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Hetk Muuga paekonverentsilt.
Paekivi uurimas.
Veebruaris 2009 tähistas Väike-Maarja lasteaed päris oma maja Foto: Marju Metsman
valmimise 25. sünnipäeva. Veebruaris tähistame ka oma riigi
sünnipäeva.
Foto: Marju Metsman
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Taliteenistuse
korraldamisest

Talveperioodil 2009/2010
Väike-Maarja vallas taliteenistust
korraldavate ettevõtete ja tööde eest
vastutajate loetelu.

Laupäeval, 23. jaanuaril murti sisse
Väike-Maarja bussijaamas asuvasse PIIRKOND - ETTEVÕTE lukustatud hoiuruumi ja varastati VASTUTAJA - TELEFON
sealt vallale kuuluvad mastilipud.
Tegemist on päris paljude erinevate Vallateed:
maade riigilippudega.
* Väike-Maarja aleviku tänavad Sissemurdmine sai teoks päevasel ajal. Väike-Maarja Õppekeskus - Heino
Varguse käigus läks kaduma 18 lippu. Laar 5391 5501
Koos ukse remondi ja akna klaasi- * Väike-Maarja aleviku kõnni- ja
misega tekitati vallale kahju enam kui jalgrattateed, plastid - Väike-Maarja
16 000 krooni.
valla majandusosakond - Jüri
Rebane 521 1262
Väike-Maarja Vallavalitsus otsustas * Ärina, Koonu, Aburi, Kännuküla,
määrata rahalise preemia 2000 krooni Ebavere, Müüriku, Mõisamaa info eest, mille alusel tabatakse Väike-Maarja valla majandusmastilipud varastanud isikud. Infot osakond Kaarel Moisa 505 3558
palutakse anda telefonidel 337 2187 * Eipri, Äntu, Rastla, Pandivere,
(Väike-Maarja konstaabli-jaoskond) Raeküla - OÜ Äntu Mõis - Jüri Sild
või 505 3558 (Kaarel Moisa).
5664 3112
* Vao, Uuemõisa, Risu, Mätliku,
Nõmme, Kaarma, Pikevere, Aavere,
Varangu, Raigu - AS Vao Agro taastamisest möödus 20 aastat.
Meelis Robam 517 2214
• Teist korda viidi läbi rohevahetus.
* Liivaküla, Vorsti, Kiltsi, Kaarma OÜ Reinpaul - Rein Möldre 505 3093
SEPTEMBER
* Simuna alevik, Avanduse, Määri,
• Väike-Maarja Põllumeeste Selts avas Orguse, Avispea, Triigi, Pudivere bussijaama hoones taluturu.
OÜ K&G Saarelt - Gustav Põldmaa
• AS Hoolekandeteenused andis 502 3148
vallavalitsusele teada lõpliku otsuse, * Hirla, Võivere, Kurtna, Nadalama,
mille kohaselt hooldekodude Kärsa, Karuvälja - OÜ Sepatalu reorganiseerimise käigus suletakse Jaan Sepp 513 7239
Aavere hooldekodu.
* Käru - OÜ Kerro Farmer - Raimo
• Korraldati Ebavere ja Äntu radade Birnbaum 506 0173
korrastamise hoogtööpäevak.
• Väike-Maarjas peeti Mihklilaata.
Riigiteed:
• Koos Väike-Maarja pasunakooriga * Rakvere  Vägeva; Väike-Maarja 
andis Väike-Maarjas kontserdi Tamsalu; Ebavere - Järva-Jaani;
külalis-orkester Norrast, Oslo Pikevere  Puhmu; Raigu  Vajangu:
Janitsjarkops.
AS Virumaa Teed Rakvere
teepiirkond, Hardi Kalm 506 1085
OKTOOBER
* Koonu  Pandivere  Kadila;
• Toimusid kohaliku omavalitsuse Väike-Maarja  Simuna; Ebavere 
volikogu valimised. 21-liikmelisse Simuna; Äntu  Määri; Simuna 
volikogusse valiti tagasi 14 eelmise Laekvere; Simuna  Käru; Simuna 
koosseisu ja 7 uut liiget, volikogu Rakke; Avanduse  Rahkla; Käru 
esimeheks valiti Olev Liblikmann.
Salla: AS Virumaa Teed Viru-Jaagupi
• Tähistati Väike-Maarja valla teepiirkond, Hardi Müürissepp
aukodaniku Eduard Leppiku 85. 528 2671
sünniaastapäeva.
• Väike-Maarja muuseumis avati
Hanno Tamme erakogust pärit näitus
Vanad asjad Tisleri talust
• EELK Simuna kogudus tähistas
nimepäeva.
• Simuna alevikus lõpetati vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis-rajamistööde II etapp.

Olulisemat aastast 2009 Väike-Maarja vallaelus

• Rahvastikuregistri järgi oli valla
elanike arv 01.01.2010 seisuga 5135,
01.01.2009 seisuga oli elanike arv
5208.
• Vallas sündis 48 last, manalateele
lahkus 74 inimest.
• Väike-Maarja gümnaasiumi
lõpetas kevadel 23 abiturienti,
gümnaasiumi põhikooliosa 42,
õhtukooli 4 õpilast. Sügisel asus
gümnaasiumi 1. klassi 25 õpilast, 10.
klassis jätkas 28 õpilast. Käesoleval
õppeaastal on õpilaste arv 401.
• Kiltsi põhikooli lõpetas kevadel 11
õpilast, sügisel asus 1. klassi 5
õpilast, õpilaste arv on 63.
• Simuna kooli lõpetas kevadel 14
õpilast, sügisel alustas 1. klassis 7
õpilast, kooli õpilaste arv on 69.
• Kevadel lõpetas Väike-Maarja
muusikakooli 9 õpilast, praegu on
koolis õpilaste arv 72, VäikeMaarjas õpib neist 58 ja Simunas 14
õpilast.
• Jätkusid Kiltsi mõisa restaureerimistööd.
• Väike-Maarja muuseum tähistas
olulisi koduloolisi tähtpäevi
mitmete huvitavate üritustega ja
seadis üles mitmeid piirkonna
kultuurilugu puudutavaid näitusi.
• Kiltsi põhikool osales üle-eestilises
mõisakoolide külastusmängus
Unustatud mõisad 2009
• Kaarma Karika ratsaspordivõistlused tõid neljal korral osavõtjaid
kokku üle Eesti.
• Edenes külaelu: Eipri külamaja sai
uue katuse, Nelikand ja Liivaküla
ehitavad külakeskusi, Kiltsi ja
Pudivere said külavanemad.
• Simuna isetegevuslased tähistasid
kõiki pööripäevi suuremate tantsupidudega.
JAANUAR
• Vallavolikogu kinnitas valla 2009.
aasta eelarve.
• Väike-Maarja veemajandusprojektile eraldati üle 37 miljoni krooni
toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetmest.
• Valmis Väike-Maarja, Tamsalu,
Rakke ja Laekvere
valdade
jäätmekava aastateks 2009-2014
eelnõu.
• Väike-Maarja lasteaias algas
elektrisüsteemi renoveerimistööde
viimane etapp ja endiste köögiruumide arvelt uue spordisaali ehitus.
• Väike-Maarja rahvamajas sai
kuulata Kirile Loo kontserti.

• Väike-Maarja spordihoones toimusid • Kiltsi alevikus lõpetati veetorustiku
Lääne-Virumaa õpilaste meistrivõist- rajamistööde I etapp.
lused klassikalises maadluses.
MAI
VEEBRUAR
• Üle-eestilise kampaania Teeme ära!
• Väike-Maarja vald võttis vastu Minu Eesti raames töötas meie vallas
Jäätmekava 2009-2014
kolm mõttekoda: Ebavere tervise• Mitmete üritustega tähistati siitkandi spordikeskuses, Vao päevakeskuses ja
suurmehe Jakob Liivi 150. sünniaasta- Virumaa Jahimeeste mõttekoda
päeva
Simunas.
• Gümnaasium korraldas I taliolüm- • Avanduse mõisahoones asus Kaitsepiamängud.
väe suurõppuste Kevadtorm pea• Väike-Maarja lasteaed tähistas päris staap.
oma maja valmimise 25. sünnipäeva. • Muinsuskaitse talgupäeva raames
korraldati mitmeid koristustalguid:
MÄRTS
Kaarma paemurrus, Kiltsi mõisa pargis,
• Kiltsi kooli esindajad külastasid Simuna kalmistul. Vao küla noored
Nordplus programmi raames Ðeta korrastasid palliplatse.
kooli Leedus
• Väike-Maarjas toimus esimest korda
• Väike-Maarja spordihoones peeti rohevahetus.
rahvusvaheline noorte korvpallitur- • Korraldati Kaitseliidu ja selle eriorganiir Lurich Cup 2009.
nisatsioonide lahtiste uste pärastlõuna.
• Peeti suurküüditamise 60aastapäevale pühendatud aktus.
JUUNI
• Algas pärandkultuuri inventeerimine • Viidi läbi XXII Pandivere päevad ja XII
Väike-Maarja vallas.
Eesti esivõistlused naisekand-mises
• Kiltsi kooli poisid said üle-eestilisel • Pandivere päeva külakonverentsid
RoboMiku võistlusel III koha
toimusid Müürikul ja Hirla külas
• Eesti noorte meistrivõistlustel • Eraldati raha kõlakoja ehitamiseks
kreeka-rooma maadluses tuli Enriko Ebavere tervisespordikeskuse juurde.
Januðkevitðus raskekaalus hõbe- Ehitustööd algavad 2010 kevadel.
medalile.
• Ebavere tervisespordiradadel peeti JUULI
ööpäevaringset suusasõitu.
• Üldlaulu- ja tantsupeol osales kuus
• Taas alustas tegutsemist MTÜ Väike- valla kollektiivi, koos meie isetegeMaarja Ettevõtjate Klubi.
vuslastega said üldlaulu- ja tantsupeo
pidustustest osa ka sõprusvaldade
APRILL
esindajad Hausjärvilt ja Sonkajärvilt
• Väike-Maarja jäätmejaamas lõpetati ning meie valla aukodanik Norrast
ehitusjäätmete vastuvõtmine.
Håkon Rissmann-Bredesen.
• Töö lõpetas SEB panga Väike-Maarja • Kiltsi lossis toimus projekti Kiltsi
harukontor.
mõisakooli rekonstrueerimine teabe• Wiedemanni keelepäev tõi Väike- päev.
Maarjasse taas kokku Eesti keeleeliidi. • Suleti Triigi postkontor.
Ettekande pidas ka tänavune keele- • Vallavalitsuses asus ehitus- ja
auhinna laureaat, Ohio ülikooli planeerimisosakonna juhatajana tööle
professor Ilse Lehiste Ameerikast.
Kadri Kopso.
• Maakonna korvpallimeistrivõistluste
finaalis kohtusid meie valla võist- AUGUST
konnad - Simuna Ivax ja Väike-Maarja • Tähistati Simuna kiriku oreli 120.
ReinPaul omavahel: meistriks krooniti sünnipäeva.
Simuna Ivax, ReinPauli meeskond sai • Vallavolikogu pidas istungi Vaos,
hõbemedali.
arutati Aavere hooldekodu reorganisee• Georg Lurichi mälestuseks peeti rimist puudutavaid küsimusi.
Georgi Kange rammuvõistlus ja • Väike-Maarja lasteaia õpetaja Kaja
Lurichi kevadjooks.
Teder valiti Lääne-Virumaa Aasta
• Väike-Maarja Õppekeskuse õpilased Õpetajaks lasteaedade valdkonnas.
saavutasid mitmetel erinevatel • Eesti taasiseseisvumispäeval pandi
kutsevõistlustel kõrgeid kohti.
Väike-Maarjas kasvama Tantsupuu
• Algas Väike-Maarja hoolekande- ja ning paigaldati tänutahvel üldlaulu- ja
tervisekeskuse hoone akende vahetuse tantsupeol osalenud kollektiividele ja
viimane etapp.
nende juhtidele.
• Simuna Vabadussõja monumendi

NOVEMBER
• Urmas Tamm valiti volikogus uueks
Väike-Maarja vallavanemaks.
• Väike-Maarja rahvamajas toimusid
filmivõtted. Eesti filmistuudio OÜ
Allfilm koostöös Norra produktsioonifirmaga 4 J alustas võtteid filmiga
King of Devilss Island
• 27.-29. novembrini toimus Vello
Jürna
50.
sünniaastapäevale
pühendatud suurejooneline VäikeMaarja Muusikafestival.
• Kinnitati uus vallavalitsus.

Hea Määri küla
elanik!

Saame kokku 14. veebruaril kell
11.00 perekond Kesleri juures.
Valime MTÜ Määri Külale uue
juhatuse ja arutame jooksvaid
küsimusi. Ole kindlasti kohal! Info
tel 525 9239, Siim
MTÜ Määri Küla

Teade Kännuküla
elanikele

DETSEMBER
• Tähistati valla 18. aastapäeva. Vallo
Seoses külavanema valimisega
Taarile anti üle valla Aasta tegija 2009 toimub külakoosolek 13. veebruaril
tunnistus.
kell 12.00. Kuna ilmaolude tõttu
• Simuna osavallavanemana nimetati
pole koosolekut võimalik pidada
uuesti ametisse Mart Pruul.
välitingimustes, toimub see
• Tänavavalgustus lõi vallas särama Porkuni rahvamajas . Võimaldame
ka öötundidel.
transpordi - helistada 5836 1391,

Alla Veermets. Osavõtt väga
oluline! Valime üheskoos võimeka

külavanema ja paneme küla elama!
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Intervjuu vallavanem Urmas Tamme
ja volikogu esimees Olev
Liblikmanniga

Juhtkiri

Algus detsembrikuu ajalehes.

Tarkus on tarviline vara. Et seda
taga nõuda, tuleb valikuid teha. Nii
otsustasin vallalehe toimetamise
ameti maha panna ja kooliteed
jätkata.

Olev L.: Pandivere koostööpiirkonnas
toimub kinnitatud arengustrateegia
elluviimine. Jätkub LEADERprogrammi projektide taotlemine ja
elluviimine, toimuvad koolitused ja
õppereisid
väga
erinevatele
huvigruppidele, Pae-aasta raames on
kavandatud terve rida paeteemalisi
üritusi.

Kahele toimetaja-aastale tagasi
vaadates tuleb tunnistada, et
ideaalis ettekujutatut õnnestus ellu Vallavanem Urmas Tamm ja vallavolikogu esimees Olev
Foto: Ellu Moisa
viia vaid vähestel kuudel. Valla Liblikmann valla 18. aastapäeval.
ajalehe loos võib aja kokku võtta Väike-Maarjas on läbi aegade mis on senini õnnestunud, olgu need Vallas on mitmeid väga aktiivseid
sõnadega - ajaleht ideest kojukan- kõrgelt hinnatud vaimsust - milliste ülevallalise või kohaliku tähtsusega ja külasid. Milline peaks olema valla
roll külade arengus?
deni.
tegevuste läbi annate vaimsusesse loomulikult tuleb toetada ka uusi
Mitmeid inimesi vaevas minu
toimetajaks olemise ajal küsimus mida ta seal nii kaua nokitseb?
Millega sisustasin need kaks aastat?
Üritustel osalemise, väljasõitude ja
kohtumistega ning kõigest nähtust
artiklite kirjutamisega. Kaastööde
keelelise ja tehnilise toimetamisega,
lehe küljendamise ja kujundamisega
nii hästi kui seda oskasin. Reklaami
müügi, arvete ja hinnapäringute
tegemisega, kirjadele vastamisega.
Fotode tegemisega ja nende
töötlemisega, lehe levitamisega.
Sisustasin aega kolleegidele arvutija kujundusabi andmisega, teiste
lehetoimetajatega lävimisega.

oma panuse?
Urmas T.: Väike-Maarja kant võib
inimese nii vaimule kui kehale palju
anda. Siin on võimalus hoida end
tervena ja erksana. Küsimus on ,
kuidas suudame selle pärandi enda
heaks tööle panna. Miks meil ei võiks
olla Lurichi-aasta, Wiedemanni-aasta?
Võime oma elu paikkonnaga ära
siduda teha seeläbi siinse koha
atraktiivsemaks, paisata head infot
väljapoole. Peame tööd tegema, et
paikkond saaks omaseks siin elavale
inimesele. See on meie võimalus, sest
siin on juured ja pärand tuleb heas
mõttes tööle panna. Ammutada
minevikust vaimujõudu ja panna see
tänase ja homse heaks tööle. Peame
sellest ühiselt rääkima ja mitte ainult
rääkima - vajame ka tegusid.

Mitmetelt inimestelt olen saanud Olev L.: Suhteliselt tagasihoidlike
head tagasisidet kirjutatud rahaliste ressurssside tingimustes
juhtkirjadele. Pärast volikogu tuleb säilitada need kultuuriüritused,
liikmeks saamist ma juhtkirju lehes
enam ei avaldanud.
Tänases lehes, talvisel ajal soovin
siiski veel hetkeks mõelda talve
ilule, mida oleme nii kaua nautida
saanud. Taevast langev lumi on kõik
enda alla matnud ja katnud ka meie
hingevaevad.
Talve on meeldiv nautida, kui
ootamas on soe tuba, mille akendest
kiirgab mahedat valgust. Meie
ümber on inimesi, kellel ei ole oma
kohta, paika, kus teda oodatakse.
Meie võimalus on neid inimesi
märgata. Meie võimalus on ära
tunda hetk, mil vajatakse just meie
abi. Seejuures ei või me olla
silmakirjalikud iseenda suhtes ja
öelda, et täna see hetk meid ei
kõnetanud. Me tunneme selle hetke
ära. Ja sellele hetkele reageerimine
teebki meist inimesed.
Kutsun kõiki olema inimesed,
olema selle tunnustuse väärilised.
Korda seadma enda elu, tegema
valikuid, mis ei pruugi alati kerged
olla.
Tänan kõiki lugejaid, ajalehe
kaastöölisi, vallalehe kolleegiumi ja
mitmeid
tunnustajaid
ning
innustajaid!
Kohtume muusikas!
Marju Metsman
vallalehe toimetaja

9. detsember vallavalitsuses
* Ida Politseiprefektuuri Rakvere
Politseiosakonna komissar Anti
Aosaar andis ülevaate kuritegevusest
Väike-Maarja vallas. Võrreldes
eelmise aastaga on kuritegude arv
mõnevõrra vähenenud ja kriminaalasju on algatatud vähem. Kui 2009.
aastal on seni toime pandud 92
kuritegu, siis 2008. aastal samal ajal
oli see arv 108. Toimepandud
kuritegu-dest moodustavad põhilise
osa vargused (37 juhtumit sel aastal)
järgnevad kehaline väärkohtlemine,
joobes juhtimine ja röövimised.
* Otsustati jätta keskkonnamõju
hindamine algatamata: OÜ Argonfeld on esitanud kasutusloa taotluse
Väike-Maarja vallas Ebavere külas
Lokeni kinnistul asuva töökodaolmehoone kasutusele võtmiseks
biokütuse tootmise hoonena.Hoone
on ehitatud 1980ndate teises pooles
Väike-Maarja kolhoosi autoremondija hooldustöökojaks. Pärast kolhoosi
varade erastamist jätkus hoones
mõnda aega veokite remont, viimase
viie aasta jooksul on hoone olnud
kasutuseta. Uus tegevuseesmärk on
hakata hoones tootma küttegraanuleid. Toorainena võetakse taaskasutusele vanapaber, saepuru, põhk,
loomsetest jäätmetest valmistatud
liha-kondijahu jm, vajadusel lisatakse
turvast.
Lokeni kinnistu asub Ebavere külas
1970ndatel aastatel välja kujunenud
Kaarma tööstusala keskel. VäikeMaarja valla üldplaneeringuga on
sellele piirkonnale määratud jätkuvalt
tootmismaa juhtotstarve. Kaarma
tööstusala on valla suurim tootmispiirkond, kus asub suurem osa valla
tootmisettevõtetest. Vastavalt valla
üldplaneeringule peab piirkonna
areng toimuma olemasolevate hoonete parema kasutuselevõtu ning
kompaktsema kasutuse kaudu. Seega
ei avalda kavandatav tegevus olulist
negatiivset mõju tegevuse asuala ja
selle lähiümbruse keskkonnatingimustele. Valitud asukoht on nimetatud tegevuse jaoks väga sobiv.

Urmas T.: Aktiivsete külade tegevust
algatusi. Pean oma kohuseks nendele tuleb toetada ja teada saada, miks on
üritustele kaasaaitamist ja võimalikult inimesed mõnes külas väheaktiivsed
paljudel osalemist.
- võib-olla elavad seal vanemad
inimesed. Külavanemal on oluline
Millised
on
suuremad tähtsus, ta on sõnumitooja, kes hoiab
ühisettevõtmised
Pandivere sidet. Nt nagu Aarne Vaik Käsmus koostööpiirkonnas?
tema olen külavanem ja tema
Urmas T.: Oluline on ühiselt rääkida reguleerib elu külas, vastutab küla
positiivsest. Negatiivne leitakse eest. Külavanem on kohalik vedaja,
niikuinii üles. Rääkida ühiselt sellest, kes koondab küla inimesed, on
mis meil on ja selleks kasutada kõiki autoriteet. Küla on tema südameasi ja
vahendeid,
mis
meil
on. ta tahab oma elukohta paremaks teha.
Ühisettevõtmised vajavad tõsist
arutamist, mida me tahame koos teha, Olev L.: Valla roll külade arengus saab
kuidas paremini kasutada LEADER- olla eelkõige julgustav ja nõuandev.
programmi vahendeid. Mida muuta Võimaluse korral oleme andnud ja
läbi tegemiste? Meil oleks vaja läbi viia anname ka edaspidi materiaalset abi
uuringuid, näiteks miks inimesed vallaeelarves ettenähtud summade
lahkuvad, mida vajavad noored? Ei ulatuses.
saa teha ühtegi otsust ilma
teadmisteta.
Argumendid
on Milline valdkond kannatas valla
projektitaotluste tagatis. Kui pole eelarvekärbete tõttu läinud aastal
argumente, pole põhjust ka raha enam?
küsida.

Urmas T.: Kärbete tõttu kannatasid
kõik valdkonnad.
Olev L.: Kõige enam kannatas
vallateede korrashoid, millele saime
eraldada neli korda vähem vahendeid
kui eelneval aastal. Eks igaüks ole seda
ka ise tunda saanud.
Millised on valla selle aasta eelarve
prioriteedid?
Urmas T.: Ma ei näe olemasolevate
võimaluste juures prioriteete. Kui
öeldakse, et haridus on prioriteet, siis
pole see õige, sest hariduse kulud ongi
suured - suured majad, palju
õpetajaid, niisamuti ka lasteaiad.
Vahendid poliitika tegemiseks on
olematud. Külad saavad oma
projektide kaasfinantseeringuteks
veidi toetust. Kui saame selle
eelarvega täita meile seadusega
pandud kohustusi, siis see ongi kõik.
Kui suudame nende kohustuste läbi
parandada teenuste kvaliteeti, on see
väga hea. Meie prioriteet ongi täita
vallale
seadusest
tulenevaid
kohustusi.
Olev L.: Peame tagama kõikide
eluvaldkondade normaalse toimimise
suhteliselt tagasihoidliku eelarve
tingimustes. Seetõttu ei olegi võimalik
välja tuua erilisi prioriteete. Võib
öelda, et kõik on tähtis.

Vallavalitsuses. Vallavolikogus
* Otsustati alates 1. novembrist 2009
rakendada Loomsete Jäätmete Käitlemise ASile ülereostuse puhastamistasu esimest hinnagruppi ja hinnaindeksit 1,0 ja Pandivere LT OÜ
ülereostuse puhastamistasu viiendat
hinnagruppi ja hinnaindeksit 5,0.
* Väike-Maarja vallale kuuluv
sidekanalisatsioon maksumusega
39 272.94 krooni anti tasuta Elion
Ettevõtted AS omandisse.
* Kinnitati Väike-Maarja hoolekandeja tervisekeskuse hooldekodu kohahinnaks 6500 krooni kuus.
* Väike-Maarja gümnaasiumi õpilaskodu teenuste ja abiga kaasne-vaks
arvestuslikuks kuluks kinnitati 2010.
eelarveaastaks 1 388 krooni õpilase
kohta kuus.
* Väike-Maarja valla eelarvest kaetava
arvestusliku õpilaskoha maksumus
ühe õpilase kohta kinnitati 2010.
aastaks järgmiselt: Väike-Maarja
gümnaasiumi õhtukool 9483 krooni;
Väike-Maarja gümnaasium 15 807
krooni; Kiltsi põhikool 25 788 krooni;
Simuna kool 31 060 krooni; VäikeMaarja muusikakool 22 033 krooni;
Väike- Maarja lasteaed 33 967 krooni.
* Kinnitati Väike-Maarja lasteaia
hoolekogu koosseis. Lastevanemate
esindajad: 1. rühm Ivi Vainjärv, 2.
rühm Klaarika Adonov, 3. rühm Kristi
Põdra, 4. rühm Kersti Hurt, 5. rühm
Lea Loddis, 6. rühm Diana Seepter,
sõimerühm Anu Eenpuu, Kiltsi
liitrühm Piret Järvamägi; vallavalitsuse
esindaja
haridusja
kultuuriosakonna juhataja Olga Mets,
õpetajate esindaja Kaja Teder.
* Väike-Maarja valla poolseks
esindajaks MTÜs Pandivere Arendusja Inkubatsioonikeskus, MTÜs
Roheline Paik ja MTÜs Lääne-Viru
Jäätmekeskus määrati Urmas Tamm
ning volitati teda teostama kõiki valla
liikmeõigusi MTÜs ja selle liikmete
üldkoosolekul.

* Väljastati kasutusluba OÜle * Otsustati võtta Mart Pruul VäikeArgonfeld tootmishoone kasuta- Maarja Vallavalitsuse teenistusse ja
miseks Ebavere küla Lokeni kinnistul.

nimetada Simuna osavalla vanema
ametikohale alates 09.12.2009. kuni
vallavolikogu volituste tähtaja
lõppemiseni; palgamääraks kinnitati
11 000 krooni kuus.
* Urmas Tamm andis infot Simuna
päästekomando reorganiseerimise
kohta alates 01.01.2010.a, osa
töötajatest jätkavad tööd VäikeMaarjas.
16. detsember vallavalitsuses
* Määrati projekteerimistingimused
Mart Lepikule abihoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Ärina külas
Kaarli kinnistul.
* MTÜle Liivaküla Küla Selts
väljastati ehitusload ehitise täielikuks
lammuta-miseks,
seltsimaja
ehitamiseks
ning
ehitise
rekonstrueerimiseks kõlakojaks
Liivaküla külas Lõkketule kinnistul.

kaitsevöönd, millele kehtib vastavalt
asjaõigusseaduse
rakendamise
seaduse § 15² talumiskohustus ja
põllumaalt demonteeritakse õhuliin,
mis parandab põlluharimist, sest
puuduvad segavad liini postid, siis
tõstab antud maakaabelliini rajamine
kinnistu väärtust.
Kinnistu omanikke on teavitatud
23.10.2009. tähtsaadetisena edastatud
kirjaga. Kinnistu omanikud eeltoodud
kirjadele oma seisukohta ei ole
esitanud. Otsustati seada sundvaldus
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks
Kiltsi mõisa F1 pingeparandamise
tagamiseks ja selleks rajatavate
tehnorajatiste talumiseks 842 m²
suurusele maa-alale vastavalt sundvalduse seadmise plaanile.
* Kinnitati Väike-Maarja hoolekandeja tervisekeskuse väikevahendite ja
pehme inventari mahakandmisaktid
summas 11034.70 krooni.

* Väike-Maarja spordihoone sauna
*MTÜle Avanduse Küla Selts
kasutamise hinnaks kehtestati 100
väljastati
ehitusluba
krooni tund (60 minutit), seoses
bussiootepaviljoni ja info-tahvlite
laekunud avaldusega, millega viis
rajamiseks Avanduse külas.
spordihoone aeroobika treeningus
osalevat naist on esitanud palve alan* ASile Go Bus määrati dotatsioon
dada spordihoone sauna kasutamise
Rakvere bussiliinide nr 39 ja 45 2009.
tunni hinda (kehtiv hind 150 krooni).
aasta novembrikuu eest summas
3949.95 krooni.
23. detsember vallavalitsuses
* Määrati projekteerimistingimused
* Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ on
Janek Lõometsale korterelamu
esitanud vallavalitsusele avalduse
rekonstrueerimiseks ja tehnosüsseoses Kiltsi mõisa F-1 pingeparanteemide muutmiseks Väike-Maarja
damise projektiga Kadakamäe
alevikus Lõuna tn 11.
kinnistule sundvalduse seadmiseks.
Projekteerimisülesande järgi on
* Väljastati kasutusluba Gennadi
vajalik ehitada 3 täiendavat 10/0,4kV
Luhale teraviljahoidla kasutamiseks
mastalajaama, 10kV maakaabelliinide
Koonu külas Luhamaa kinnistul.
trasse, demonteerida olemasolevad
0,4kV õhuliinid ja ühendada
* Seoses toidupäeva maksumuse
olemasolevad liitujad uue võrguga.
tõusuga otsustati korrastada Simuna
Kõige optimaalsem maakaabelliini
spordihoone teenuste hinnakirja ja
asukoht on nii tehniliselt kui ka
kinnitati alates 01.01.2010 Simuna
majanduslikult kinnistul asuva tee
spordihoone poolt osutatavate
servas. Kinnistul on vajalik rajada
teenuste hinnakirjas järgmine
maakaabelliine 421 m (842 m²)
muudatus: Spordilaagritel ruumide
ulatuses. Maakaabelliini kaitsevöönd
kasutamine koolis üks inimene 60
on 1m äärmisest kaablist. Seoses
krooni ööpäevas. Spordilaagritel
õhuliinide
demonteerimisega
ruumide kasutamine koos toitlustaväheneb liinide kaitsevööndi suurus
mise tagamisega koolis üks inimene
kinnistul 382 m² ulatuses. Et uue
180 krooni ööpäevas.
elektrivõrgu rajamisega väheneb
kinnistul
olemasoleva
liini

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja: Väike-Maarja Vallavalitsus, Pikk 7, 46 202 Väike-Maarja, tel 329 5750,
http: //www.v-maarja.ee Toimetaja: Marju Metsman, tel 329 5758, 526 3831, marju@v-maarja.ee Kaastööd, teated saata hiljemalt iga kuu
5. kuupäevaks. Toimetus võib tekste lühendada. Trükitud: AS Trükikoda TRÜKIS, Pargi 27F, 41 537 Jõhvi. Ilmub kord kuus.
Tiraaþ 1200 eksemplari.

Jaanuar 2010
Selle talve märksõnad on krõbe
pakane ja rohkesti lund. Pikalt
püsinud külmakraadid on veekogudele kasvatanud jääkaane, mis
ahvatleb inimesi sellele minema - keda
jalutama, keda mängima või kalastama. Kahjuks juhtub õnnetusi
veekogudel ka sellisel ilusal perioodil.
Reeglina kannab inimest vähemalt
kümne sentimeetri paksune pragudeta, ühtlane ja sile jää. Samas võib
jääkatte paksus ühe veekogu piires
olla erinev. Ohtlikum on alati sügisene
ja kevadine jääkate. Sügisel toimub
jäätumine ebaühtlaselt, kevadel
muutuvad jäätingimused tundidega.
Näiteks hommikul ületatud jõejää ei
pruugi õhtul enam inimest kanda.
Ohtlikud kohad
Ohtlikud kohad jäätunud veekogudel,
kus tasub olla eriti ettevaatlik või neid
üldse vältida, on kõrkjate kasvukohad, koolmekohad, allikakohad
(lumekatteta jääl näha tumedate
laikudena) ja vette langenud
puuvõrade ümbrus. Teadma peab, et
jää on alati nõrgem vooluveekogudes,
suudmekohtades,
paadisildade
postide ümbruses ja kohtades, kus
veekogud kitsenevad.

Väike-Maarja Valla Infoleht

Ettevaatust jääl!

Mida teha, et talvisel veekogul
viibimine võimalikult ohutu ja
turvaline oleks?
Enne jääle minekut teavita oma
lähedasi, võimalusel kutsu kaasa
sõber. Hangi võimalikult palju infot
veekogu kohta, kuhu on plaanis
minna ning tutvu ilmateate ja kohalike
oludega. Püüa sättida oma väljasõit
valgele ajale.

Võta jäänaasklid kaasa!
Jäätunud veekogule minnes võta
endaga kaasa jäänaasklid, mille abil
saad külma vette vajudes jääaugust
välja ronida. Kindlasti tuleb need
riputada kaela, kõige pealmise riietuse
peale, kust vajadusel lihtsalt kätte
saaks. Lisaks võta kaasa ühest otsast
terava metallotsikuga puust jääkepp.
Sellega saab kontrollida jää tugevust
või siis läbi jää vajudes toetuspinna
suurendamiseks jääaugu servadele
toetada. Turvalisuse suurendamiseks
kanna päästevesti, mida saab
valmistada ka ise. Selleks pane
seljakotti veekindlasse kilekotti
pakitud vahetusriided (fliis. sokid,
kindad, müts). Seljakotis olev
veekindlalt suletud kilekott hoiab sind
läbi jää vajumise korral veepinnal,
ühtlasi on pärast jäist suplust kuivad

* Keskkonnaameti Viru regioonile
otsustati anda AS Tallegg keskkonnakompleksloa taotluse kohta järgmine
seisukoht: mitte nõustuda ASile
Tallegg keskkonnakompleksloa andmisega, sest kompleksloa taotluse
juurde ei ole esitatud lepinguid
sõnnikukäitluspartneritega ja andmeid sõnnikuveo teede kohta, mis
KMH aruande menetlemise käigus AS
Tallegg oma 22.01.2009 kirjas nr.KK4/63 lubas esitada kompleksloa
taotluse juurde.
* OÜle SF Pandivere anti nõusolek
nelja kastani ja ühe jalaka mahavõtmiseks Väike-Maarja alevikus Pikk tn 30
krundi puhastusalal. OÜl SF
Pandivere rajada krundi piires sobivasse asukohta uus haljastus (hekk,
puud vms.) kompenseerimaks puude
mahavõtmist.
13. jaanuar vallavalitsuses

Struktuuri ümberkujundamisel tagatakse töökohad Väike-Maarja
komandos kõikidele, kes soovivad
edasi töötada. Homme toimub
vallavalitsuses kohtumine Ida-Eesti
Päästeteenistuse juhtidega, kes
annavad ülevaate tegevustest ja
põhjustest miks sellist muudatust
kavandatakse ja sellest milliseks
kujuneb selle hoone saatus. Hetkel
minule teadaolevatel andmetel
säilitatakse hoones vajalik temperatuur. Garaaþis olevat tehnikat hakatakse kasutama seminarideks ja
koolitusteks. Simunasse on võimalik
riigipoolse toetusega luua vabatahtlik
tuletõrjeüksus. Riigi eelarves on
vabatahtlike
päästekomandode
loomise jaoks ette nähtud 3 miljonit
krooni, mis jagatakse taotlejate vahel.
Sven Kesler: minuni on jõudnud
meedia vahendusel informatsioon, et
päästeameti nägemuse kohaselt peaks
päästekomando paiknema Laekveres.
Urmas Tamm: Laekvere on täna
valmis vabatahtlikku komandot
looma ja talle antakse riigipoolset
rahalist toetust nii nagu igale teisele
taotlejale.

* ASile Go Bus määrati Rakvere bussiliinide nr 39 ja 45 dotatsioon 2009. * Seoses revisjonikomisjoni esimehe
aasta detsembrikuu eest summas Indrek Kesküla asumisega vallava3195.15 krooni.
litsuse teenistusse alates 31.12.2009.a
valiti Väike-Maarja Vallavolikogu
* Otsustati rakendada alates 1. revisjonikomisjoni esimeheks Ene
detsembrist 2009 Loomsete Jäätmete Preem.
Käitlemise
ASile
ülereostuse
puhastamistasu viiendat hinnagruppi * Väike-Maarja valla 2010. aasta
ja hinnaindeksit 5,0 ja Pandivere LT eelarve projekti I lugemine
OÜ ülereostuse puhastamistasu Urmas Tamm: eelarve on üles ehitatud
esimest hinnagruppi ja hinnaindeksit prognoositavatest tuludest ja kulude
1,0.
poolelt seadusega omavalitsusele
* 6. jaanuari vallavalitsuses tõstatas Li- pandud kohustustest, investeeringutest, mis lähtuvad arengukavast ja
Ann Lehtmets taas teema represseeritute omanduses oleva maa seoses investeeringutega võetud
kohustustest laenude tagasimaksmise
maamaksust vabastamiseks. Maanõunik Diana Seepter: kõigepealt näol. Olen eelarve projektis toetanud
eelarve tänavavalgustuse taastamist,
tuleb koostada otsuse eelnõu volikogule, edasi peavad maksuvabastust ettevõtlusele suunatud toetuse kahekordistamist, 100 000 krooni liitmist
saama õigustatud isikud esitama
avaldused. Volikogu otsuses oleks külade arengufondi ja Väike-Maarja
Gümnaasiumi eelarve täiendamist 200
vaja sõnastada maamaksust vabastamise põhimõtted. Ettepanek on 000 krooni võrra.
otsus rakendada alates 2011. aastast.
Urmas Tamm tegi ettepaneku töötada
välja vastav avalduse vorm, saata
nimekirjas olevatele isikutele ning
panna vastavasisuline teade valla
infolehte.
13. jaanuar vallavolikogus
*Simuna päästekomando sulgemisest
Sven Kesler esitas suulise arupärimise
vallavalitsuse seisukoha suhtes
Simuna küsimuses.
Urmas Tamm: minu seisukoht on, et
iga samm ja tegevus, mis vähendab
valla elanike turvalisust on taunitav.

Kauplusbussi
toetamine jätkub

vahetusriided väga vajalikud.
Veetemperatuur Eesti oludes jää all on
umbes 4°C ja seal puudub ka tuul.
Saades tagasi jääle, peab arvestama ka
tuule ja temperatuuri koosmõju.
Näiteks õhutemperatuuril -10°C ja
tuulekiirusel 10 m/s peab arvestama
31°C külmaga.

Tõsta jalad võimalikult veepinnale.
Kui sul on jäänaasklid, siis suru nende
teravikud jäässe. Jääle saades rooma
või rulli end tuldud teed tagasi. Ära
tõuse püsti enne, kui oled veendunud,
et jää sind kannab. Saanud turvaliselt
ohutusse kohta, tee kõik selleks, et
ruttu sooja saada.

Pane tähele ohumärke!
Jääl viibides pane hoolega tähele
ohumärke, kuhu ei maksa minna.
Näiteks jääs olevad tumedad kohad
näitavad tavaliselt õhema jääga kohti
- jää ise on hele, kuid läbi kumav vesi
tume. Kuuldes kerget raginat, lahku
jäält - see on signaal, et kusagil on
jäässe tekkinud praod. Lahku jäält
tuldud rada pidi - nii võid kindel olla,
et jää kannab sind.

Kauplusbuss teenindab valla 19 küla
Lepinguga võttis vald kohustuse
toetada ka 2010. aastal kauplusbussi
tegevust 81 000 krooniga. Ettevõtja
teenindab kauplusbussiga vallas
paiknevat 19 küla. Valla territoorium
on suur ja külasid palju ning
kaugemates piirkondades asustus
hõredavõitu, seetõttu kujunevad
igapäevased bussiringid suhteliselt
pikaks. Kokku on vallas 33 küla ja 3
Täpsemalt, kuidas ennast kaitsta ja alevikku.
teisi aidata loe veebilehtedelt
www.kustuti.ee/paasterongas/ ja Elamisväärne elu maal
www.veeohutus.ee
Vallavanem Urmas Tamm peab väga
Ohutut viibimist veekogudel!
oluliseks, et esmatarbekaup jõuaks
vanematele inimestele küladesse
Karmo Lillemets
kätte. Kuigi elanikkond vananeb, ei
Ida-Eesti Päästekeskuse ennetustöö jää elu maal seisma. Tühjana seisnud
büroo peaspetsialist
vanemad majad leiavad järjest uusi
kasutajaid ja külaelu kestab. Kestab
vaatamata sellele, et päästeteenus ja
postiteenus kaugenevad ning pidevalt
on küsimärgi all ühistranspordi
olukord. Omavalitsused teevad kõik
selleks, et inimeste elu maapiirkondades oleks elamisväärsem.
Kauplusbussi toetamine on üks
Marju Metsman tegi ettepaneku võimalus aidata kaasa elu tasakaaarutada teemal, kas valla infoleht lustumisele maakonnas arvab
peaks olema üksikleht või Pandivere Tamm.
koostööpiirkonna ühisleht.
Mall Võhandu avaldas oma Kindlustunne uue bussi soetamisel
seisukohta, et otsustus protsessi võiks Toetuse kaudu antakse kauplusbussi
kaasata ka külavanemad ja omanikule kindlustunnet praeguseks
juba päevinäinud bussi asemele uue
tavakodanikud.
Jaak Läänemets: selleks, et mitte soetamiseks. Vald on edaspidi
kvaliteedis kaotada peaksime tööle ettevõtjale abiks ka kauplusbussi
võtma professionaalse ajakirjaniku. uuendamiseks vajaliku projekti
Ettepanek on leida Pandivere koostamisel.
piirkonda üks ajakirjanik, kes annaks
Osaühing Turva kauplusvälja kas ühte või ka näiteks ajalehte
bussi peatumisgraafik
igale vallale eraldi.
Urmas Tamm: lähiajal on kavas kokku
Esmaspäev
kutsuda Pandivere koostööpiirkonna
Liivaküla küla
8.45
omavalitsusjuhid ja üks teema mida
Äntu
9.20
seal kindlasti arutame on piirkondliku
Pudivere
9.45
lehe väljaandmine. Kindlasti kaasame
Eipri
10.15
arutelusse ka valla kodanikke, andes
Pandivere
11.00
neile võimaluse avaldada lehe
tuleviku osas oma arvamust valla
Teisipäev
veebilehel.
Äntu
8.45
Aare Kalson: ma ei pea õigeks
Nadalama
9.00
piirkonna ühise lehe väljaandmist.
Kui keegi soovib teda, mis toimub
Kurtna
9.20
meie maakonna teistes valdades, saab
Käru
10.15
infot Virumaa Teatajast.
Nõmme
13.00
Ene Preem: piirkondliku ajalehe idee
Mätliku
13.30
oli paar aastat tagasi arutusel ka
Raigu
13.50
külavanemate ümarlauas ja ei leidnud
Aavere
14.00
siis toetust.
Pikevere
17.00

Päästev hääl või vile
Kui vaatamata kõigile ettevaatusabinõudele oled siiski läbi jää
vajunud, anna oma hättasattumisest
hääle või vilega märku. Võimalusel
helista numbrile 112. Jääaugust
väljaronimiseks pööra end alati näoga
tuldud suunda (tulles jää ju kandis).
Toeta käed (peopesad, sõrmed harali)
koos randmetega õlgade laiuselt jääle
nii, et ka küünarnukid toetuksid jääle.

Vallavalitsuses. Vallavolikogus
6. jaanuar vallavalitsuses
* Väljastati ehitusluba Hille Lepale
abihoone rekonstrueerimiseks Aburi
külas Kubja kinnistul.
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* Nõustuti Äntu külas asuvale 2725 m2
suurusele Välja katastriüksusele
hoonestusõiguse
seadmisega;
katastriüksuse sihtotstarve on
elamumaa; hoonestusõigus seatakse
hoonete omaniku kasuks 99 aastaks;
vastavalt ehitisregistri andmestikule
on katastriüksusel asuvate hoonete
omanik Moonika Lannusalu; maa
maksustamishind on 9208 krooni.
* Otsustati delegeerida Vabariigi
Valitsuse 8. novembri 1996.a. määrusega nr. 276 kinnitatud Riigimaale
hoonestusõiguse seadmise korras
kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud küsimuste lahendamine
vallavalitsusele.
*Otsustati muuta riiklikus teeregistris
Väike-Maarja valla kohalike teede
nimekirjas numbriga 1610115
registreeritud liikluspinna nimeks
Alajaama tänav.
*Baltic Log Cabins OÜ esitas taotluse
detailplaneeringu algatamiseks Ebavere külas Palkmaja kinnistul. Nõustuti detailplaneeringu algatamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega.
Ehitisregistri andmetel asuvad
kinnistul olmehoone, viilhall,
kauplus-ladu, puidutööstus ja
raudteed. Baltic Log Cabins OÜ
tegevusala on puidutööstus toodetakse ekspordiks freesprussaiamaju. Olemasolevad hooned on
kasutusel puidutööstuse tootmis-, laoja abihoonetena. Tootmise laiendamiseks kavandatakse ~4000m² ehitusaluse pindalaga juurdeehitust olemasolevale viilhallile, teede ja platside
rekonstrueerimist, tehnovõrkude
kaasajastamist.

* Tunnistati kehtetuks Väike-Maarja
valla ettevõtlustoetuse määramise
korra p 4.1 (Taotlusi toetuse saamiseks
võetakse vastu iga aasta 1. aprilliks ja
1. oktoobriks); muuta korra p 4.3 ja
sõnastada see järgmiselt: Ettevõtlustoetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul alates taotluse
* Kinnitati Väike-Maarja lasteaia esitamisest, kuulates eelnevalt ära
majanduskomisjoni ettepaneku.
arengukava.
Väike-Maarja lasteaia arengukava on
dokument, mis määrab lasteasutuse * Moodustati komisjon planeerimis§-s
29
sätestatud
visiooni ja missiooni lapse arengust seaduse
ülevaatamiseks
lähtuvalt, määrab ära lasteasutuse planeeringute
arenduse ja põhisuunad ja vald- järgmises koosseisus: esimees Olev
konnad, tegevuskava kolmeks aastaks Liblikmann, liikmed Jaak Läänemets,
ning arengukava uuendamise korra. Sven Kesler, Helge Alt, Aare Kalson,
Hans Kruusamägi, Urmas Tamm,
* Otsustati taotleda munitsipaaloman- Kaarel Moisa, Kadri Kopso, Diana
disse Väike-Maarja valla kohalike Seepter, Indrek Kesküla, Liina Tiimus
teede ja tänavate alune ning neid ja Rein Möldre.
teenindav maa.
* Valla infolehe tuleviku arutelu

Neljapäeval,
21.
jaanuaril
allkirjastasid vallavanem Urmas
Tamm ja OÜ Turva juhatuse liige
Valdo Kruve kauplusbussi toetamise
lepingu.

Mängi hädaolukord mõttes läbi
Õnnetusi on kergem ära hoida, kui
nende tagajärgi likvideerida. Soovitan
veekogudel liikumisel mõelda alati
üks samm ette - enne veel, kui lähed
jäätunud järvele, jõele või tiigile,
mängi mõttes läbi stsenaarium, mis
saab siis, kui läbi jää vajud ja külma
vette kukud.

Ebavere külas
algatati
detailplaneering
Väike-Maarja
Vallavolikogu
13.01.2010 otsusega nr 5 algatati
Väike-Maarja vallas Ebavere külas
Palkmaja kinnistu maa-alal (katastritunnus 92702:004:0117) detailplaneering. Planeerimisele kuulub kogu
kinnistu maa-ala, 48 279 m 2 .
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lao- ja tootmishoone ehitamine, tehnovõrkude ning teede ja
platside rajamine ja täiendava ehitusõiguse määramine. Samas otsustati
jätta algatamata detailplaneeringu
elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine eeldatava olulise keskkonnamõju puudumise tõttu. Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on VäikeMaarja Vallavolikogu, korraldaja
Väike-Maarja Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja on Nelia OÜ
(Liivalaia tn 21-25 Tallinn).
Otsusega on võimalik tutvuda VäikeMaarja valla koduleheküljel www.vmaarja.ee ja tööpäevadel valla
kantseleis (Pikk 7 Väike-Maarja
alevik).

Varangu

17.30

Kolmapäev
Liivaküla küla
Äntu
Pudivere
Määri
Avispea
Triigi
Eipri
Pandivere
Aburi

8.45
9.20
9.45
10.00
10.20
10.45
11.15
11.45
12.10

Reede
Äntu
Nadalama
Kurtna
Äntu
Pudivere
Eipri
Pandivere
Aburi

8.45
9.00
9.20
9.30
9.45
10.15
10.45
11.15
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Rahvarõivas kui tunnusmärk
Kui panete selga rahvarõivad, olete
vanaaegsetes traditsioonilistes peorõivastes. Rahvarõivad on osa meie
rahvuskultuurist. Igale eestlasele
peaks olema auasi kanda oma
rahvarõivaid õigesti, korrektselt ja
väärikalt.
Eriliste puhkude riietus
Rahvarõivaste kohta öeldakse, et nad
iseloomustavad geograafilist paikkonda rohkem kui rahvust. Nende
ülesanne on määratleda kandja
positsiooni konkreetses kogukonnas,
ning enamasti kasutatakse kohalikke
materjale, mida on lihtne valmistada
või kätte saada. Samuti tähistatakse ja
võimendatakse niiviisi rühmadeks
jaotumist kogukonnas: inimese riietus
näitab, kas tegemist on abielunaise või
tütarlapsega, noore või vana mehega.
See on riietus, mida kantakse erilistel
puhkudel - püha- ja pidupäevadel
ning kogukonna tähtsate rituaalide
ajal, näiteks pulmas. Rahvarõivad on
muutunud aeglaselt. Paikkondlikult
jaotuvad rahvarõivad neljaks suureks

rühmaks: Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti,
Lääne-Eesti ja saared. Ühtse rõivastuse maa-alaks Eestis on kihelkond,
kus võis olla erinevaid väiksemaid
detaile, mis eristasid valdade, mõisate
või isegi külade elanikke.
Kandmise määrab tava
Rahvarõiva kandmist on läbi aegade
määranud mitmed tavad ja traditsioonid. Võimaluse piires tuleb neid
meilgi tänapäeval järgida, sest neist
sõltub rahvarõiva üldilme ja
ansamblilisus, avaldub meie suhtumine rahvakultuuri pärandisse, meie
kultuurimälu sügavus ning selle
kaudu ka eneseteadlikkus rahvarõivaste kandmisel.
Tunnusmärk iseloomuga kooskõlas
Meie maailm ei peaks olema eestilik
mitte ainult väliste tunnusmärkide
järgi, see peaks ulatuma hinge
sügavustesse, sest ainult sel kombel
on ta meie. Paigavaim määratleb
inimese olemuse, sünniga kaasa
antud oma rahvuskultuuri ja

Rahvatantsust Väike-Maarjas

2010. aasta kevadel on Väike-Maarja
vallarahval põhjust rõõmustada tähistame 55. aastat rahvatantsu
tantsimise algusest, 20 aastat möödub
aga ajast, kui asutati Härmalõnga
memmede
tantsurühm.
Neid
sündmusi tähistatakse piduliku
tantsukontserdiga Väike-Maarja
rahvamajas 10. aprillil kell 16.00.

Tänasel päeval tegeleb rahvatantsuga
Väike-Maarjas väga palju inimesi.
Samuti on maarjalased tublid
tantsujuhid. Aino Lukman on üks
neist auväärsetest daamidest, kes on
hinnatud tantsupedagoog terves
vabariigis. Tema juhitav Väike-Maarja
õpetajate naisrühm on korduvalt
esinenud erinevatel tantsuüritustel üle
kogu Eesti. 2003. aastal nimetati Aino
Lukman valla aukodanikuks ning
Väike-Maarja naisselts valis ta Aasta
naiseks. 20. augustil 2009 istutati Aino
Lukmani tunnustamiseks rahvamaja
kõrvale tantsupuu.

Sein. 24. oktoobril, klubi hooaja
avapeol austati ja õnnitleti rahvamaja
saalis Ilme Seina tema 70. juubeli
puhul. Kohal olid endised ja
praegused rahvatantsijad.
Energiline tantsujuht on Egne
Liivalaid. Tema juhitav B-segarühm
on oodatud külaline tantsupidudel ja
loomulikult rahvamaja(de) üritustel.
Aastal 2006 valiti Egne Liivalaid
Väike-Maarja valla Aasta tegijaks.
Egne Liivalaid on 2004. aastast alates
igal aastal korraldanud ülemaailmse
tantsupäeva
tähistamist,
kus
osalejateks on valla tantsukollektiivid.
Aprillikuisel tantsukontserdil esinevad kõik Väike-Maarja rahvatantsu
kollektiivid lasteaialastest seeniorideni. Tule ja saa osa tantsulustist!
Ville-Markus Kell
Väike-Maarja valla
direktor

rahvamaja

Härmalõnga klubist välja kasvanud
seeniortantsu rühma juhendab Ilme

identiteedi tunnetamine annab meie
tunnusmärgi. Meie kohus on lahti
mõtestada oma tunnusmärk ning viia
see kooskõlla oma iseloomuga läbi
meie rahvuskultuuri ja keele.
Positiivse suhtumise kujundamine
Rahvarõivast peaks eelkõige mõistma,
kujundama oma positiivse suhtumise
sellesse ja alles seejärel hakkama
rahvarõivaid kandma, sest rahvarõival on oma stiil, siluett, proportsioonid, materjal, ehted, jalatsid ja muud
detailid.

Kirile Loo ja The Green Tea
Jaanuari meeldejäävaimaks mälestuseks on kolmekuningapäeval toimunud kontsert. Rahvamaja väikeses
saalis musitseeris Kirile Loo - väga
omapärane repertuaar huvitavas
esituses. Veebruarikuus ei saa mööda
Eesti
Vabariigi
aastapäevast.
Seekordsed külalised olid Tamsalu
neidude ansambel ja Tartu Ülikooli
politoloog Rein Toomla. Muusikalise
poole eest hoolitses segakoor Helin
Valve
Libese
dirigeerimisel.
Veebruarisse mahtus ka noortekontsert, kus esinesid Risto Kütt ja
tema ansambel The Green Tea.
Tangoballett ja Teeme ära!
Esimesel kevadkuul märtsis sai
rahvamajas vaadata Tangoballetti See
oli
omapärane
tantsuetendus
temperamentsele Astor Piazolla
muusikale, mille koreograafilise seade
oli ette valmistanud Dmitri
Hartðenko. Veel mahtus märtsisse
luule- ja muusikaõhtu Juhan Viidingu
loomingust. Muusikalise külakostiga
oli kohal Tatjana Lepnurm, Eesti
Riikliku Sümfooniaorkestri harfi
pillirühma kontsertmeister. Suurima

osasaajate arvuga toimus aga
isetegevuslaste stiilipidu Teeme
ära!. Kuu lõpus tähistasime veel ka
Lennart-Georg Meri 80. sünniaastapäeva Ebavere tervisespordikeskuses.

Tamadur ja Toomas Anni
Aprill tõi kaasa kõhutantsu kollektiivi
Tamadur viienda sünnipäeva
tähistamise. Õhtut juhtis Üllar
Saaremäe Rakvere Teatrist. Samuti
võtsid mõõtu lapsed lauluvõistlusel
Popp-Tipp-Täpp. Þürii tööd juhtis
Rakvere muusikakooli juures asuva
laulustuudio juhendaja Kelli Pärnaste.
Mais külastas Väike-Maarjat Toomas
Anni, kes andis emadepäeval
meeldejääva kontserdi.
Juuni oli Pandivere päeva ja jaanikuu.
Kuule lisas pidulikkust Võidupüha
tähistamine Vabadussamba juures.
August oli tähtis selle poolest, et
taasiseseisvumisepäeval oli külaliseks
siseminister Marko Pomerants. Oma
25. sünnipäeva tähistas suure mürtsu
ja tralliga DJ Tony Beatz ehk Anti Taar.
Laps liikluses ja Mihklilaat
Septembris pole kunagi palju lastele
liikluses
valitsevaid
reegleid
meenutada. Koostöös politseiga
organiseeriti üritus Laps liikluses,
mis seekord toimus Kiltsi põhikoolis.
Rahvamajatagusel platsil peeti
Mihklilaat.

Foto: erakogu

Väike-Maarja rahvatantsulood

I lugu

Kas Sinul on oma isiklikud Rahvatants Väike-Maarjas saab 55rahvarõivad?! Kas meil on vajadus aastaseks. Pidu toimub 10. aprillil
olla eestlane?!
2010 kell 16.00. Sünnipäevapidu tuleb
ainulaadne, sest esinevad kõik VäikeAinult oma maa usk ja rahva hing Maarjas rahvatantsuga tegelevad
seob meid, inimesi üksteisega, olgem rühmaliigid: lasterühmad ja Bsiis väärikad ja hoidkem paigavaimu segarühm (Egne Liivalaid), õpetajate
kui vaimset väärtust.
naisrühm (Aino Lukman), memmede
tantsurühm, seeniorid (Ilme Sein) ja
Maie Orav
lasteaiarühm (Sirje Sõnum).

Talu juhatuse järgi saime kokku
rikkaliku pidulaua. Kahju, et meie
kogunemisele ei saanud tulla
tantsurühma liikmed Helgi Tealane ja
Ilmi Silla. Esimene istus oma
Kasekünka talus lumevangis, teine oli
haiguse küüsis.
Samale õhtule oli välja kuulutatud nii
kuuskede põletamine kui ka
loengkontsert
tegevusega,
st
tantsudega. Nende ettevõtmistega
tegeles Heli-Liivia Komp. Kuuskede
põletamine, nagu ikka, rahvamaja
taga, pillilood ja tants saalis, mõlemad
osavõtjaid ootamas.

Varasemad sünnipäevapeod - 30., 35.
ja 40. - on peetud rahvamajas tol ajal
tegutsenud segarühma tantsijatega,
juht Ilme Sein, pillimees Heino Sein.
Ikka üks rühm korraga, vahetusid
vaid mõned tantsijad. Segarühm luges Meie piduõhtu sujus tegusalt. Kui
neid numbrilisi pidusid siis mõneti ka jõuluvana saadik oli luuletused ja
muud lood ära kuulanud ning kingid
Armas lehelugeja! Kui Sa tantsid oma sünnipäevaks.
jaganud, meenutasime eelmisel aastal
rahvatantsu täna, oled varem
tantsinud või oled lihtsalt innukas Memmede tantsurühma 15. sünni- toimunud pidusid ja tegevust.
rahvatantsu poolehoidja, siis kirjuta päeval kuulutasin, et esimese Meeldejäävaks ja toredaks nimetas
rahvatantsust. Kõigest, mis oli tore või rahvatantsurühma moodustamisest igaüks esimesena Härmalõnga
vähem tore. Kirjuta oma tantsu- Väike-Maarjas täitub 50 aastat. klubiõhtut, kus tähistati Ilme
õpetajast, partnerist, esinemistest, Seekord tuleb kaksiksünnipäevapidu sünnipäeva. Muidugi oli see tore, sest
tantsutrennist,
tantsuõppimise - 55 ja 20. Viimane number kuulub kohal olid kõik rahvamaja kollektiivid,
Härmalõnga tantsurühmale ja kingiks etteasted, üllatuskülalistega,
rõõmust või vaevast, lustist või
viimased aastad tantsurühmas Valdek Kilk õhtujuhina jne. jne. Kõik
see toimus Heli-Liivia Kompi
Köidame teie kirjutised sünnipäe- seeniortantsule.
seadmisel. Järgmisena sai rohkem
valehte, mis antakse välja 10. aprilliks
hääli valla pensionäride pidu, kus
2010. aastal. Siis tähistab Väike-Maarja II lugu
meeldivamaks arvati väikeste
Ees
elupäevad,
taga
tantsupäevad,
rahvatants oma 55. sünnipäeva.
ütleb vanasõna. Mina saan sellest aru peotantsijate esinemine. Siis eine ja
Rõõmusta meid oma mälestustega, nõndamoodi: kui oled noor, siis tantsi, küünlad talvises metsas. Meie tubli
sest millegi ära tegemiseks läheb vaja vanadel pole tantsu juurde asja. Aga vanaema Leili Olvi austamine
kogu küla rahvast. Alusta kohe, ole näe, meie, Härmalõnga tantsurühma Kadrinas. Rühma hooaja lõpupidu
tubli! Saada oma kirjutis hiljemalt 30. liikmed, oleme saanud tantsu lüüa ka Leili koduaias.
jaanuariks aadressile korvik@one.ee pensionieas. Ja kakskümmend aastat
Kui Ester Mäe oli tutvustanud uue
või toimeta käsitsi allakirjutanu kätte. ühtejärge.
aasta tegemisi, oligi aeg minna üles
Just 20 aastat tagasi kogusid Mare ja saali kohtuma muusikutega Viljandist.
Rahvamaja tantsujuhtide nimel
Vallo Taar, kes olid siis rahvamaja Muist inimesi, kes tulid kuuskedega
Ilme Sein
juhid, kokku tantsuhuvilised pensi- hüvasti jätma, käisid saalist läbi, kuid
onärid. Algselt Härmalõnga klubi kuulama, küsimustele vastama ja
liikmete hulgast. Praegu nimetame tantsima jäime meie. Tantsurühma
Oktoobris - õpetajate kuul- ühendasid meie, et Mare ja Vallo on memmede täiendusena ka Armilda Lilleberg,
rahvamaja, vallavalitsus ja gümnaa- tantsurühma ristivanemad. Tõeliste Ester Mäe ja Heli-Liivia Komp. Nende
sium oma rahakotid ja teoks sai ristivanematena on nad rohkem kui 15 kaasalöömisel sai meid seitse paari.
sügispidu õpetajaile, kus külalisena aasta jooksul olnud meie pidude Tantsisime Kolonntantsu, Aleksandra
esines Bonzo. Klubi Härmalõng bänd. Olgu klubiõhtu või juubel, ikka valssi, Nõianeitsit ja teisi tantse.
hooaja avapidu oli aga pühendatud rõõmustasid meid Mare ja Vallo
kauaaegse tantsupedagoogi Ilme rõõmsad pillilood, laulud ja Kui Marju Varblane ja Kadri G. Laube
Seina 70. juubelile.
saatesõnad. Olgu neil ikka tervist, (nemad olidki Viljandist) arvasid, et
aitab küll, lõppesid lood ja pillid pandi
rõõmu ja sõpru!
kotti. Pille oli kummalgi vähemalt
Torm ja ooper
Novembris näitas MTÜ Kinobuss Tantsurühma juhiks sai varasema kolm. Nad nõustusid natuke aega
isadepäeval uut Soome mängufilmi õpetamise kogemusega Ene-Riina meiega veel koos istuma. Nõnda said
Torm. Kuu lõpus toimus aga suure- Ruubel. Tema õpetas rahvatantse ja nemad ka osa võtta loteriist. Nagu
jooneline Vello Jürna 50. sünniaasta- viis tantsijad ka maakondlikele kõneleb Heli-Liivia Komp, on
päevale pühendatud Väike-Maarja pidudele. Ene abiliseks oli Irene pillipiigad taas Väike-Maarjasse
muusikafestival, mille raames leidis Kaldma - tantsija ja tugev orga- tulemas juunikuus. Pillipäevale.
siin aset vabariikliku vokalistide nisaator.
Meil oli lõbus ja huvitav. Lõbusaid
konkursi II voor.
Kui on pidu, peab olema ka pidu- hetki teilegi!
Kuslap ja Mattisen
rõivas selga panna. Mare ostetud
Jõuluhõngulises detsembris organi- seelikukupongist sai alguse Väike- IV lugu
seerisid Eesti-Soome Selts ja Eesti Maarja kihelkonna naise ülikonna Lasteaiarühmast,
kes
tuleb
Rukkiselts rahvapeo, kus esines komplekteerimise suur-suur töö. Siis juubelipeole esinema, ma ei tea
Voldemar Kuslap. Jõuluootuse olid naised noored ja toimekad. midagi. Olen kindel, et muusikakontserdil musitseeris pianist Mihkel Tehtud see sai. Mina mäletan nende õpetaja Sirje Sõnum toob meile
Mattisen.
esinemist ühel Pandivere päeval. kingituseks parimad tantsud. Aastate
Pilku püüdis suur hulk rahvarõivais pikku on Sirje olnud tädi: saali-tädi,
Väike-Maarja valla rahvamaja tänab naisi, kes astusid väärikalt tantsu- laulu-tädi, pilli-tädi, muusika-tädi kõiki inimesi, tänu kellele ei ole platsi poole oma tantse tantsima. Neid need on laste poolt antud nimed vaibunud elu auväärses seltsimajas. tantse oli rohkem kui kaks.
teinud elu ilusaks muusikatunni
Alanud aastaks aga parimad soovid
oodatuks. Oh kui palju laule, tantse,
kõigile!
III lugu, kõige uuemast ajast ringmänge, pillilugusid ja laulumänge
Härmalõnga tantsurühm oli lõbusasti on lasteaias kõlanud! Kui lauludVille-Markus Kell
koos 6. jaanuaril 2010. Tundus paslik tantsud selged, on võimalik palju lapsi
Väike-Maarja valla rahvamaja aeg omavahel koos olla. Jõulud riietada rahvarõivaisse ja esineda. Seda
direktor
läinud, lapsed ja lapselapsed suurte ja väikeste rõõmuks!
kostitatud ja kingitatud. Aeg mõelda
enda ja tantsupartneri peale. Ilme Sein (side rahvatantsuga aastast
Tantsurühma tubli vanema Anne-Liis 1962)

Kirjuta
rahvatantsust!

Meenutusi kultuuriaastast 2009

Aastavahetus on aeg, mil vaadatakse
tulevikku ja samas hinnatakse tehtut.
Loomulikult pole pisike ajaleheartikkel koht, kus üles lugeda kõiki
tegemisi rahvamajas. Küll aga
tahaksin meenutada mõningaid
sündmusi, mis minu hinnangul
õnnestusid möödunud aastal hästi ja
väga hästi.

Väike-Maarja lasteaialapsed rahvatantsuhoos.
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Kurtna külamaja esimene etapp on valmis
Kolm kuud tagasi algasid Kurtna
külamaja rekonstrueerimistööd.
Tänavused sügistalvised ilmastikuolud on ehitajad kõvasti proovile
pannud. Aga vaatamata vihmasele
sügisele, tuisusele ja käreda pakasega
talvele võime täna uhkusega öelda külamaja esimene ehitusetapp on
valmis.
Esimese ehitusetapi kogu-maksumus
oli 883 888 krooni, millest
omafinantseering moodustas 88 389
krooni. Siiani on MTÜ Nelikand
kandnud kõik külamaja ehitusega
seotud kulud.
Külaseltsi eelarve kannab välja
Vabatahtlike abiga on teostatud kõik
lammutus- ja kaevetööd, karjäärist on
kohale veetud liiv ja kruus. Külaseltsi
eelarve on välja kannatanud kogu
ehitusel vajamineva täitematerjali
ostu, omavalitsusele ehitus- ja
kasutuslubade taotlemise eest
riigilõivu tasumise ning ehitamiseks
pangalaenu võtmise. Kes pangast
laenu on võtnud, teab, et pangale
tuleb maksta laenulepingu sõlmimise
tasu, samuti maksab hüpoteegi
seadmine ja pangale tuleb hakata
tasuma ka laenu intresse. Tänu
annetajate abile oleme suutnud
naaberkrundi omanikule tasuda
elektriarved ja julgeme teha plaane
ehitustööde jätkamiseks. Ja kui meile
pärast kõike seda öeldakse, et enne kui
tulete valda raha küsima, peaks ikka
ise ka midagi tegema, on see külamaja
valmimisse oma panuse andnud
inimeste solvamine.
Otsuseid pole tulnud kahetseda
Rohkem kui aasta tagasi külamaja
ehitust planeerima hakates ja
hinnapakkumisi võttes, valisime
ehitustööde teostajaks OÜ Nowapi ja
otsust ei ole me pidanud kordagi
kahetsema. Koostöö on sujunud
suurepäraselt. Ja kuigi ehituse
peatöövõtja ei ole kohalik ettevõtja,
teostavad külamaja ehitusel allhanke
korras töid ka kohalikud ettevõtjad.
OÜ Emekan paigaldas külamaja
põrandakütte ja teeb sisemisi vee- ja
kanalisatsioonitööd, OÜ Hektali
elektritööd. Ehituse töödejuhataja on
Väike-Maarja valla kodanik, kelle
maksutulu laekub koduvalda.

Külamaja valmides plaanib MTÜ
Nelikand luua valda uue töökoha ja
võtta tööle külamaja perenaise. Kas
praegustes majandustingimustes ühe
külaseltsi poolt ettevõetu nii väikese
tähtsusega ongi?

Oktoobrikuine kulminatsioon
Ehitustööd valmivas külamajas
jätkuvad ning ehitusfirma on
lubanud, et aprillikuus saame majja
sisse kolida. Külamaja lõplik valmimine ja pidulik avamine on planeeritud 2010. aasta oktoobrikuusse.
Selleks ajaks peaksid olema lõppenud
kõik ehitustööd ja külamaja ka
sisustatud.
Neljanda ehitusetapi teostamiseks ja
külamaja ruumidesse sisustuse
ostmiseks esitas külaselts 22. jaanuaril
PRIAsse rahataotluse, millele
loodame
positiivset
vastust.
Nüüdseks võime öelda, et endise
Kurtna kauplusehoone rekonstrueerimine külamajaks koos sisustuse
ostmisega läheb maksma 2,68 miljonit
krooni, millest 2,4 miljonit moodustab
toetussumma
Euroopa
Liidu
struktuurfondidest.

Kurtna külamaja ehituse toetajad
seisuga 24.01.2010
Kuldsponsorid:
Matti Preem, Jaan Sepp, Hillar
Pärtelpoeg
Hõbesponsorid:
Ange Preem, Allan Kruut,
Jalmar Kruut, Viivi Veia, Harri
Lell, Marika Õim, Toomas
Salvik, Malle Tammlaan, Endel
Parmas, Aime Kinnep
Sponsorid:
Jaan Miller, Raivo Raimla, Kaljo
Pilt, Tiit Valner, Simona
Tkacova, Irina Ursu, Marios
Mapoukridis, Tolis
Xristodulous, Margus Kruut,
Tuuli Jaansen, Arne Lutter
Elle Allik, Helju-Laine Ilves,
Maie Ehlvest, Asta Kuristik
Liivi Uueni, Villem Vilba
Lena Lutter, Aime Lehtla
Vaike Lepik, Kaljo Ratassepp
Rein Kalvet, Jüri Fimberg
Kalmer Kruut, Kaido Kruut
Eneli Birnbaum, Sirje Pakkonen
Hillar Kasu, Monika Kukk
Riina Tülli, Valdis Vikat
Linda Pillesson, Milvi Rohtla
Ülar Lilleorg, Mart Pruul
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6. veebruaril kell 19.00 tantsuõhtu
Väike-Maarja
rahvamajas.
Tantsuks mängib ansambel
Rabarber. Töötab rahvamaja
keldrikohvik, pidu on laudadega.
Pääse 50 krooni.

12. veebruaril kell 22.00 disko
Väike-Maarja rahvamajas, DJ
Zwilling. Töötab baar, kaasa
palutakse võtta isikut tõendav
dokument. Pääse 50 krooni.

11.00 Väike-Maarja kirikus, laulab
segakoor Helin, kell 11.30 VäikeMaarja vabadussamba juures, kell
12.00 Väike-Maarja rahvamajas
Pandivere kammerkoori kontsert,
külaline ajaloolane Mart Laar,
ühislaulud.
12. märtsil kell 18.00 luule- ja
muusikaõhtu
Väike-Maarja
rahvamajas käsikellade mängija
Inna Laiga.

20. veebruaril kell 14.00 Info:
323 7217
Härmalõnga pidu Väike-Maarja Simuna rahvamaja
Väike-Maarja rahvamaja 326 1837
rahvamajas.
24. veebruaril Eesti Vabariigi
iseseisvuspäeva tähistamine. Kell

Väike-Maarja Valla Rahvamaja õnnitleb kauaaegseid
isetegevuslasi Ilse Püssi (14. jaanuar) ja Helgi Selgmäed
(16. jaanuar) sünnipäeva puhul. Palju õnne!

Annetustekampaania leiab toetajaid Aitäh, Teile, head inimesed!
Eelmise aasta lõpus algatatud
annetuste kogumise kampaania on
toonud meile palju toetajaid. Toetatud
on rahaliselt, aga ka hea ja julgustava
sõnaga. Ja vahel on ühte julgustavat
ja toetavat sõna väga vaja - see annab
jõudu edasi tegutsemiseks.

Seinakalender
Külad ja talud
2010

Kuidas panna sõnadesse tänu sellele
külaseltsile, kes kutsus meid külla
oma sõbrapäeva üritusele ja soovib
seal läbi viia korjanduse külamaja
toetuseks? Või mis tundega kuulab
allakirjutaja endisi külaelanikke, kes
helistavad, tänavad ja tunnustavad
tehtu eest? Või kui ühel päeval potsatab e-postkasti kiri Liili Küla
Arendamise Seltsilt, mis algab sõnadega: Tere saatusekaaslased!?

MTÜ Nelikand andis välja Võivere,
Kurtna, Nadalama ja Kärsa külade
elu-olu tutvustava seinakalendri
Külad ja talud 2010.

Trükise eesmärgiks on rohke
fotomaterjali abil tutvustada ja
reklaamida piirkonna ettevõtjaid ja
külaseltsi tegemisi. Iga kalendrikuu
juurest leiab ühe perenaise retsepti,
kalendri eelviimastelt lehekülgedelt
aga nelja küla ettevõtjaid ja külaseltsi
Tänases vallalehes ilmub esimeste tutvustava teksti.
annetajate nimekiri. Suur, suur aitäh
teile!
Projekti elluviimiseks taotleti toetust
Leader programmist. Kalendri
MTÜ Nelikand nimel
kujundas Hermo Sakk ja trükkis Vali
Ene Preem
Press OÜ.

Kiltsi mõisas saab varsti sauna

Kiltsi mõisa peamaja esimesel korrusel haavapuidust ning välisseinad
on 2005. aastal rajatud tüdrukutele ja männipuidust. Välisseinad kaetakse
poistele duððiruumid kaunite puidust värviga nagu duðikabiinidki. Eriline
duðikabiinidega. Nüüd lisandub on leiliruumi võlvkaari meenutav lagi.
rekonstrueerimistööde
käigus Elektrikeris on juba paigutatud. Jääb
leiliruum, mis on juba peaaegu valmis. üle vaid oodata laudade viimistlemist
Leiliruumi puidust siseseinad on ja siis saab Kiltsi mõisas sauna.
poole üleskutsega toetada Kurtna Kõikide annetajate nimed jäädvus- valmistatud mustast lepast, lavalauad
külamaja ehituse jätkamist. Külamaja tatakse külaseltsi auraamatus ja
Liina Tiimus
ehituse toetamisega panustad Eesti avaldatakse ajakirjanduses.
KILTSI MÕISAKOOLI REKONSTRUEERIMINE
külaellu. Ühiselt tehtud tegu elab üle
aegade!
Annetusi on võimalik teha MTÜ (projekt EE0029)
Nelikand SEB Pangas asuvale arvel- Rahastatud Norra finantsmehhanismist:
Külamaja ehitust vähemalt 5000 dusarvele nr 10220083965013 ja
krooniga toetada soovinud inimesed Swedbankis asuvale arveldusarvele
saavad kuldsponsori tiitli ja nende nr 221041266815 märgusõnaga
nimed jäädvustatakse külamaja seinal. Külamaja toetuseks.
Ehitust vähemalt 1000 krooniga
toetada soovinud inimesed saavad Iga väiksemgi toetus on oluline! Tee
hõbesponsori tiitli ja nende nimed üks hea tegu ja anneta Kurtna
jäädvustatakse külamaja seinal. külamaja heaks!
Kõikidele kuld- ja hõbesponsoritele
pakub külaselts vastavalt tehtud Ene Preem
panusele mitmeid soodustusi.
MTÜ Nelikand juhatuse esimees
Ene Preem

MTÜ Nelikand on alustanud Kurtna külamaja ehituseks
annetuste kogumise kampaaniat

Head inimesed!

Väike-Maarja valla Võivere, Kurtna,
Nadalama ja Kärsa küla ühendav
MTÜ Nelikand on Kurtna külamaja
ehituseks taotlenud MAK külade
uuendamise ja arendamise meetmest
ning Leader-programmist ligemale
1,57 miljonit krooni toetust. Ehituseks
vajaliku omaosaluse on külaselts
pidanud siiani ise leidma, kuna VäikeMaarja vald vaatamata esialgsetele
lubadustele seda teha ei aidanud.
Külamaja edasiehitamiseks pöördume
abipalvega kõikide hea tahtega
kaaskodanike poole.
Mittetulundusühing Nelikand alustab
ulatuslikku annetuste kogumise
kampaaniat ja pöördub kõigi inimeste

Väike-Maarja lasteaia sõimerühmas
algab remont

Lisainfo tel 523 9550 või
e-postiaadressil epreem@gmail.com

Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused programmi raames toimuvad
Väike-Maarja Õppekeskuses riikliku koolitustellimuse kursused.

Kursuse sihtgrupiks on täiskasvanud inimesed, kes ei ole töötuna töötukassas registreeritud ja kelledele antud kursused on
vajalikud konkurentsivõime tõstmiseks tööjõuturul.
Kursused on osalejatele tasuta. Liikumispuudega inimestele on tagatud juurdepääs õppeklassidesse (lift).
* PUHASTUSTEENINDUS (60 t) 5.02 - 13.03. 2010
Õppetöö päevad: 5.,6.,12.,13.,26.,27. veebruar ja 12.,13. märts (kell 9.00-15.50)
* MÜÜJA (80 t) 9.02 - 13.04. 2010. Õppetöö üks kord nädalas teisipäeviti (kell 9.00-15.50)
* KOKK (80 t) 24.03 - 26.05. 2010. Õppetöö üks kord nädalas kolmapäeviti (kell 9.00-15.50)
* R-, T-kategooria mootorsõidukijuht 8.02 - 26.03. 2010. Õppetöö esmaspäeviti ja reedeti (grupp täitunud)
* C1-kategooria mootorsõidukijuht 5.04 - 7.05. 2010. Õppetöö esmaspäeviti ja reedeti (grupp täitunud)
Info ja registreerimine tel 326 1892, 5399 1090, e-postiaadressidel vmok@v-maarja.ee, oie@v-maarja.ee
kodulehekülg:www.v-maarja.ee/vmok (õppetöö/täiendõpe)

2009. aasta septembris taotles VäikeMaarja vallavalitsus Väike-Maarja
lasteaia renoveerimiseks toetust
Ettevõtluse Arenduse Sihtasutuselt.
Jõuludeks
saime
kingitusena
positiivse vastuse. EASi projektiga
eraldatud summa on 434141 krooni ja
kohaliku omavalitsuse omafinantseering on lisaks 15 %.

korrastatakse sillutiskivist kõnnitee
ning sõimerühma viiv trepp.

Töid hakkab 2010. aasta veebruarist
teostama AS Antaares. Remonditakse
sõimerühma mängu- ja magamistoad,
garderoob, majasisene koridor ja
õuepoolne esik ning vahendite
hoiuruum. Rühm saab uued voodid ja
garderoobikapid. Välitöödena renoveeritakse sisehoovi vundament,

Eeldatav kõikide renoveerimistööde
lõpukuupäev on 1. juuli 2010.

Renoveerimistööde ajaks kujundavad
rühma õpetajad sõimerühma lastele
mängu- ja magamistoa endisesse
võimlemissaali, kus lapsed vahepealse
aja rõõmsalt tegutsedes oma ilusaks
uuendatud rühmaruume ootavad.

Tiia Mänd
Väike-Maarja lasteaia juhataja
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Jaanuar 2010
gümnaasium 7. koha ja Kiltsi
põhikool 11. koha.

Põlistame Eesti
rahvusliku suurmehe
Georg Lurichi
mälestuse!

Georg Lurichi mälestussamba
toetussummade kogumiseks avatud
Väike-Maarja Vallavalitsuse arvel- 17. jaanuaril sumomaadlusvõistlustel Jõgeval.
dusarve number SEB Pangas on
10502017649007.

Maadlusuudised

23.-24. jaanuarini toimusid
Koerus 1. Maalehe auhinnavõistlused vabamaadluses. Ühel
Eesti esinduslikumal vabamaadlusvõistlusel osalesid ka meie valla
noorsportlased. Kahepäevase
võistluse esimesel päeval võisteldi
kätekõverduste tegemises, nelja
joone jooksus, kangi tõstmises,
maadlussillas jooksmises ja paigalt
kaugus-hüppes. Teisel päeval
võisteldi maadluses. Kahepäevase
võistluse summas saavutasid meie
noormaadlejad järgmised tulemused: Simuna kooli noormehed
Holger Toots 6. koht ja Jarko
Visnapuu 2. koht; Kiltsi kooli
õpilased Kristjan Baiduþa 4. koht,
Jevgeni Hamidðanov esikoht,
Danil Hamidðanov 7. koht, Anatoli
Larionov
esikoht;
Rauno
Kuusemets Väike Maarja gümnaasiumist 4. koht ja Karoly Seemann
Tamsalust 4. koht. Auhinnasaajatele
kõlas
muusika
sõjaväeorkestrilt ja auhindu andis
üle kindral Johannes Kert.

võistlustel E- ja D-vanuserühmale,
saavutades järgmised kohad: Romel
Seemann, 3. koht; Siim Hiielaid, 2.
koht Kiltsi koolist; Edward Heldur,
esikoht Väike-Maarja gümnaasiumist;
Karoly Seemann, 2. koht; Robin
Baiduþa, 3. koht Väike-Maarja
gümnaasiumist; Karoly Seemann Lembit Kalter
esikoht tüdrukute absoluutarvestuses; maadlustreener
Janar Kirss, 5. koht Väike-Maarja
Igaüks meist võib kaasa aidata 17. jaanuaril osalesid Väike-Maarja gümnaasiumist. Klubide arvestuses
Lurichi fondi tugevdamisele ja selle maadlusklubi noored sumomaadlejad sai Väike-Maarja rahva-spordiklubi 4.
põhikapitali suurendamisele!
Jõgeval Eesti laste sumo meistri- koha, koolide arvestuses Väike-Maarja

10. jaanuaril toimusid Kohtla-Järvel
vabamaadlusvõistluste Nublust
Nabini esimene etapp. Meie noormaadlejad saavutasid neli auhinnalist
kohta: Holger Toots, 3. koht Simuna
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Georg koolist; Aigar Kriel, 3. koht VäikeLurichi fond toetab Lurichi Maarja gümnaasiumist; Kiltsi kooli
tõekspidamiste väärtustamist ja tema noored Kristjan Baiduþa, 3. koht ja
mälestuse jäädvustamist.
Anatoli Larionov, 3. koht .

Aidakem suurendada
Georg Lurichi fondi
põhikapitali!

Annetusi Lurichi fondi saab teha
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri
Fond arveldusarvele nr 221001101347
Swedbankis. Selgituseks: Annetus
Georg Lurichi fondi.
NB!
Selgitusse lisage oma isikukood ja
postiaadress. Tuludeklaratsiooni
esitamisel saate annetustelt tulumaksu
tagasi taotleda.
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond
telefon: 601 3428,
e-postiaadress: post@erkf.ee

Mõnda Georg
Lurichi elukäigust
22.04.1876 - 22.01.1920

Eestlastele oli Lurich tõeline
rahvuskangelane. Inimesena oli ta
tuntud kui rahvamees, suur
naljahammas ja tore seltsiline. Sageli
esines Lurich ka karskuse, tuletõrje,
heategevuse jt seltside ning muudel
heategevuslikel üritustel. Tema
toetusel said mitmed vaesemad
noored kõrgema hariduse, pidevalt
toetas ta oma venda, kolme õde ja tädi.
Georg Lurichi elukäigu ning tema
saavutuste puhul tekib tahtmatult
küsimus - kuidas suutis ta nii palju,
kuidas jõudis nii kaugele ja kõrgele?!
Kahtlemata etendas selles kindlat osa
tema sünnipärane andekus, päritud
eeldused, kuid määravaks tema
saavutustes tuleb siiski lugeda tema
tugevat soovi, tahet, millest tulenesid
püsiv, sihikindel õppimine, treening,
ja siis ka suurtulemused. Eriti kehtib
see tema kehaliste saavutuste kohta.
Seda raudset tahtejõudu ning
püsivust ja sihikindlust, millega ta
harjutas, kriipsutasid alla nii Lurichi
kaasaegsed kui ka tema ise, kui tuli
juttu saavutustest.
Kolmas tegur, millele rajanes Lurichi
areng ja mida ta samuti kõikjal
rõhutas, nii artiklites kui kõnedes, oli
tervislik eluviis. Kord Tallinnas
esinedes levitas Lurich lendlehti viie
käsuga, mida pidi täitma igaüks, kes
tahab saada jõumeheks:
1. Ära tarvita alkoholi!
2. Ära suitseta!
3. Ära tegele neidudega!
4. Ära söö soolast!
5. Ära mängi kaarte! (Kaardimäng oli
tol ajal hasartmänguna väga levinud.
Küllap
sellepärast Lurich seda pahena esile
tõstiski).
Näib, et Lurichil oli süsteem ka
toitumises. Ta sõi mõõdukalt, eelistas
taimetoitu, eriti soovitas süüa puuvilja
ja haljast aedvilja (salateid).

Eesti valdade XVIII
talimängude
finaalvõistlused
tulevad taas
Väike-Maarjas
Talimängud viiakse läbi koostöös
27.-28. veebruaril peetakse Väike- Eestimaa Spordiliiduga Jõud ja LääneMaarjas Eesti valdade talimängude Viru Spordiliiduga.
finaalvõistlused.
Talimängud toovad Väike-Maarjasse
Talimängudel võisteldakse suusata- võistlejaid kokku üle Eesti. See on hea
mises, meeste ja naiste korvpallis, võimalus oma kodukoha laiemaks
lauatennises, males ja kabes. Lisaks tutvustamiseks.
Väike-Maarjale (korvpall, male, kabe)
toimuvad võistlused Ebaveres Korraldustoimkond pöördub palve(suusatamine), Triigis (lauatennis), ga kõikide valla firmade, ettevõtjate
Simunas (naiste korvpall) ja Tamsalus ja aktiivsete inimeste poole. Pange
(meeste korvpall). Mängude käigus võimalusel võistlejaile välja eriaujagatakse välja 57 komplekti medaleid. hindu ja tutvustage selle kaudu oma
ettevõtmisi ja oma kodukohta!
Väike-Maarja vald osaleb finaalturniiril kolmel alal: suusatamises, Kõik huvitavad auhinnad, nii
lauatennises ja meeste korvpallis.
väikesed kui suuremad, nii siinkandis toodetud kui omatehtud, on
Talimängude üldkokkuvõttes selgita- teretulnud!
takse parimad vallad kahes grupis kuni 2000 elanikuga ja üle 2000 Talimängudega seotud infot saab
elanikuga vallad.
telefonidel 529 0745 (Ants Rikberg) ja
329 5759 (Ilve Tobreluts).

27. veebruari õhtul kell 21 on
Väike-Maarja rahvamajas

puhkeõhtu,

kuhu võistlejate kõrval oodatakse ka kohalikku
rahvast.
Tantsuks mängib ansambel Taas.
Kõik on oodatud!

Kiltsi kool palub abi
Kiltsi kool pöördub vallarahva poole palvega
abistada õpilasi suusavarustuse soetamisel.
Kui kellelgi on kodus suuski, saapaid,
suusakeppe, mida te ise ei vaja, andke need Kiltsi
kooli õpilaste kasutusse.
Varustuse võite viia otse Kiltsi kooli või
vallavalitsusse, tuppa 108 (info tel 329 5759).
Oma annetusega teete suure heateo ja aitate
õpilastel suusatalvest osa saada!

VÄIKEMAARJA
VALLA
RSK
TEATAB:

Harjuta terviseks punktiseis
26.01.2009 seisuga

1. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja, 19
osaluskorda/1 boonuspunkt)
2. Viivi Kahr (Päästekool, 18/1)
3. Maili Tannbaum (VMRSK, 6/0)
4. Bruno Münter (Ilmandu, 6/0)
5. Ain Kõiv (FIE, 5/0)
6. Ave Jander (Väike-Maarja, 4/0)
7. Annela Laidre (BLC, 4/0)
8. Gert Raidla (Väike-Maarja, 4/0)
9. Rita Soidla (Väike-Maarja, 3/0)
10. Egert Gruberg (Väike-Maarja, 3/0)
11. Eilike Pedari (Dirco Eesti, 3/0)
12. Aiva Pärnamets (Nordic Ehitus, 3/0)
13. Marti Alt (VMG, 2/0)
14. Viivi Lõhmus (Väike-Maarja, 2/0)
15. Tiia Uutsalu (Väike-Maarja, 2/0)
16. Peep Olvi (Väike-Maarja, 2/0)
17. Helge Alt (Väike-Maarja, 2/0)
18. Maiu Talu (Väike-Maarja, 1/0)
19. Aimar Aimse (AS Flex Heat, 1/0)
20. Gunnar Aasumets (1/0)
21. Railo Aimse (VMG, 1/0)
22. Hans Kruusamägi (Simuna Ivax, 1/
0)
23. Brian Vinkel (Väike-Maarja, 1/0)
24. Diana Aasumets (1/0)

VALLA MEISTRIVÕISTLUSTE KOONDTABEL
RANNAVÕRKPALL
TRIATLON
KOROONA I, II etapp
LAUATENNIS I etapp
KABE I, II etapp
MALE I, II etapp
VÕRKPALL
KORVPALL
MÄLUMÄNG
KOKKU

Väike-Maarja
10
10
8
6
10
6
10
4
10
74

Vao Triigi Simuna
6
10
2
6
2
4
8
4
0
4
10
0
0
6
0
0
10
0
0
10
4
6
0
10
0
0
6
30
52
26

Spordikalender

Veebruar
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
01.02 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV koroonas, III etapp
·
08.02 kell 18.00 Õppekeskuse all lasketiirus valla MV laskmises, II etapp
·
15.02 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV kabes, III etapp
·
24.02 kell 14.00 Ebaveres vastlapäev
·
24.02 kell 15.00 Ebaveres valla MV suusatamises
·
27-28.02
Eesti valdade XVIII talimängude finaalvõistlused
Väike- Maarjas
Märts
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
01.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV males, III etapp
·
08.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauatennises, III etapp
·
15.03 kell 19.00 Triigi spordihoones Valla MV sulgpallis
·
22.03 kell 18.00 Georgi söögitoas valla MV mälumängus, IV etapp
·
29.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauamängude
mitmevõistluses
Aprill
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
05.04 kell 18.00 Õppekeskuse all lasketiirus valla MV laskmises, III
etapp
·
17.04 kell 12.00 Väike-Maarja keskväljakul Georgi Kange
rammuvõistlus
·
19.04 kell 19.00 Väike-Maarja rahvamaja juures Lurichi kevadjooks

Liuväli sai uiske juurde
Sõprusvallad ulatasid oma abikäe ja Väike-Maarja liuväli sai hulgaliselt uiske
juurde. Vallavanem Urmas Tamme ettepanekul saatsime Soome
sõprusvaldadele palve koguda meie jaoks kasutuseta seisvaid uiske. Meie
abipalvele reageeriti üllatavalt kiiresti. 20. jaanuaril käis Hausjärvi haridusjuht
Markku Torttila kogutud varustust Väike-Maarjasse ära toomas. Hausjärvilt
saadi 105 paari heas korras uiske. Sonkajärvilt tuleb sellele veel 50 paari lisaks.
Kui senini on paljudel nappinud uisutamiseks vajalikku varustust, siis nüüd
peaks see mure leevendatud saama.

Liuväli on uisutamiseks avatud: tööpäeviti kell 15.0021.00, laupäeviti ja pühapäeviti kell 12.00-18.00.
Võimalus laenutada uiske.
Laenutustasud: 10.- õpilastele, 20.- täiskasvanutele
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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

Palju õnne!

Ellu Talvis - 19.01
Heino Kokkuta - 20.01
Raivo Talvis - 20.01

Heino Raidla - 27.01
Ülle Metsman - 07.02

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

Oskused annavad enesekindlust - Naiskodukaitse pakub igaühele midagi
kuid ühtsed ideaalid ja sarnased
eesmärgid seovad ometi tugevalt.
Naiskodukaitsjad on täis teotahet ja
kodumaa-armastust. Läbi mitmekülgse tegevuse saab toetada
Kaitseliitu ja edasi kanda eestlust.
Organisatsiooni kuulumine toob
vaheldust argipäeva hea väljaõppe,
mõnusa füüsilise koormuse ja paljude
praktiliste teadmistega.
Kui suur on tõenäosus leida ennast
ühtäkki eksinuna metsas? Üksinda,
ilma puhta vee, toidu ja vähimagi
vihjeta asustusest? Millal pidid Sa
viimati 300 näljast tigedale inimesele
süüa tegema? Kuidas vastu pidada,
kui tekib vajadus jalgsi kümnete
kilomeetrite pikkusi vahemaid läbida?
Mida teha, kui Sa sõidad õhtul töölt
Baasväljaõppel.
Foto: erakogu koju ja maanteel on juhtunud
Lähenemas on tähtpäev, millega autoõnnetus? Kas suudad säilitada
tähistatakse Eesti Vabariigi välja- kainet mõistust? Oskad tegutseda?
kuulutamist 1918. aasta 24. Tahaksid õigesti käituda?
veebruaril. Sel päeval avaldati
Oskused annavad enesekindlust
Tallinnas Manifest kõigile Eestimaa
rahvastele, milles kuulutati välja Eelpoolmainitud olukorrad pole teab
sõltumatu ja demokraatlik Eesti mis tõenäolised, kuid oma harulduses
Vabariik. 24. veebruar on Eesti seda hirmuäratavamad. Naiskoduriigipüha ja iseseisvuspäev.
kaitsjat ükski nendest situatsioonidest
ei hirmuta, sest omandatud teadmised
Riik on rahva nägu
ja oskused annavad talle enesekindTänapäeval oleme süvenenud liialt lust igas olukorras hakkama saada.
argimuredesse ja unustame tõelised Tõepoolest - kas poleks hea olla
väärtused. Kirume riiki ja presidenti, teadlik ja tark, osav ja innukas...
küsime, kas sellist Eestit me tahtsime.
Pakub igaühele
Jah, aga millist siis? Kas sellist, nagu
ta oli kaheksakümne aasta eest, millest Selleks, et anda elupäästvat esmaabi,
oleme kuulnud vanavanematelt või ei pea olema arst, välikokana
lugenud ajalooraamatust? Või hoopis tegutsemiseks ei pea omama tingimingit omamoodi Eestit? Milline mata
vastavat
erialapaberit.
peaks siis kirujate meelest olema see Naiskodukaitse pakub igaühele
õige isamaa nägu? Kas me mitte ise ei midagi, olenemata rikkusest või
kujundagi seda? Sest tegelikult on iga vanusest.
riik oma rahva nägu. Meie isamaa
Naiskodukaitse vajab Sind alati
nägu peegeldub meie nägudelt.
Oled kunagi mõelnud, mida võiksid Naiskodukaitse on organisatsioon
teha oma riigi heaks? Kuidas Sina oma kogu eluks! Kui kümne või
kodanikukohust täidad? Kas riik on viieteistkümne aasta pärast ei jaksa
loodud Sind teenima või tahad ka koormusmatkal rassida, ja võib-olla ei
omapoolse panuse anda? Naiskodu- taha enam kuusevaiguga hambaid
kaitses on võimalik seda teha: puhastada ja kolmandat päeva järjest
täpselt sama märgi saapaid jalga
ühendada meeldiv kasulikuga!
tõmmata, kas isamaa ei vajaks Sind
19 000 vabatahtlikku
siis enam? Mina arvan, et vajab ikka.
Alati jäävad Naiskodukaitses pisut
Naiskodukaitse on Kaitseliidu
vähem füüsilist pingutust nõudvad
eriorganisatsioon, mis koondab
tegevused nagu toitlustamine,
isamaalisi ja teotahtelisi naisi üle Eesti.
sidepidamine ja avalike suhete vallas
Põhikirja kohaselt on Naiskodukaitse
toimetamine. Või kui ühel hetkel oled
ülesandeks toetada Kaitseliitu ja
näiteks liiga kogukas ega saa enam
sellest lähtub ka suur osa organisatsupikatla otsa ronitud, kas see
siooni tegevusest. Kaitseliitu kuulub
tähendab, et kodumaa ei vaja Sind?
12 000 liiget. Koos Kaitseliidu
Ikka vajab, sest Naiskodukaitse
eriorganisatsioonide Naiskodukaitse,
spordilaagris on tarvis köit tõmmata.
Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on
Aga vaadakem tõele näkku ja
Kaitseliidu peres tegev üle 19 000
küsigem, kas Naiskodukaitse vajab
vabatahtliku.
Sind ka viiekümne aasta pärast? Mina
julgen sellele küsimusele vastata, et
Erinevad elualad, ühtsed ideaalid
jah, vajab küll. Peale selle, et alati jääb
Naiskodukaitse koondab isamaalisi ja formeerimine ja sokijagamine, jäävad
teotahtelisi naisi üle Eesti. Liikmed loodetavasti kõigile vaimsed võimed
kuuluvad erinevatesse vanusegrup- ja meelsus, millega organisatsiooni
pidesse kõikvõimalikest Eestimaa panustada. Usun, et iga inimene on
punktidest, erinevatelt elualadelt, väärtus omaette ja igal inimesel on

Naiskodukaitsja Inna Lälli jaoks on Naiskodukaitse organisatsioon, kuhu kuuluvad
paljud tema parimad sõbrad. Kui tundub, et Sul on vähe tõelisi sõpru, kellele
toetuda rasketel aegadel, siis on viimane aeg leida üles Kaitseliidu Viru maleva
uks Pikk tänav 15 Rakveres, arvab ta. Inna sõnutsi on Naiskodukaitse Viru
ringkonnas palju pereüritusi, kuhu saab oma pere kaasa võtta ning võimalus neile
midagi huvitavat ja kasulikku õpetada.
Uurisin ka Innalt, et miks tema arvates peaks keegi kuuluma Naiskodukaitsesse?
Tema arvas, et mõne jaoks on tähtsad peod või väliüritused, keegi leiab töökoha.
Inna lisab, et ei käida ainult metsas püssiga jooksmas. On ka tubaseid
motivatsiooniõhtuid, kus tegeldakse erinevate käsitööasjadega. Inna räägib, et
naistel on väga uhked isetehtud õlasallid, pärlikeed ja muud armsad pisividinad.
Meie pidulik vorm on nii mõnelgi mehel silma särama pannud, olevat nagu uus
naine kohe, sõnab Inna uhkusega Naiskodukaitse vormirõiva ilu kiites.
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Omaloomingukonkurss
Luulekeeles
koduvallast

oma, sageli esmapilgul täiesti kes on olnud liige üle ühe aasta.
märkamatuks jääv rikkalik pagas, Vähemalt üks soovitaja peab olema
Naiskodukaitse liige.
mida teistega jagada.
- perearsti tõend oma tervisliku
Üks väärikas naiskodukaitsja on vahel seisundi kohta
mõelnud, et huvitav, milline ta elu koopia
isikut
tõendavast
oleks, kui ta poleks Naiskodukaitsesse dokumendist
Väike-Maarjas elab palju andekaid
astunud. Millega ta siis tegeleks? - neli passipilti
inimesi, kes tegelevad igapäevase
Käiks aeroobikas ja koeraga jalutamas? Lahendaks ohtralt sudokusid? Sooviavalduse ja perearsti tõendi leivatöö kõrval ka kõikvõimaliku
Veedaks
päevi
pliidi
ääres blanketid on saadaval Viru maleva loominguga. Mitme aasta kestel on
kokanduslikke imesid välja mõeldes? kodulehel
www.virumalev.ee, nn Sahtlipõhja luuleõhtutel
Tõsiasi on see, et tegelikult ei kujutata Naiskodukaitse
rubriigi
all. ilmnenud mitmed talendid, kelle
ettegi, mida siis tehtaks või milline elu Vormikohase avalduse ja perearsti luule on kuulajaid rõõmustanud.
oleks. Üht aga teatakse kindlasti: elu tõendi blanketid on saadaval ka Viru Seekord kuulutame konkursi,
oleks märksa vaesem.
maleva staabis, Pikk tänav 15, saamaks uut täiendust Väike-Maarja
kuulsale parnassile ja huvitavaid
Rakveres.
mõtteid ning emotsioone koduvalla
kohta.
Kontakt:
Viru ringkonna instruktor
Korraldaja:
pr Maire Laht, tel 520 1703,
Väike-Maarja Valla Raamatukogu
laht.maire@gmail.com
koostöös Väike-Maarja valla haridusViru ringkonna esinaine
ja kultuuriosakonnaga
pr Urve Rosenberg, tel 5344 6130,
urve.rosenberg@mail.ee
Osavõtutingimused:
Rakvere jaoskonna esinaine
Konkursist osavõtt ei ole vanuselt
pr Marit Mägi, tel 5671 7720,
piiratud. Arvestust peetakse
siren39@gmail.com
Lasketiirus.
Foto: erakogu Tapa jaoskonna esinaine
vanusegruppides:
1.- 4. kl; 5.-9. kl; 10-12. kl;
pr Kersti Põder, tel 5303 6318,
Astu liikmeks!
Kersti.P@hot.ee
täiskasvanud
Naiskodukaitse liikmeks astumiseks Väike-Maarja jaoskond (loomisel)
Oodatakse koduvalla elu ja ilu
tuleb esitada järgnevad dokumendid: pr Kristel Kitsing, tel 57 845 943,
kajastavaid luuletusi. Igalt osavõtjalt
- sooviavaldus koos kolme soovitaja Krispiinz@hotmail.com
kuni viis luuletust
allkirjaga (soovitajateks saab olla Lisainfo: www.virumalev.ee,
Naiskodukaitse või Kaitseliidu liige, www.naiskodukaitse.ee
Võistlustööde esitamise tähtaeg:
Võistluse tähtaeg lõpeb 15. aprillil
2010. a.

Väike-Maarja Valla Raamatukogu kuulutab välja
FOTOKONKURSI TALVEMUINASJUTT

Võistlustööde saatmine:
Tööd saadetakse 15. aprilliks VäikeMaarja raamatukogusse VäikeMaarja alevik, Lõuna tn. 10, 46202
Luuletus on kinnises ümbrikus, kus
peal on märgusõna: konkurss ja
autori varjunimi.
Teises kinnises ümbrikus on andmed
autori kohta: Nimi, vanus, (õpilastel
kool ja klass), aadress, telefon, e-posti
aadress.

Arvesse lähevad filmi- ja digiaparaadiga tehtud pildid, värvilised või must- Auhindamine:
valged. Tööd peavad olema esitatud paberil suurusega 10x15, ilma paspartuu Esitatud töid hindab þürii. Igast
või raamita.
vanuseastmest antakse välja I, II, III
auhind. Þüriil on õigus auhinnad
Ühelt autorilt võtame vastu maksimaalselt 10 pilti. Fotod peavad olema ümber jagada, aga samuti anda välja
ümbrikus, iga pildi juures foto allkiri. Ümbriku peal autori tunnusnimi, mille eriauhindu.
all ta näitusel esineb. Samas ümbrikus on teine kinnine ümbrik fotode autori
kontaktandmetega (nimi, vanus, aadress, e-mail, telefon).
Parimate tööde autasustamine ja
esitamine toimub maikuus VäikeVõistlusele ei või esitada teistel võistlustel auhinnatud töid. Pildi saatja Maarja raamatukogus.
vastutab selle autorsuse ning muude andmete õigsuse eest. Pildid pannakse Huvitavamad luuletused avaldatakse
näitusele Väike-Maarja ja teistesse raamatukogudesse.
luulevihikus.
Tööd tuua Väike-Maarja, Kiltsi, Triigi või Simuna raamatukogusse.
Töid ootame 15. veebruariks 2010.
Info tel 325 5034

Fotomeenutus
14. novembri 2009
Pandivere piirkonna
tegusate noorte
inimeste ringreisist
Tamsalu vallas.
Tutvumispäeval osales
üle 30 inimese.
Fotol reisiseltskond
uudistamas Ermo
Loodi sepikoda Loksa
külas.
Foto: Marju Metsman
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Väike-Maarja Valla Infoleht

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses
jumalateenistused pühapäeviti
kell 12.

Kogudust teenib vikaarõpetajana Enn
Salveste. Tel 5345 3967,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3, 46202 Väike-Maarja.

jumalateenistused
pühapäeviti kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund.
Tel 323 5450.
Koguduse veebileht: http://avispea.edicypages.com/et

Simuna koguduses
jumalateenistused
pühapäeviti
kell 10.

Koguduse hooldajaõpetaja 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.

kangastelgi ja õmblusmasinat.

Kui leidub kedagi, kel on ära anda või
ajutisse kasutusse pakkuda kangasteljed ja/
või õmblusmasinat, helistada noortekeskuse
telefonil 325 5038.

lõnga, heie ja
villaga saab tutvuda
ja tooteid osta VäikeMaarja bussipeatuse
juures

5. veebruaril ja
18. märtsil alates kella
10.00.

Simuna
hambaravi- ja
proteesikabinet
avatud

Info tel 5647 9102, Rene

Info tel 511 8379

Käru seltsimajas võimalus
üürida ruume (saal, köök, võimalus
ka ööbida).
Peo korraldamiseks olemas lauanõud 40
inimesele. Asume Väike-Maarja vallas Käru
külas. Info tel 5382 2369.

Tähelepanu!

Sind tagasi ei suuda keegi anda,
kuid mõtetesse alatiseks jääd.

maakler
soovitada, kuidas hetkel turul toimida.
515 3621
aimar.turbsal@uusmaa.ee

Lapsevanematele, kelle lapsed juba käivad
jalgrattatrennis või plaanivad seda teha, pakub
Väike-Maarja RSK võimalust soetada lastele
jalgrattaga sõitmiseks riideid
(lühike särk, lühikesed püksid ja vest).
Info Aimar Türbsalilt tel 515 3621

Rakke kultuurikeskus kutsub
25. märtsil kell 19.00

Rakvere Teatri etendusele
Meie Mehed.

Piletid: 135 ja 115 krooni. Info ja piletite
broneerimine tel 326 0879, 5569 2792

01.01  87
01.01  75
01.01  75
04.01  87
06.01  70
10.01  81
12.01  80
13.01  92
14.01  70
16.01  89
18.01  83
18.01  80
19.01  87
20.01  81
20.01  81
23.01  90
23.01  92
26.01  75
29.01  86
29.01  75
30.01  75
31.01  80

Inimestel, kes ei soovi, et tema sünnipäev ja vanus
avaldatakse, anda sellest teada vallalehe
toimetajale telefonidel 329 5758 või 526 3831.

kinnisvara müüjatele ja ostjatele: olge julged
Aimar Türbsal Soovitus
konsulteerima maakleriga, kes annab nõu ja oskab

Kõik see saadaval maaletooja laohindadega!
Vaata ka Internetist www.rotaks.ee
Info telefonidel 322 0470, 529 6792

AINO MARTSEPP
MILVI RELLI
RODION MEISNER
AINO ÕUNAPUU
JAAN VIRKUS
UNO TOOMSALU
RAIMUND SIKOV
LAINE ROHTMETS
ALGI LAUMETS
LINDA PÕLLUSAAR
MARIA JEGOROVA
MALLE PÄRNASTE
LOORE TAMMUS
ASTA LANGEMETS
HEINO KOKKUTA
HILDA LUMISTE
ELISAVETA LAAR
GELMI KURG
HILDA KOPPEL
JUTA TAALIKU
ALEKSANDER LINUS
AINO MARKELOVA

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

2009. aasta teises pooles oli Väike-Maarja vallas
korteritega tehtud tehinguid, mille hinnatase jäi 30003500 kr/m². Renoveeritud majade tehinguhinnad jäid 5000
kr/m² ja remontivajavate majade hinnad 1500 kr/m².
Hetkel www.city24.ee portaali andmetel on antud
piirkonnas pakkumisel 4 korterit ja 16 maja. Korterite
hinnad jäävad hinnavahemikku 150 000-250 000 kr ja
majade hinnad 120 000- 600 000 kr.

OÜ Rotaks-R laos
(Väike-Maarjas Pikk 30)
müügil:

Jürgo Meidla
23.12.2009
Ragnar Vaarik
25.12.2009
Henri Alas
26.12.2009
Kermo Selter
31.12.2009
Sander Ljazin
02.01.2010
Ott Gregor Jaago
06.01.2010
Raiko Tammi
07.01.2010
Meribel Vaarik
12.01.2010
Tervist ja rõõmsat meelt!

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

TEISIPÄEVITI (üle
nädala) kella 10-13
järgmised vastuvõtuajad
on 16.02, 02.03 ja 16.03

Soovitus kinnisvara müüjale
ja ostjale

* brikett (900 kg) 1980 krooni;
* kütteturvas (60 liitrit) 20 krooni;
* majapidamisgaas (21 kg balloon) 495 krooni;
* lõhutud küttepuud 450 krooni /TM;
* koeratoit Economy 20 kg 280 krooni;
* kassitoit Josicat 10 kg 274 krooni
... ja palju muud vajalikku!

Talvekuudel sündinud

Väike-Maarja noortekeskus otsib töökorras

Jõgeva villavabriku

Avispea koguduses

Jaanuar 2010

Kallist venda

Lembit Horebit

mälestab õde Silvia kaasaga.
Unustumatu onu mälestus jääb igaveseks
Urmase, Merikese, Evelini, Ervini ja nende
pereliikmete südamesse.
Südamlik kaastunne Toomas Horebile ja ta
perele kalli isa, vanaisa, äia kaotuse puhul.

Elna poes

(Tamme 2a, Väike-Maarjas):
* LILLED-KINGITUSED
* KAARDID-KÜÜNLAD
* LÕNGAD-VAIBAD
* TEKID-PADJAD
*SEEMNED-KASVUTURVAS
* KASUTATUD RIIDED
AVATUD E-P KELL 9-19
INFO TEL 5373 5059

26.07 - 03.08.2010 toimub
Remniku laste- ja
noortelaager.
Väike-Maarja vallale on
eraldatud 10
soodustuusikut
7-14aastastele lastele.
Tuusiku tellimiseks ja täpsema
info saamiseks pöörduda
lastekaitsetöötaja Tiia Kaselo
poole tel 329 5762.

Erika Neeno
Jaan Meigas
Eha Selter
Merike Koppas
Luule Lõhmus

22.10.1924 - 26.12.2009
19.04.1951 - 26.12.2009
23-03.1944 - 08.01.2010
11.03.1957 - 13.01.2010
29.07.1944 - 18.01.2010

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

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 esmaspäevaks,
11. veebruariks kella 10.00. Tellimiseks ja infoks
helistada telefonidel 326 1345, 5656 4959.
Väike-Maarja rahvamaja saalis seisis kogu jõuluajal
uhkelt kommipaberitest valmistatud jõulukuusk, mis on
Sirje Lippassaare valmistatud seitsme aasta jooksul.
Kommipabereid aitasid koguda Härmalõnga naised ja
Sirje sõbrad, tuttavad.
Täname Sirjet ilu valmistamisel!
Loodame, et seda kuuske hoitakse vääriliselt.
Jõulupiduliste nimel L. Uueni

