakool, politseijaoskond, kaitseliit ja kodutütred, Kiltsi ja
Simuna koolid, kirik.
Rahvamajade tandem
Heli ja Ville Väike-Maarjast
ning Auli Simunast soovivad
kõigile valla elanikele rahulikke jõule ning õnnelikku
uut aastat!
Ville-Markus Kell,
Väike-Maarja Valla
Rahvamaja direktor

Virumaalased käituvad ohuteadlikumalt
Käesoleva aasta oktoobris AS-i Emor
läbi viidud elanikkonna tuleohutusalast
teadlikkust hindava uuringu kokkuvõttes paranes Lääne-Virumaal elanike teadlikkuse indeks võrreldes eelmise aastaga ühe hindepunkti võrra, millise tulemusega ollakse Eesti maakondadest teisel kohal. Võrreldavaid uuringuid on
Päästeameti tellimusel läbi viidud juba
kolm aastat.
Tuleohutusteadlikkuse koondindeksi moodustavad inimeste teadmised,
hoiakud ja ennetav käitumine. Elanikkonnale esitatavad küsimused puudutavad
näiteks tulekahju arengu kiirust, harjumust kontrollida suitsuanduri töökorras
olekut, kodude varustatust suitsuanduriga, tulekustuti olemasolu ja oskust seda
kasutada, peresisest vestlemist ohutusest
ja käitumisest tulekahju puhkedes, eluruumides suitsetamist, hädaabinumbri
112 tuntust jms.
Tulekahju areneb kiiresti
Kas teate, kui kaua suudab magav inimene elus püsida, kui samas ruumis puhkeb
tulekahju? Tuleohutusteadlikkuse uuringust selgus, et vähem kui pooled küsitletud läänevirulastest teavad, et tulekahju puhkedes muutub ruumis viibimine
juba mõne minutiga eluohtlikuks. Viis
minutit pärast tulekahju algust süttivad
ruumi kogunenud põlemisgaasid ja
kogu tuba on maast laeni tuld täis.
On selge, et inimese pääsemine
sõltub peamiselt tulekahju avastamise
kiirusest. Valjuhäälselt märku andes teavitab meie väike abimees põlengust selle algusjärgus, mil inimeste pääsemine
ja tule summutamine on esmaste tulekustutusvahenditega jõukohane.
Suitsuandur päästab elu ja säästab vara
Tuleohutusteadlikkuse uuringust selgus,

et suitsuanduriga varustatud kodude hulk
on Eestis keskmiselt tõusnud 80 protsendini (eelmisel aastal 78%). Lääne-Virumaal on suitsuanduriga varustatud 83%
küsitletud majapidamistest, suitsuandurit
peab aga eluhoones vajalikuks koguni
97% ja tulekustutit 79% vastanutest.
Teadlikkuse langus toimus aga
suitsuanduri töökorrasoleku kontrollimise osas. Uuringust selgus, et läänevirulaste seas oli andurit testitud 59% kodudest, mis on 13% vähem kui eelmisel
aastal. Samuti on tulekahjude statistika
järgi sagenenud juhtumid, kus väike elupäästja ei rakendunud vajalikul hetkel
töösse - näiteks kui 2009. aastal leidsid
uurijad mitte-töökorras suitsuanduri vaid
viiel protsendil Eestis aset leidnud tuleõnnetustest, siis tänavu on nende osakaal tõusnud juba 15 protsendile.
Seetõttu olgu siinkohal meeldetuletuseks nimetatud kolm lihtsat põhitõde:
* paigalda oma koju suitsuandur
* kontrolli suitsuanduri töökorrasolekut
kord nädalas ja vaheta vajadusel patarei
* puhasta suitsuandur tolmust mõnel korral aastas
Vähenenud on eluhoonetes puhkenud
tulekahjud
Käesoleva aasta 11 kuu statistikast selgub, et Lääne-Virumaal on eluhoonetes
puhkenud vähem tulekahjusid kui eelmisel aastal samal perioodil: käesoleval
aastal 53 ja möödunud aastal 68 tulekahju. Tulekahjudes hukkus kaks inimestüks inimene hukkus hooletusest suitsetamisel, teine hooletusest lahtise tule
kasutamisel.
Tulekahju tekkepõhjustest on Lääne-Virumaal suurenenud lahtise tulega hooletust ümberkäimisest alguse saanud tulekahjude osakaal

Et traagilisi õnnetusi ei juhtuks,
ole hoolas ja mõtle ohutusele ka õdusal
jõuluajal ja rõõmurohkel aastavahetusel.
Hooli sellel perioodil ka oma lähedastest, naabritest ja tuttavatest, andes oma
panus ka nende kodude tuleohutumaks
muutmisele.
Tulekahju korral või kiirabi kutsumiseks helista häirekeskuse numbrile
112.
Lihtsamate terviseprobleemide
korral saab meditsiinilist nõu perearsti
nõuandetelefonilt 1220.
Päästealast infot saab päästeala infotelefonilt 1524.
Ida-Eesti Päästekeskus tänab
Virumaa inimesi ohuteadliku käitumise
eest ja soovib kõigile turvalist
aastavahetust ja head uut aastat!
Maido Nõlvak
Ida-Eesti Päästekeskuse
koordinatsiooniteenistuse juht
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Koguduste teated

Õnnitleme detsembrikuu eakaid
sünnipäevalapsi!

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.

Avispea 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.

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

Väike-Maarja Hoolekande- ja Tervisekeskuse (Ravi 1 II korrus)
hooldekodu päevakeskuse kaudu on võimalik
tellida Inkotoa pakutavaid
URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
naha- ja haavahooldusvahendid, imavad aluslinad, mähkmed
jm. Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40%
soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 11. jaanuaril kell 9.30.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345, 5656 4959.

TEOSTAME MERLO TELESKOOPLAADURIGA
TEILE VAJALIKKE TÕSTETÖID
(kopp, korv, käpad, tropid)

Hind 400 kr tund + KM.
Tellimine 58129757
Andre Tammi
Kalmistumeistrite
kontaktandmed
Väike-Maarjas:
Ruth Palmiste,
tel 516 1809
Simunas:
Helvi Vahter, tel 524 7944

Rotaks-R laos Väike-Maarjas
Pikk 30 saadaval
pakendatud turbabrikett.
Alusel 900 kg,
hind 1700 EEK-i.
Info telefonidel
322 0470, 529 6792.
Võimalik tellida kohalevedu!

Lehetoimetaja vabandab lugejate ja kaastööde tegijate ees detsembrikuu lehenumbri hilise ilmumise pärast. Hilinemise tingis rikkiläinud arvuti. Loodetavasti mõjuvad lehes avaldatud head soovid ka
hilinemisele vaatamata saajaile soojalt.
Lugupidamisega Hilje Pakkanen, toimetaja

Väike-Maarja
Põllumeeste Selts
Selts aastast 1896
Kodulehekülg: www.v-maarja/vmps
Pilte tegevusest: http://picasaweb.google.com/vmpselts.
Pärandkultuuri töögrupi materjalidega on võimalus tutvuda:
http://parandkultuur.wikispaces.com

TAASKASUTUSKESKUS (Väike-Maarjas,
Tamsalu mnt 1 II korrusel) on avatud igal reedel ja
laupäeval kell 10-13. Info 526 0283
TALUTURG (Väike-Maarja bussijaamas) on avatud igal
reedel ja laupäeval kell 9-14.
Müüakse ainult omavalmistatud tooteid.
Info 526 0283

Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!
88 Õie Leihter
87 Georgi Laar
87 Aleksander Arro
86 Elfi Sirel
86 Valve Kümnik
85 Aili Leemets
83 Valdek Esinurm
83 Heino Sein
82 Lille Kask
82 Tatjana Kutuzova
82 Virve Alas
82 Leida Kalvik
82 Asta Niinemets
81 Berta Salumäe
81 Raisa Juhaste

73 Mart Tiidor
73 Vahur Allikalt
73 Kaarli Nurkma
72 Eivi Ojasoo
72 Viive Beil
72 Silvi Vahimets
72 Pärtel Uuspõld
72 Heino Ojasalu
72 Vassili Jegorov
71 Kaarel Vuntus
71 Lembit Järvamägi
71 Niina Õunpuu
71 Manni Rahulaan
70 Urve Kleband

81 Astrid Olonen
81 Zinovi Stets
79 Voldemar Lehtla
78 Maimo Tõnissoo
78 Viktor Abassov
77 Linda Kullamägi
77 Lembit Solba
76 Piia Ever
75 Otto Sikmann
74 Andi Kitsing
74 Maimu Külanurk
74 Valve Kaare
73 Aime Karu
73 Elvira Kirpu
73 Ants Ever

Soovime palju õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus
NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et tema sünnipäev ja vanus avaldatakse, anda sellest teada vallalehe
toimetajale telefonidel 329 5757 või 522 2294.

Toatäis päikesekiiri,
sületäis sooje sõnu,
peotäis kauneid lilli!

Kallis Aet Aksel!
Soovime Sulle palju õnne
juubeli puhul!
Väike-Maarja lasteaia pere

Toetuste ja
hüvitiste
kojukandest
uuel aastal
Sotsiaalkindlustusamet ja AS Eesti
Post sõlmisid lepingu pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukandeks aastateks 2011 - 2012.
Sotsiaalkindlustusameti riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste
kojukande teenuse osutamise riigihanke kaheks järgmsieks aastaks võitis ASEesti Post.
AS Eesti Post pakkus riiklike
pensionide ja sotsiaaltoetuste ühe kojukande hinnaks alates 2011.aasta 1.
jaanuarist 4,60 eurot (72 krooni).
Lepingu kohaselt viiakse
pensionid-toetused-hüvitised 12 940
inimesele koju maksja ehk riigi kulul,
15 230 inimest maksavad kojukande
eest ise.
Elve Tonts,
SKA avalike suhete juht

... kallis vanaema,
ma ei unusta sind...

Ida Dengo´t
15.12.1910 - 28.01.1993
mälestavad 100. sünniaastapäeval
lapsed ja lapselapsed peredega

Õnnitleme uusi ilmakodanikke!
Toatäis päikesekiiri,
sületäis sooje sõnu,
peotäis kauneid lilli!

Angela Viktoria Liepkalns - 21. oktoobril
Renno Mors - 18. novembril
Ander Birnbaum - 1. detsembril
Axel Olesk - 2. detsembril

Rõõmsat meelt ja palju armastust!

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg hetkeks peatub igaviku sillal

Anastassia Kurtei
Aksel Rivimets
Viktor Palkov
Jaanus Ird
Saima Lemetti
Laine Meidla
Vaino Niinemets
Alar Tammiku
Robert Eerikson
Krista Kloch
Vilma Saluste
Maria Jegorova
Henn Tsetser

Tähtsad numbrid
Perearst Tiina Vilimaa
Väike-Maarjas, Ravi 1,
tel 325 5313, 505 4840
Perearst Tiia Liivalaid:
Väike-Maarjas, Ravi 1,
tel 326 1247, 5340 1839
Simunas Allee 9-19,
tel 323 7131, 5340 1839
Vastuvõtuajad Väike-Maarjas:
E, K 8.30-13, T 8-12, N 13-18, R 89 (õde 9-16). Simunas T 14-17, R
10-13. Telefonikonsultatsioonide
ajad: E, K, R 13-14 ja T, N 12-13
Perearst Mall Lepiksoo:
Väike-Maarjas, Ravi 1,
tel 326 1166, 528 5225

03.02.1928 - 23.10.2010
20.08.1934 - 25.10.2010
24.06.1949 - 28.10.2010
27.09.1937 - 02.11.2010
04.10.1926 - 02.11.2010
14.01.1939 - 12.11.2010
30.12.1927 - 26.11.2010
04.06.1952 - 28.11.2010
13.03.1927 - 03.12.2010
31.05.1956 - 08.12.2010
07.04.1922 - 07.12.2010
18.01.1927 -13.12.2010
06.04.1942 - 14.12.2010

HAMBARAVI
A&K Caritas
Ravi 1a Väike-Maarja, tel 325
5633
Dr Kersti Alt, dr Krista Haugas,
dr Pia Lepiksoo
Hambaravi Riina Laanemägi OÜ
Väike-Maarja, Ravi 1, tel tel 326
1104
Dr Riina Laanemägi, dr Külli
Sepping
Simuna hambaravi- ja proteesikabinet
Aadress: Allee 9-4, Simuna,
tel 511 8379, dr Kiira Paju
Naistearst dr Liivi Mitt
Ravi 1 Väike-Maarja,
tel 322 0600, 516 8657

Uuendage tellimust!
Head tellijad, et Teie koju jõuaks ka
uuel aastal valla infoleht, uuendage
Väike-Maarja Valla Infolehe tellimust
(tellimisindeks on 00719) Eestis Posti postkontorites!
Lehte on võimalik osta Väike-Maarjas Grossi Toidukaupade kauplusest, Georgi majast, Lesteka ja Ammemäe kauplusest, Väike-Maarja raamatukogust, Kaarma tanklast, Vao,
Kiltsi ja Triigi kauplusest, Simunas
Aldar Marketi kauplusest.

Simuna koolipere
soovib kõigile kauneid pühi
ja teguderohket uut aastat!

Tulgu jõulud vagusad,
piparkoogid magusad!
Kaunist jõuluaega
ja head uut aastat soovib
Väike-Maarja Põllumeeste Selts

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja: Väike-Maarja Vallavalitsus, Pikk 7, 46 202 Väike-Maarja, tel 329 5750,
www.v-maarja.ee Toimetaja: Hilje Pakkanen, tel 329 5757, 522 2294, hilje.pakkanen@v-maarja.ee.
Toimetuse kolleegium: Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa, Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt 5.kuupäevaks. (Fotod palun saata dokumendi failist eraldi.)
Toimetus võib tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükitud: AS Trükikoda TRÜKIS, Pargi 27F, 41 537 Jõhvi.
Ilmub kord kuus. Tiraaz 1100 eksemplari. Tasuline, 3 kr, 0,20 eurot

