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Wiedemanni keelepäevast

Haridus- ja Teadusministeerium,
Emakeele Selts, Väike-Maarja
Vallavalitsus ja Väike-Maarja
Gümnaasium korraldavad neljapäeval, 30. aprillil Väike-Maarja
rahvamajas Wiedemanni keeleauhinna keelepäeva.

KAVA
11.00 Väike-Maarja Gümnaasiumi
tütarlastekoor (dirigent Ly Ipsberg)
Peep Sarapik (sõnad Juhan Liiv), Ta
lendab mesipuu poole
11.05 Keelepäeva avamine
11.10 Haridus- ja teadusministri
Tõnis Lukase tervitus
11.25 Eduard Leppiku laureaadimärgi kätteandmine Aino Leppikule
11.30 Väike-Maarja Gümnaasiumi
tütarlastekoor (dirigent Ly Ipsberg)

Eesti rahvaviis (sõnad  rahvaluule),
Ringmängulaul
11.40 Keili Pohlak (Väike-Maarja
Gümnaasium, juhendaja õpetaja Jaana
Puksa), Eduard Leppik  kohaliku
kultuuri edendaja
12.00 Krista Kerge (Tallinna Ülikool),
Keeletu üksindus ja kooselu
12.30 Jaan Kaplinski (Eesti Kirjanike
Liit), Kui soomeugrilik on eesti keel?
13.00 Ilse Lehiste (Ohio ülikool),
Nimetavalisi liitumisi Wiedemannil ja
tänapäeval
13.45 Tamme istutamine. Tamme
laul
13.55 Väike-Maarja vallavanem Olev
Liblikmann, Tamme kõne
14.00 Ühispildistamine

Kõik huvilised on oodatud
osalema!

Keeleauhinna laureaat on Ilse Lehiste

Kevadtorm 2008. Foto Ivar Jõesaar

Maikuu toob Kevadtormi

Kaitseväe suurõppuste staap asub 4.-24. maini Simunas

Maipühade
järgsel nädalal
algab Kesk-Eesti
kirdenurgas kaitseväe
iga-aastane
suurõppus
Kevadtorm. Järjekorras seitsmenda
sellenimelise õppuse korraldab
kaitsevägi sel aastal Jõgevamaa põhjaning Lääne- ja Ida-Virumaa lõunaosas.

Alates 3. maist on kolme nädala
jooksul Väike-Maarja, Laekvere,
Avinurme, Tudulinna ja Torma valla
teedel ja maadel liikumas ning oma
sõjameheoskusi lihvimas pea kolm
tuhat ajateenijat, kutselist sõjaväelast
ning vabatahtlikku kaitseliitlast.
Kevadtorm on eksamiks tänavu
kevadel oma väljaõppe lõpetavaile
ajateenijaile ning koostööharjutuseks
kutselistele
sõjaväelastele
ja
kaitseliitlastele. Arvestades suurt
koormust ja elevust, mida selline hulk
sõjaväelasi ning sõjamasinaid õppuste
ajaks kohalikku rahulikku argipäeva
toob, loodavad õppuse korraldajad

Kevadtormi õppuste ajal saab
Simuna raamatukogu ja sauna
külastada endiselt nende
lahtiolekuaegadel.

õppuse piirkonna elanike toetusele ja Loomapidajail, kes kardavad, et
mõistmisele.
õppusel kasutatav õppelahingumoon
või sõjaväeveokite mootorimüra võib
Kevadtormi on läbi viidud erinevates häirida nende karja, tuleks õppuse eel
piirkondades: Ida- ja Lääne-Virumaal, ühendust võtta tsiviil-militaarkoostöö
Jõgeva, Võru, Tartu ja Põlva juhi kapten Heiki Arikesega (tel 501
maakondades. Õppuste piirkond 4242, e-mail: kevadtorm@mil.ee) ning
muutub igal aastal, sest kaitseväe kokku
leppida
võimalikes
jaoks on oluline mitte ära harjuda ühe tegevuspiirangutes. Õppuse käigus
konkreetse õppevälja maastikuga, jälgitakse pidevalt, et eelnevatest
vaid aru saada Eesti erinevate kokkulepetest kinni peetaks ning
piirkondade eripärast.
võimalikud rikkumised saaks
heastatud.
Igal Kevadtormil on ka teine Eesti
jaoks väga oluline mõõde - kaitsevägi Kevadtormil osalejatele on oluline, et
teeb õppuse eel ja ajal tihedat maad ja metsad jääks maha sellistena,
koostööd õppuse piirkonda jäävate nagu need kasutamiseks anti. Täname
valdade elanikega. Õppuse eel siinkohal kõiki neid Jõgevamaa ning
vaatavad tsiviil-militaarkoostöö Lääne- ja Ida-Virumaa elanikke, kes
spetsialistid üle erinevate harjutuste olid nõus oma eramaad ajutiselt
läbiviimiseks sobilikud riigi- või laenama kaitseväele elupaigaks ja
eraomanduses olevad maa-alad ning harjutustandriks, et saaksime oma
lepivad maaomanikega kokku tänavuse
õppuse
läbi
viia
rohumaade
ja
metsaalade lahinguolukorrale
võimalikult
kasutustingimustes ning -piirangutes. sarnases keskkonnas.
Kevatorm 2009 korraldustoimkond

Kevadtormi õppuste ajal võtab Simuna osavallavanem Mart Pruul
kodanikke vastu Simuna raamatukogus.
11. - 15. maini on osavallavanem puhkusel.

Tule 1. mail kaasa mõtlema!

Väike-Maarja vallas on kolm mõttekoda: Arukoda Ebavere tervisespordikeskuse
olmehoones, Virumaa Jahimeeste mõttekoda Simunas ja Vao päevakeskuses.
Arukoda Ebaveres
* Ebavere Arukoda kutsub kaasa
mõtlema Sind, kes väärtustad oma
paikkonda, siinset loodust ja kultuuri,
kes tunned, et see siin on Sinu koht,
paigana südamelähedane just Sulle.
Arukoja teemadeks on väärtused ja
kultuur,
loodusväärtused,
loodusvarade kasutamine. Mõtleme
põliste
(põhiliste)
väärtuste
hoidmisele, nende osale meie elus ja
sellele, kas ka tänapäeval ning kuidas
ja mida saaksime taas väärtustada või
oma lahutamatuks osaks pidada. Kus
veel võiksime neile teemadele mõelda
kui mitte muistse Ebavere hiiemäe
jalamil toimuvas Arukojas. Tule 1.
mail kaasa mõtlema!
Mõttetalgutele saad registreeruda
www.minueesti.ee
Internetis
vähemalt
3-liikmeliste
seltskondadena. Neil, kel pole
võimalust Internetis registreeruda,
anda
Ebavere
Arukojaga

osalemissoovist teada kojavanem
Marju
Metsmanile
(marju@vmaarja.ee, 526 3831). Kutsu kaasa
sõbrad, kes hoolivad siinsest paigast!
Mõttekoda avatakse kell 10.00, tule
kohale veidi varem!
Küsimused, mida arutama hakatakse,
esitavad osalejad ise ja kohapeal.
Mõttetalguid peetakse Avatud Ruumi
meetodil. Lahenduste leidmise
soodustamiseks peavad küsimused
algama sõnaga kuidas?.

Mõttetalgud Vao päevakeskuses
AS Hoolekandeteenused Aavere
Hooldekodu korraldab 1. mail kell
11.00 Vao päevakeskuses projekti
Teeme ära! Minu Eesti raames
omaalgatuslikus
mõttekojas
mõttetalgud kohalikel teemadel.

Kavas:
 tutvustus
 näitus-müük
 väike etteaste
 omaloomingu võimalus
Virumaa Jahimeeste mõttekojas  vabatahtlikud esinejad
Simunas on teemadeks maaelu,  vestlusring
ettevõtlus
ja
töökohad,  avatud kohvik
valitsemiskultuur. Kojavanem on Teet
Paju.

Mõtleme üheskoos ja pakume jõukohaseid lahendusi! Üleeestiline kampaania Teeme ära! Minu Eesti annab meile
põhjuse ühiselt mõelda ja võimaluse häid mõtteid oma
kogukonna või terve Eesti heaks tööle panna!

Tänavuse Wiedemanni keeleauhinna ning 500 000 krooni pälvis
Ameerikas elav väliseestlane Ilse
Lehiste eesti keele foneetika ja
fonoloogia uurimise, Eesti keeleteaduse arendamise, väliseestluse
toetamise, eesti keele rahvusvahelise
tutvustamise, tulemusrikka teadusliku juhendamistöö ning eestikeelse
ilukirjan-dusliku tegevuse eest.
Ilse Lehiste on sündinud 31. jaanuaril
1922. aastal. 1948. aastal sai ta
Hamburgi ülikoolis filoloogiadoktori
kraadi, 1959. aastal kaitses Michigani
ülikoolis doktoriväitekirja lingvistika
alal. Ilse Lehiste on saavutanud
keeleteadlasena maailmas laia
tunnustuse. Tema sulest on ilmunud
üle kümne raamatu, ligikaudu
kakssada artiklit ning umbes sada
retsensiooni. Lehiste on Essexi, Lundi
ja Tartu ülikooli audoktor.

Lehiste kõrval kandideerisid tänavu
Wiedemanni auhinnale ka Jaan
Kaplinski, Krista Kerge, Raimo Raag
ja Mari Tarand.
Ferdinand Johann Wiedemanni
keeleauhind on riigi keeleauhind, mis
määratakse igal aastal ühele
füüsilisele isikule väljapaistvate
teenete eest eesti keele uurimisel,
korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Auhinna
määrab Vabariigi Valitsus haridus- ja
teadusministri juhitava komisjoni
ettepanekul.
Esimest korda anti Väike-Maarjas Jüri
ja Irma Silla perest alguse saanud
keeleauhind välja 1989. aastal. Alates
2004. aastast on auhind riiklik.
Eelmisel aastal pälvis Wiedemanni
keeleauhinna Mati Erelt.

Muinsuskaitse ümarlaud
kutsub 16. mail talgutele
Väike-Maarja vallas saab kaasa aidata Kiltsi
mõisa pargis ja Simuna kalmistul.
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud
organiseerib 16. mail 2009 eesti
muinsuskaitse talgupäeva. Nagu
igale rahvale on ka eestlastele tähtsad
tema juured ja ajalugu. Ajaloo
käegakatsutav osa meie kultuurimaastikul on kultuuripärand, mida
esindab arhitektuurimälestis, inimeste
kujundatud maastik, esemeline
kultuur. Tänasel päeval 26 %
mälestistest on halvas seisus.

 Simuna kalmistu ja Kiltsi mõisa
pargi. Kui soovid olla 16. mai
talgupäeval osaline, siis anna endast
teada Marju Metsmanile tel 526 3831
või marju@v-maarja.ee. Kaasa võtta
töökindad, oksakäärid, reha.
Muinsuskaitse talgupäevad on meil
kõigil võimalus anda oma panus Eesti
mälestiste säilimise heaks. Sõltumata
omanikust on mälestised oluline osa
meie kõigi ühisest ajaloost ja
rahvusidentiteedist.
Kui soovid anda oma panuse mõne
teise objekti korrastamiseks, külasta
Internetilehekülge
http://talgud2009.umarlaud.eu/ ja
registreeru elektrooniliselt.

Ürituse eesmärgiks on üles kutsuda
inimesi
üle
Eesti
osalema
kultuurimälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastus ja
heakorrastustöödele. Eesmärgiks on
saada talgutel osalema suurt hulka
inimesi u 200 objektil. Igal objektil Kiltsi mõisa pargis algavad
korda saadetav sõltub objekti koristustalgud juba päeva varem 
vajadustest ja võimalustest.
15. mail kell 10.00.
AJAKAVA
Muinsus-kaitse talgupäevad on meil 10.30  14.30 pargikorrastustöö
kõigil võimalus anda oma panus 14.30  15.00 söögipaus
mälestiste säilimise heaks. Sõltumata 15.00  15.20 Euroopa  minu
omanikust on mälestised meile tähtis kodu tööde hindamine
osa ühisest ajaloost ja rahvus- 15.30  16.00 autasustamine
identiteedist. Kõigil on oma
Euroopa tamme istutamine,
kodukohas meelispaigad, mille üle
lõkke süütamine
ollakse uhke ja mida näidatakse 16.00 buss viib õpilased koju
meelsasti oma külalisele. Kaunis park, 16.00  18.00 arutelu Kiltsi
kirik, linnamägi, mõisasüda, kauni mõisakooli tulevikuvisiooni teemal
miljööga asum.
Tule igal juhul! Vihmase ilma korral
Väike-Maarja vallavalitsus on toimub arutelu mõisahoones.
talguteks välja valinud kaks objekti
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Väike-Maarja Valla Infoleht
Juhtkiri

Mis on
vallalehe
ülesanne?
Aprillikuisel valla- ja linnalehtede
toimetajate ühisel õppepäeval arutleti
vallalehe rolli üle saabuvate
europarlamendi ja kohalike valimiste
tuules. Vallalehe ülesannetest ja
viimast ilmumisaastat kokkuvõtvat
arutluskäiku saame lugeda lehe
maikuunumbrist. Majandusliku
kokkuhoiu kaalutlustel ilmub valla
ajaleht taas juba märtsikuu numbrist
mustvalgena, samuti on piiratud lehe
maht  formaat A3 kaheksa lehekülge.
Vallalehel kui kohaliku identiteedi
kandjal on roll olla ka ühiskonna
valvekoer ja pidada vahti vallas
toimuva üle. Seda ka sõna otseses
mõttes. Niisiis:

Head koera- ja kassiomanikud!

Koerad ja kassid on kahtlemata on
toredad lemmikloomad. Koertega
tuleb käia õues jalutamas. Kuidas aga
vältida olukorda, et loomapidajad
käivad lemmikutega jalutamas
mänguväljakutel, surnuaedades ja
kergliiklusteel, jättes omakorda
koristamata lemmikloomade poolt
tekitatud reostuse? Kes meist tahaks,
et tema haual käiakse koera
pissitamas?
Seepärast,
head
koeraomanikud  jätkem lastele
puhtad mänguväljakud ja küllap
leidub koertega jalutamiseks ka mõni
muu paik peale surnuaedade.
Väike-Maarja vallas kehtestati 3.
aprillil 2006 koerte ja kasside pidamise
eeskiri, mille kohaselt on koera või
kassi omanik on kohustatud tagama,
et
1) loom ei pääseks inimesi
hammustama, ehmatama või muud
kahju tekitama;
2) loom ei reostaks üldkasutatavaid
kohti (trepikojad, välistrepid ja selle
ümbruses
olev
maa-ala,
üldkasutatavad ruumid, kõnniteed,
pargid, mängu- ja spordiväljakud jne),
reostatud koht tuleb omanikul kohe
puhastada;
3) loom ei häiriks naaberkorterites
elavate inimeste rahu;
4) ei ujutataks koeri inimeste
suplemiseks ettenähtud kohas;
5) loom oleks vaktsineeritud
marutaudi (vajadusel ka teiste
loomataudide vastu) veterinaararsti
määratud tähtaegadel.
Koerte ja kasside pidamise eeskirja
rikkumise eest karistatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §-s
663 sätestatud korras. Eeskirja
rikkumisega seotud väärtegude
kohtuväliseks menetlejaks on
vallavalitsus ja politseiprefektuur.
Suhtugem hoolivalt kaasinimestesse!
Kena kevadet,
Marju Metsman
vallalehe toimetaja

Reedel, 8. mail kell
15.00 algavad VäikeMaarja-Ebavere
kergliiklusteel asuva
Kaarma paemurru
koristustalgud.
Võta kaasa sõber,
töökindad ja
tule appi!
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Vallavolikogus. Vallavalitsuses

27. märts vallavolikogus

* Muudeti vallavolikogu 27.03.2002
määrust ja Väike-Maarja valla eelarve
reservfondi käsutamise korra punkt 1
sõnastati järgmiselt: Väike-Maarja
valla
eelarve
reservfond
moodustatakse kuni 1% ulatuses
eelarve kuludest.
* Kehtetuks tunnistati alates
01.04.2009 vallavolikogu 08.12.2005
otsus, millega oli määratud
vallavalitsuse liikmete hüvituse
suuruseks 1600 krooni.
* Kehtetuks tunnistati alates
01.04.2009 vallavolikogu 25.01.2006
otsus, millega oli määratud volikogu
esimehe tasu 11 500 krooni kuus,
volikogu aseesimehe tasu 2000 krooni
kuus; volikogu alalise komisjoni
esimehe tasu 1500 krooni kuus;
volikogu alalise komisjoni aseesimehe
tasu 1250 krooni kuus; volikogu
liikme tasu 1000 krooni kuus,
volikogu alalise komisjoni liikmele,
kes ei kuulu volikogu koosseisu
makstav tasu 125 krooni komisjoni
koosolekust osavõtu eest.
* Vallavanemale makstavat hüvitist
isikliku sõiduauto kasutamise eest
vähendati 2000 krooni alates
01.03.2009.
* Võeti vastu 2009. aasta valla
lisaeelarve
Hans Kruusamägi: kuna volikogu
liikmetel on komisjonides olnud
võimalus lisaeelarve osas esitada
küsimusi ja teha omapoolseid
ettepanekuid, teen ettepaneku panna
lisaeelarve koheselt hääletusele.
Indrek Kesküla tegi ettepaneku enne
lisaeelarve hääletamist ettekandajale
küsimusi esitada.
Hans Kruusamägi poolt esitatud
ettepaneku poolt hääletas 8 volikogu
liiget, Indrek Kesküla poolt esitatud
ettepaneku poolt 6 volikogu liiget.
Otsustati panna lisaeelarve koheselt
hääletusele. Toimus lisaeelarve
hääletus. Väike-Maarja valla eelarve
tulude plaani vähenemine kinnitati
summas 8 595 357 krooni, kulude
plaani vähenemine summas 9 095 357
krooni, suurendada kulude plaani
vähenemise arvel kassatagavara
summas 500 000 krooni.
* Kinnitati Väike-Maarja valla
haridusasutuste
pedagoogide
töötasustamise alused. Väike-Maarja
valla haridusasutuste õpetajate palga
alammäärad kehtestatakse Vabariigi
Valitsuse 26. veebruari 2009. aasta
määruse nr 44 alusel, mis omakorda
on kehtestatud Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 45 lõike 1
alusel. Koolieelse lasteasutuse
seaduse §21 lg 1` järgi on
omavalitsusel vastavalt vabade
vahendite olemasolul võimalus tõsta
õpetajate palgamäärasid. Vabade
vahendite puudumisel jäävad
koolieelsete
lasteasutuste
palgamäärad eelmise aasta tasemele.
* Seati hoonestusõigus 99 aastaks
hoone omanike kasuks Väike-Maarja
alevikus J. Liivi tn 10a asuvale 1229 m2
suurusele katastriüksusele, mille
sihtotstarve on elamumaa.
* Seati hoonestusõigus 99 aastaks
hoone omanike kasuks Väike-Maarja
alevikus Tamme tn 2a asuvale 758 m2
suurusele katastriüksusele, mille
sihtotstarve on ärimaa.
Arupärimisele vastamine
* Sven Kesleri poolt esitatud
arupärimine: 19. märtsil toimunud
volikogu istungil toimus arutelu
muuhulgas 2009. aasta eelarves
planeeritud ja lisaeelarve projektis
vähendatud mittetulundusühingute ja
seltsingute toetussummade üle.
Liivaküla külaseltsi projektipõhiseks
toetuseks on 2009. aasta eelarves
planeeritud 100 000 krooni.
Lisaeelarve projektis nimetatud
summat ei ole planeeritud. Küll aga
kinnitasid volikogu istungil üheselt, et
nimetatud summa tuleb igal juhul
leida ja vajadusel vallavalitsuse
reservfondist kasvõi jupikaupa
eraldada. Tänaseks on välja
kujunenud olukord, kus Kiltsi
alevikus ja lähiümbruses on
vallavalitsuse
tegevuse
või
tegevusetuse tagajärjel tekkimas kolm
avalikku
ehitist,
mis
kõik

konkureerivad vallaeelarve vahendite
järjest suuremale finantseerimisele 
Kiltsi mõisahoone, Kiltsi rahvamaja ja
rajatav Liivaküla seltsimaja. Ka enne
majanduslanguse teadvustamist ja
keskvalitsuse poolt valla eelarveliste
eraldiste vähendamist 2009. aasta
alguses oli selge, et olemasolevatest
eelarvelistest vahenditest ei piisa kõigi
kolme
ehituse
ja
remondi
finantseerimiseks.
Arvestades
arengueesmärke, siis puudub ka
algusest peale reaalne vajadus
piirkonnas
kolme
sarnase
funktsiooniga
objekti
välja
arendamiseks.
Volikogu istungil väitsid Sa minu
küsimusele vastates, et vallavalitsusel
puudus kaalutlusõigus Liivaküla
seltsi taotluse arutamisel eraldatava
summa üle otsustamisel.
Eeltoodu alusel palun vastata
järgmistele küsimustele:
1. Milline on õiguslik alus
vallavalitsuse reservfondist vahendite
kasutamiseks nimetatud summa
finantseerimiseks, ja lisaks seda juhul,
kui volikogu ei pea vajalikuks eelarves
nimetatud kulu finantseerida.
2. Millisel õiguslikul alusel põhineb
väide, et volikogu määrusega
kehtestatud Külaliikumise korra
rakendamisel vallavalitsuse poolt
puudub
võimalus
otsuste
langetamisel
kaalutlusõiguse
rakendamiseks?
3. Juhul kui nimetatud õiguslik alus
on olemas, siis kas ei tekita nimetatud
olukord riivet eelarveliste vahendite
õiglaseks
ja
otstarbekaks
kasutamiseks?
4. Juhul kui see on nii, siis miks
vallavalitsus ei ole käesoleva ajani
pöördunud vallavolikogu poole
ettepanekuga vastava õigusakti
muutmiseks?
5. Mis põhjusel on vallavalitsus
tekitanud kunstlikult olukorra, kus nii
väikeses, siuliselt ühe aleviku
mõjupiirkonnas, on tekkinud kolm
konkureerivat avalikku funktsiooni ja
finantseerimist vajavat objekti?
6. Millistel põhjendatud kaalutlustel
vallavalitsus
langetas
otsuse
nimetatud projekti toetada?
7. Kes vastutab tekkinud olukorra
pärast ja kuidas seda lahendada?
8. Kas näed endal lasuvat poliitilist
vastutust vallavanemana tööga mitte
toimetuleku pärast?
Vallavanem Olev Liblikmann vastas
arupärimisel esitatud küsimustele:
1. Volikogu istungil käsitlesin
reservfondi
kasutamist
MTÜ
Liivaküla Küla Seltsi poolt esitatud
projekti toetamiseks ühe võimalusena,
mida võiks kaaluda. Reservfondist
raha eraldamise otsustab vallavalitsus
oma istungil. Samas arvestades seda,
et reservfondi käsutab vallavalitsus
eelkõige eelarves ettenägemata
kulude katmiseks kindla korra
kohaselt ei ole raha eraldamine antud
projekti toetuseks reservfondist
ilmselt võimalik.
2. Volikogu istungil rõhutasin seda, et
külaseltsid on tavaliselt arvestanud
valla
poolse
projektide
kaasfinantseerimisega ja ilma
toetuseta muutub Liivaküla Küla
Seltsi
projekti realiseerimine
küsitavaks. Vallavalitsus on pidanud
igati vajalikuks toetada valla
territooriumil asuvate külade arengut.
Vallavalitsusel
on
võimalik
kaasfinantseerimisest keelduda, sest
volikogu poolt 23.04.2008 kinnitatud
Külaliikumise toetamise korra § 6
lg 5 kohaselt kaasfinantseerimise
otsustab vallavalitsus hiljemalt 15
päeva jooksul MTÜ poolt taotluse
esitamisest. Vallavalitsuse korralduses
taotluse mitterahastamise kohta
märgitakse mitterahastamise põhjus.
3. Arvestades seda, et vallavalitsusel
on võimalik motiveeritult keelduda
raha
eraldamisest
ei
toimu
eelarveliste vahendite õiglase ja
otstarbeka kasutamise põhimõtte
rikkumist.
4. Vastuse punktidest 2 ja 3 tulenevalt
puudub vajadus Külaliikumise
toetamise korra muutmiseks.
5. Väär on väita, et vallavalitsus on
kunstlikult tekitanud Teie küsimuses

tõstatatud olukorra. Leian, et
meelevaldne on paigutada need kolm
objekti ühele tasandile. MTÜ
Liivaküla Küla Selts on
küla
arendamiseks moodustatud juriidiline
isik, kes langetab ise oma tegevusse
puudutavaid otsuseid, s.h lahendab
küla seltsimaja rajamisega seonduvaid
küsimusi. MTÜ lähtub oma tegevuses
üldkoosoleku otsustest ja küla
arengukavast. Kiltsi mõisahoone ja
Kiltsi rahvamaja puhul on tegemist
vallaeelarvest finantseeritavate
objektidega.
6. Vallavalitsuse poolt ei ole antud
korraldust, millega oleks otsustatud
MTÜ Liivaküla Küla Seltsi poolt
esitatud projekti kaasfinantseerimine.
7. Vallavalitsuse poolt on ette nähtud
Kiltsi raamatukogu üleviimine 2010.
aastal renoveeritavasse Kiltsi mõisa.
Kiltsi rahvamaja hoone antakse tasuta
üle külaseltsile või pannakse müüki.
Liivaküla seltsimaja rajamise
lõpuleviimise otsustab külaselts.
8. Ei.
Sven Kesler: vastused on laadis, nagu
oleksin ma esitanud arupärimise, et
miks Liivaküla külaselts seltsimaja
rajab. Küsimused on esitatud lähtuvalt
maksumaksja raha kasutamisest
Liivaküla seltsimaja toetamiseks
olukorras,
kus
haridusja
kultuurikomisjonis
arutasime,
tulenevalt majanduslikult raskest
olukorrast Kiltsi rahvamaja ja
raamatukogu
sulgemist.
Arupärimisele pole sisuliselt vastatud.
Ei saanud vastust küsimusele, mis
saab eelarvest välja jäänud Liivaküla
seltsimaja eraldisest edasi?
Olev Liblikmann: hetkel ei ole
võimalik seda rahaliste vahendite
vähesuse tõttu toetada.

Valla 2009.
Käesoleva aasta jaanuaris võttis
vallavolikogu vastu 2009. a valla
eelarve. Eelarve tegemine oli
keeruline, sest keskvalitsus ei suutnud
kuidagi riigikogule esitada riigieelarvet ja sellest tulenevalt oli ka
kohalikel omavalitsustel raske oma
eelarveid kokku panna. Omavalitsuste
kõige suurem häda on selles, et nad
sõltuvad 99 % ulatuses keskvalitsuse
survest, kuipalju neile riigi poolt
eelseisvaks aastaks riigi poolt raha
eraldatakse. Keskvalitsusele ei maksa
midagi omavalitsustega sõlmitud
kokkulepete murdmine ja käitumine
tugevama õiguse printsiibist lähtudes.
Oleme viimastel aastatel võtnud valla
eelarve vastu juba detsembrikuus,
seekord pidime seda tegema
jaanuaris.

Omavalitsuste eraldiste kärped
Õige pea selgus aga, et riigikogus
vastu võetud riigieelarve on täiesti
mööda pandud ja kiiresti tuli hakata
koostama ulatuslikku negatiivset
lisaeelarvet, milles nähti ette kärpida
kohalikele omavalitsusele eraldatavaid summasid ligi 3 miljoni krooni
ulatuses. Seda ulatuslikku kärbet ei
arutatud mitte ühegi omavalitsuse ega
omavalitsuste liiduga, vaid viidi kohe
riigikogusse ja võeti seal veebruari
lõpus koos usaldushääletusega
keskvalitsusele ka vastu. Koos selle
negatiivse
lisaeelarvega
ja
omavalitsuse kärbetega võeti vastu ka
terve rida kummalisi seadusemuudatusi, mistõttu ei pea
omavalitsused raha kokkuhoiu
eesmärgil tegelema enam näiteks
noorsootööga ja sporditööga, samuti
ei pea omavalitsused enam lasteaeda
vastu võtma kõiki lapsi. Tegelikkuses
pole ju see ometi võimalik! Mida
31. märts vallavalitsuses
selliste seaduste vastuvõtmisel
* Lõpetati FIE Maiu Õunapuuga koalitsioonisaadikute peas riigikogus
sõlmitud üürileping Simuna mnt 11 toimus, jääb küll täiesti arusaamatuks.
ruumide kasutamiseks alates
01.04.2009.
Sellised suured kärped omava* Otsustati müüa Triigi külas asuv litsustele tõid kaasa selle, et ka meie
Pargiääre kinnistu (pindala 10669 m2) pidime hakkama kibekiiresti oma
alghinnaga 300 000 krooni avalikul eelarvet ulatuslikult kärpima. Ilmselt
enampakkumisel, mis toimub tegid õigesti need omavalitsused, ja
13.04.2009 kell 10.00 Pikk 7 Väike- neid oli rõhuv enamus, kes ei
Maarja vallavalituses. Määrata kiirustanudki põhieelarve vastuosavõtutasuks 1000 krooni ja võtmisega ja lükkasid selle
tagatisrahaks 30 000 krooni.
märtsikuusse. Selline käitumine
näitab, et omavalitsused ei usalda
7. aprill vallavalitsuses
keskvalitsust enam üldse.
* Kinnitati Väike-Maarja valla
lisaeelarvest tulenev tulude laekumise Kuigi esialgu koostatud käesoleva
vähenemine summas 8 595 357 krooni aasta valla eelarves nägime me ette
ning kulude vähendamine summas 8 maailma
ja
riigi
raskest
595 357 krooni
majanduslikust olukorrast tulenevaid
* Muudeti vallavalitsuse 23. veebruari vähendamisi, võimaldanuks see ometi
2009. a korraldust ja kinnitati Väike- enam-vähem normaalselt majandada
Maarja valla 2009. aasta eelarvest ja ka vajalikke investeeringuid teha.
eraldatavad tegevustoetused vastavalt Riigi negatiivses eelarves meile
juurdelisatud
nimekirjale teatavaks tehtud uued eraldiste
kogusummas 100 000 krooni. suurused tõmbasid aga neile
Vallavalitsusel on õigus toetus üle plaanidele kriipsu peale. Nii
kanda 1/4 osas igas kvartalis;
vähenesid näiteks teede korrashoiuks
* Reservfondist eraldati 25 000 krooni ettenähtud vahendid 5,6 miljonilt
vallavalitsuse ja MTÜ Ebavere kroonilt 2008. aastal 1,4 miljoni
Tervisespordikeskus vahel sõlmitud kroonini 2009. aastal ehk täpselt 4
lepingust tulenevate kohustuste korda ehk 4 miljoni krooni võrra.
täitmiseks.
* Kinnitati alates 08.04.09 Simuna Teame, et vallale kuuluv teedevõrk on
spordihoone osutatavate teenuste viimati kolhooside poolt remonditud
hinnakirjas järgmised muudatused: ja
on
tänavuseks
tugevasti
dui kasutus ilma sportimiseta 15 amortiseerunud. Ainuüksi Väikekrooni kord, spordilaagritel ruumide Maarja kolhoosi poolt asfalteeritud
komplekskasutus (60 krooni), koos teede remondiks kuluks koheselt
toitlustamise (110 krooni) tagamisega vähemalt 20 miljonit krooni, lisaks
koolis  170 krooni ühe osavõtja kohta ulatuslikud kruusateed mujal valla
ööpäevas.
territooriumil. Väga raskeks hoobiks
* Õpilaskodu üüriks 27.-29. augustini on üksikisiku tulumaksu eraldiste
toimuval rahvusvahelisel noorte protsendi vähendamine 11,93-lt 11,4korvpalliturniiril NG Mini Cup ni. Teame ju kõik, et üksikisiku
osalevate võistlejate majutamiseks tulumaks väheneb niigi väga suure
kinnitati 115 krooni ühe osavõtja tööpuuduse ja koondamiste tõttu.
kohta ööpäevas.
Kokku väheneb üksikisiku tulumaks
4,8 miljoni krooni võrra võrreldes
2008. aasta tegelikuga ehk 14,2%.

Muudatus õpilasliini
sõidugraafikus

Vallavalitsuses otsustati muuta
õpilasliini, mis väljus siiani igal
koolipäeval Simuna kooli juurest kell
13.00. Muudatus: Simuna õpilasliini
Käru ring jääb käiku igal teisipäeval
ja reedel.

Tasandusfondi vahendite vähenemine
Ulatuslikke kärpeid tehti meile
eraldatud tasandusfondi vahendite
osas  vähenemine 2,3 miljonit krooni
võrreldes 2008. aasta tegelikuga.
Õpetajatele eraldatud summa vähenes
1,7 miljonit võrreldes 2008. aasta
tegelikuga. Ja nii edasi. Kokku

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja: Väike-Maarja Vallavalitsus, Pikk 7, 46 202 Väike-Maarja, 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. Tiraa 1200 eksemplari.
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Väike-Maarja Valla Infoleht

aasta eelarvest ja lisaeelarvest
vähenevad selle aasta tulud vastavalt
vastuvõetud valla lisaeelarvele 2009.
aastal võrreldes 2008. aasta tegelikuga
(ilma laenuta) ligi 23 miljoni krooni
võrra.
Selline suur tulude vähenemine
sundis samavõrra vähendama ka
kulusid, sest eelarve peab olema ju
tasakaalus. Vallavalitsuse spetsialistide pingsate vaidluste ja pikkade
arutelude tulemusena valmis variant,
millega oli kõigil asjast huvitatutel
võimalik tutvuda. Kärpeid tuli teha
olukorras, kus riik jälle viivitas
omapoolsete
eraldiste
teatavakstegemisega ja seda varianti tuli
täiendada praktiliselt kuni volikogu
istungi päevani 27. märtsil.
Et kokku tuleb hoida tohutult suured
summad, ei jäta need puudutamata
praktiliselt ühtki eluala. Paratamatult
peab sellistel puhkudel paika panema
pingerea, mis on valla elus
esmatähtsad ja mitte nii tähtsad
ülesanded ja vastavalt sellele ka
kärpeid tegema.
Selge on, et töötama peavad lasteaiad,
koolid, hooldekodud ja teised
elutähtsad asutused; huvitegevus,
kultuur, sport ja seltside tegevus
peavad kahjuks rohkem kannatama.
Ei ole õige vähendada massiliselt ka
vallast palka saavate üle 250 töötaja
töötasusid - inimestel on niigi raske sest seeläbi saab vald omakorda
vähem üksikisiku tulumaksu. Seetõttu
vähendasime ainult vallaametnike
töötasu ja isiklike sõiduautode hüvitisi
ning vallavalitsuse liikmete ja
volikogu liikmete hüvitisi, kusjuures
viimaseid tervelt 100% ulatuses.
Üksikasjalik kärbete nimekiri on
üleval valla kodulehel
Kärbete nimekiri on nii pikk ja
üksikasjalik, et hõlmab tervelt 10
trükilehekülge. Seega ei ole võimalik
siin artiklis neid käsitleda, vaid igaüks
saab nendega tutvuda valla
koduleheküljel olevas eelarve ja
lisaeelarve seletuskirjas, aga ka
vallamajas kas iga eluala eest
vastutava spetsialisti või ka
vallavanema juures. Põhiprintsiip oli,
et me ei sulge ühtegi asutust täielikult
ega lõpeta tegevust ühelgi elualal.
Teatavasti tegeleb keskvalitsus praegu
juba uue negatiivse eelarve
ettevalmistamisega. Jälgime pingsalt
riigieelarvega toimuvat ja vallaeelarve
tulude laekumist, et koheselt
reageerida ja asuda jälle kiiresti uut
negatiivset lisaeelarvet koostama, sest
karta on, et keskvalitsuse poolt
planeeritavad kärped ei jäta
puudutamata ka omavalitsusi. Teame,
et Tallinna linn pöördus riigikohtusse,
Eesti Maaomavalitsuste Liit aga
Euroopa Omavalitsuste Kongressi
poole,
saamaks
kinnitust
omavalitsustele tehtud kärbete
ebaseaduslikuks tunnistamiseks.
Loodame,
et
see
vähendab
keskvalitsuse
indu
uute
omavalitsustele mõeldud kärbete
planeerimisel. Elame-näeme. Seni aga
elame
praeguses
lisaeelarves
kinnitatud arvude järgi.
Olev Liblikmann
vallavanem

Väike-Maarjas
alanes taas
soojusenergia
hind

AS Fortum Termest alandas 1. aprillist
Väike-Maarjas taas soojusenergia
hinda. Märtsikuus 830.74 kr/MWh
eest tasunud tarbijatel tuleb 1. aprillist
alates maksta 679.94 kr/MWh, millele
lisandub käibemaks 18%. Ida-Eesti
piirkonnas
on
Väike-Maarja
võrgupiirkonna hind odavuselt teisel
kohal, vähem maksavad Püssi
elanikud  663.35 kr/MWh eest. Kõige
rohkem tuleb Ida-Eesti piirkonnas
soojuse eest tasuda Narva-Jõesuu
võrgupiirkonna tarbijatel  798.94 kr/
MWh eest, hinnale lisandub
käibemaks.
Allikas: www.fortumtermest.ee
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2009. aasta eelarve tulud ja kulud

KOKKU TULUD
Muutus kassas (kassajääk)
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Riigilõivud
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im
Tasandusfond §11 lg1
Õpetajad
Rajatiste ja hoonete müük
Omanikutulud
Kaevandamisõiguse tasu
Laekumine vee erikasutusest
Saastetasud
KOKKU TULUD TEGEVUSALADELT
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
011121 Valla- ja linnavalitsus
011122 Informaatika
04 MAJANDUS
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud
04210
Maakorraldus
043601 Triigi katlamaja
043602 Kiltsi põhikooli katlamaja
04510
Maanteetransport
045111 Bussijaam
05 KESKKONNAKAITSE
Toetused
05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)
06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
Kaupade ja teenuste müük
06100 Elamumajanduse arendamine
06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
06602 Kalmistud
066041 Väike-Maarja saun
066043 Simuna saun
066051 Tehno maja
08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
081021 Triigi spordihoone
081024 Simuna spordihoone
081041 Ebavere tervisespordikeskus
08105
Laste muusika- ja kunstikoolid
082011 Väike-Maarja raamatukogu
082021 Väike-Maarja rahvamaja
082022 Kiltsi rahvamaja
082023 Simuna rahvamaja
083001 Infoleht
083002 AIP
086002 Muu vaba aeg,kultuur,religioon
09 HARIDUS
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud
091101
Väike-Maarja lasteaed
091102
Kiltsi lasteaed
092101 Simuna kool
092121 Põhikool
092122 Kiltsi PK-Norra projekt
092201
Väike-Maarja gümnaasium
092202 Õpilaskodu
092203
Integreeritud kooli võimla
0922221 Eelarveline-Õppekeskus
09222261 Täiendõpe10 SOTSIAALNE KAITSE
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
102001 Väike-Maarja hooldekodu
102011 Koduteenindus
104023
Puuetega laste hooldajatoetus
10701
Riiklik toimetulekutoetus

82 416 218
1 659 679
28 725 000
3 500 000
30 000
75 000
45 000
8 675 000
12 172 216
110 000
2 000
50 000
60 000
60 000
27 252 323
7 540 400
19 656 923
55 000
412 993
212 700
200 293
394 393
18 600
2 120 720
655 020
1 415 700
50 000
15 000
620 020
50 000
1 425 700
10 000
215 808
215 808
215 808
486 000
486 000
230 000
10 000
40 000
112 000
11 000
83 000
1 176 680
816 880
359 800
33 000
45 000
310 000
664 000
2 000
41 000
2 000
15 000
28 000
2 000
34 680
19 744 222
2 590 000
17 149 222
5 000
1 100 000
40 000
508 686
149 339
6 247 823
1 221 310
570 000
95 000
9 563 214
248 850
3 095 900
2 779 800
316 100
2 778 800
1 000
157 100
159 000

KULU NIMETUS
Kokku bilanss
82 416 218
kassatagavara
1 335 000
KOKKU KULUD
81 081 218
FINANTSEERIMISTEHINGUD
1 784 535
Kohustuste vähenemine
1 784 535
Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele 1 712 098
Kapitaliliisingu maksed
72 437
KOKKU KULUD TEGEVUSALADELT
79 296 683
Materiaalsete ja immat põhivarade soetam ja renov 10 093 335
Eraldised
5 594 908
Tegevuskulud, sh
62 263 774
Personalikulud
39 840 899
Majandamiskulud
22 422 875
Muud kulud
1 344 666
sh
Reservfond
400 881
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 6 107 912
Materiaalsete ja immat põhivarade soetam ja renov 55 000
Eraldised
434 956
Tegevuskulud, sh
4 282 740
Personalikulud
2 847 700
Majandamiskulud
1 435 040
Muud kulud
1 335 216
sh
Reservfond
400 881
01111 Valla- ja linnavolikogu
222 780
011121 Valla- ja linnavalitsus
3 272 570
011122 Informaatika
802 390
01114 Reservfond
400 881
016001 Liikmemaks
434 956
016002 Valimised
50 000
01700 Valitsussektori võla teenindamine
924 335
04 MAJANDUS
6 339 325
Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov 1 695 615
Eraldised
126 600
Tegevuskulud, sh
4 513 110
Personalikulud
1 915 555
Majandamiskulud
2 597 555
Muud kulud
4 000
041101 Ettevõtlustoetus
25 000
041102 Külade arengufond
101 600
04210
Maakorraldus
222 570
043601 Triigi katlamaja
755 770

043602 Kiltsi põhikooli katlamaja
397 210
043603 Väike-Maarja gümnaasiumi katlamaja 260 100
043604 Avanduse mõis
372 010
04430
Ehitus
231 185
04510
Maanteetransport
2 576 765
045111 Bussijaam
135 155
04512
Transpordikorraldus
268 110
04730
Turism
101 370
04740
Üldmajanduslikud arendusprojektid 100 000
049001 Majanduse haldamine
407 040
049002 Muu majandus - arendus-ettevõtlusnõunik 181 650
049003 Majandusjuhataja
203 790
05 KESKKONNAKAITSE
1 497 500
Materiaalsete ja immat põhivarade soetam ja renov
Eraldised
Tegevuskulud, sh.
1 497 500
Personalikulud
795 500
Majandamiskulud
702 000
Muud kulud
05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)
383 435
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 913 890
056001 Keskkonnakaitse haldus
190 175
056002 Muu keskkonnakaitse
10 000
06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 2 596 755
Materiaalsete ja immat põhivarade soetam ja renov 69 500
Eraldised
55 000
Tegevuskulud, sh
2 471 305
Personalikulud
1 209 195
Majandamiskulud
1 262 110
Muud kulud
950
06100 Elamumajanduse arendamine
222 400
06300 Veevarustus
65 000
06400 Tänavavalgustus
420 000
06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 1 163 610
06602 Kalmistud
290 725
06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 15 000
066041 Väike-Maarja saun
256 950
066043 Simuna saun
71 590
066051 Tehno maja
81 480
066052 Muu tegevus
10 000
07
TERVISHOID
254 770
Eraldised
167 855
Tegevuskulud, sh.
86 915
Personalikulud
77 815
Majandamiskulud
9 100
07310 Üldhaigla teenused
167 855
076001 Tervishoiu haldamine
80 415
076002 Muu tervishoid
3 000
076003 Piirkondlikud terviseüritused
3 500
08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
7 458 863
Materiaalsete ja immat põhivarade soetam ja renov 88 500
Eraldised
462 000
Tegevuskulud, sh
6 908 363
Personalikulud
4 351 498
Majandamiskulud
2 556 865
081011 Korvpalliklubi
238 950
081012 Suusaklubi
45 000
081013 Maadlusklubi
78 570
081014 Rahvaspordiklubi
84 000
081021 Triigi spordihoone
276 930
081024 Simuna spordihoone
544 540
081031 Äntu rajad
10 000
081041 Ebavere tervisespordikeskus
250 000
08105
Laste muusika- ja kunstikoolid
1 525 860
081071 Noortekeskus
283 280
081073 Simuna noortekeskus
76 910
081081 Käru seltsimaja
35 360
082011 Väike-Maarja raamatukogu
639 390
082012 Kiltsi raamatukogu
169 200
082013 Triigi raamatukogu
165 775
082014 Simuna raamatukogu
190 363
082021 Väike-Maarja rahvamaja
1 088 690
082022 Kiltsi rahvamaja
163 500
082023 Simuna rahvamaja
548 560
082031 Väike-Maarja muuseum
322 190
082032 Vao tornlinnus
600
08209
Seltsitegevus
83 000
083001 Infoleht
191 240
083002 AIP
152 140
086001 Avaliku teabe ja spordiosakond
208 815
086002 Muu vaba aeg, kultuur, religioon
86 000
09
HARIDUS
48 172 090
Materiaalsete ja immat põhivarade soetam ja renov 8 184 720
Eraldised
2 232 174
Tegevuskulud, sh
37 750 696
Personalikulud
25 684 141
Majandamiskulud
12 066 555
Muud kulud
4 500
091101 Väike-Maarja lasteaed
6 028 250
091102 Kiltsi lasteaed
432 428
092101 Simuna kool
5 005 699
092121 Põhikool
2 712 202
092122 Kiltsi põhikooli - Norra projekt
7 350 476
092201 Väike-Maarja gümnaasium
12 367 651
092202 Õpilaskodu
745 375
092203
Integreeritud kooli võimla
1 270 998
092204 Õpilaskohad
810 000
092221
Kutseõppeasutused
5 000
0922221 Eelarveline - õppekeskus
9 673 426
09222261 Täiendõpe285 590
09600
Õpilasveo eriliinid
1 114 000
09601
Muud hariduse abiteenused
143 020
098001
Haridus- ja kultuuriosakond
227 975
10 SOTSIAALNE KAITSE
6 869 468
Eraldised
2 116 323
Tegevuskulud, sh
4 753 145
Personalikulud
2 959 495
Majandamiskulud
1 793 650
10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 66 000
101211 Hooldaja toetus
240 000
102001 Väike-Maarja hooldekodu
3 583 320
102011 Koduteenindus
496 880
102012 Muu eakate sotsiaalne kaitse
101 200
104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 260 500
104022 Lapsehoiuteenus
134 620
104023 Puuetega laste hooldajatoetus
157 100
107001 Vao päevakeskus
47 960
10701
Riiklik toimetulekutoetus
1 229 603
10702
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 38 000
109001 Sotsiaalse kaitse haldus
514 285
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Kasutusvaldusse
antud maa
omandamisest

09.03.2009 kuulutas Vabariigi
President välja Maareformi käigus
kasutusvaldusesse antud maa
omandamise seaduse.
Nimetatud seadus reguleerib
maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamist
ning puudutab isikuid, kellele on maa
kasutusvaldusesse juba antud ja kellel
on maa kasutusvaldusesse saamise
protsess pooleli.
Kasutusvaldusesse antud maa
omandamise taotlus tuleb esitada
õigeaegselt.
* Kasutusvaldusesse antud maa
omandamise õigus tekib kahe aasta
möödumisel
kasutusvalduse
seadmisest. Kasutusvaldusesse antud
maa
omandamiseks
esitab
kasutusvaldaja maavanemale kirjaliku
taotluse. Taotluse esitamisel tuleb
jälgida, et taotlus esitataks mitte hiljem
kui kolm kuud enne kasutusvalduse
lõppemist.
* Kui maa omandamise õigus on
tekkinud juba enne nimetatud
seaduse jõustumist, on kasutusvaldajal õigus kohe esitada maa
omandamise taotlus, kuid jällegi
jälgides, et taotlus esitataks mitte
hiljem kui kolm kuud enne kasutusvalduse lõppemist.
* Kasutusvaldusesse antud maa
omandamise õigus lõpeb kasutusvalduse lõppemisega.
Enne taotluse esitamist tuleb tasuda
riigilõiv 500 krooni (kasutusvaldusesse antud maa omandamise taotluse
läbivaatamise eest), maksekorraldus
lisatakse taotlusele.
Diana Seepter
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72 nädalat on jäänud Kiltsi mõisa renoveerimise lõppemiseni
Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimiseks planeeritud ajast on 1/3 juba
kulunud ja tööde lõpetamiseks on
järgi jäänud veel ainult 72 nädala
jagu aega. Renoveerimistööde käigus
üles kerkinud küsimused pluss
väljakaevamistel avanenud uus
olukord on esile kergitanud vajaduse
teha projektile täiendusi. Lisaprojekt
valmib OÜ Mõisaprojektis maikuu
lõpuks.

tingitud kolmest asjaolust  üks on
seotud väljakaevamistel päevavalgele
tulnuga. Kuna see oli projektist väljas,
siis vajab lisaprojekteerimist. Teiseks
- tiibhooned jooksevad solinal läbi ja
10-15 aastat tagasi tehtud remondi
kvaliteet ja materjalid jätavad soovida.
Kolmandaks  lapsi jääb vähemaks,
kool kuivab kokku. Esialgu
planeeritud spetsiifilisi ruume
(füüsika- ja keemiakabinet), enam ei
ole vaja. Programmid on kokku
Omanikujärelvalve Einar Kaldam, tõmmatud.
kuidas olete seni ehitajate tööga
rahule jäänud?
Mis teeb Kiltsi mõisa eriliseks
Eks on nii, et millega rahul ei ole, seda võrreldes teiste mõisatega või
ei võeta vastu ja tegema peab nii kaua muinsuskaitseobjektidega?
kui rahule jäädakse. Omani- Eks iga mõis on omanäoline. Oleneb,
kujärelvalve ei ole koll, keda peab millisest seisukohast vaadata. Kui
kartma ja selles vaimus ma seda tööd vaadata ehituslikus mõttes, siis eks
ka ei tee. Minu roll on pidevalt jälgida, kivi ole kivi peal igal pool. Aga iga
et projekteerija poolt kavandatu saaks objektiga käib kaasas ka tema enda
täpselt ellu viidud. Kui näen projektis aura ja hõng, ajalugu ja saamiselugu
vigu, üritan projekteerija tähelepanu  legend, nagu mõni ütleb. Miks
vigadele juhtida, et ta need ära näituseks arheoloogia puhul ei lasta
parandaks. Restaureerimisprojekti diletante ligi, et rikuvad ära. Alles
koostamine tuleneb taustinfost ja kui näidati telesaates 3000 aasta vanust
seda taustinfot pärisajaloost kusagilt kirvest. Kirves on ikka kirves,
võtta ei ole, siis järgmine info, mis ükskõik, kes ta leidis. Kui selle on aga
saada on, ongi väljakaevamised, spetsialist leidnud, oskab ta leidu
uurimised, puurimised, sondee- täpselt kirjeldada, kus ta selle leidis
rimised, lahtivõtmised ja see kõik jm. See on palju põnevam teadmine,
viidab meeletult aega. Lihtsamate kui et leiti üks pronksist kamakas ja
tööde tegijate võimetele vastav töö mõeldakse, et äkki on kiilkirves. Nii
hakkab ära lõppema ja ülejäänud töö on ka ehituslike objektidega. Eks
eeldab spetsiifiliste lähe-nemist.
Kiltsis ole ka koolipapasid olnud
erinevaid, igaühel oma eripära, aga
Kas varasematel aegadel Kiltsis Lembit Keerusel on endal ajalooline
tehtud restaureerimistöödest on
midagi saanud kasutada?
Tegemise aluseks on olnud üks ja
sama projekt. Praegu käib väike
ümber-projekteerimine ja see on

Algas tuleohtlik aeg - kulu põletamine
on keelatud!

Kuni sügisvihmade saabumiseni on
Eestis tuleohtlik aeg ning kulu
põletamine kõikjal rangelt keelatud.
Metsa ja muu taimestikuga kaetud
aladel on sel ajal keelatud ka
suitsetamine. Kevadist prahti (põhk,
oksad, lehed jms) võib lõkkes
põletada vaid oma krundi piires ning
tuleohutusnõuded ja kohalike
omavalitsuste õigusakte järgides.

ilmselge  kahju keskkonnale, oht
inimestele ja nende varale on
peamised põhjused, mis peaksid
inimesi enne tikutõmbamist või
hõõguva
suitsukoni
hooletut
äraviskamist panema mõtlema
võimalikele tagajärgedele. Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna
trööstitu ja seda nii hoonetes kui ka
looduses aset leidnud põlengute
korral. Tuli hävitab oma teel kõik
Kulu põletamine on kõikjal Eestis elusorganismid.
keelatud!
Soojad kevadpäevad on sulatanud Tuleb arvestada, et kulupõlengutega
lume ning toonud nähtavale kuivanud kaasneb ka hädaabikutsete arvu
rohu, ahvatledes inimesi seda suurenemine, mille tulemusel
põletama. Igal kevadel saavad häirekeskusesse helistajate jaoks
päästjad hulgaliselt väljakutseid pikeneb kõne ooteaeg, raskendades
kontrolli alt väljunud kulu- ja sellega nii päästjate kui ka kiirabi
prahipõlengutele, mis on alguse kohale kutsumist.
saanud tuleohutusnõuete eiramisest.
Eelmisel aastal registreeriti Ida-Eesti Keelust üleastujaid trahvitakse
Päästekeskuse tegevuspiirkonnas üle Samuti peab iga inimene teadma, et
viiesaja metsa/maastikupõlengu, mille kulupõletamise keelust üleastujaid
tagajärjel sai vigastada üks vanem ootab ees rahaline trahv kuni 18 000
naisterahvas Tapal ning süttis neli krooni ning lisaks tuleb tasuda ka
hoonet. Põlengutega kaasnenud keskkonnale tekitatud kahju. Üle viie
kahjud
ulatuvad
kümnetesse hektari suuruse kulupõlengu või üle
miljonitesse kroonidesse. Ida- ühe hektari metsatulekahju korral
Virumaal Narva karjääris ja Puhatu algatatakse kriminaalmenetlus.
turbarabas puhkenud kolme suure
metsa- ja turbapinnasetulekahju Kontrollreidid
kustutamiseks kulus riigil eelmisel Tuleohtlikul
ajal
korraldab
aastal üle kümne miljoni krooni. päästekeskus koostöös politsei ja
Tänavu esimene kulupõleng leidis keskkonnainspektsiooniga kontrollaset 2. aprillil Narvas.
reide.
Kulu põletamise kahjulikkus on Päästeteenistuse hinnangul on parim

Tuleohutusnõuded lõkete põletamisel

Lõkete tegemisel tuleb lähtuda küttekoldevälise tule tegemise
tuleohutusnõuetest, millest peamised on:
* Lõket tohib teha ehitistest (majad, kuurid jne.) ja põlevmaterjali hoiukohtadest
(puuriidad, lauavirnad jne.) vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 30 meetri
kaugusel.
* Põlevat lõket ei tohi hetkekski jätta järelevalveta ning käeulatusse tuleb
varuda kaks 6-kg tulekustutit, mida võivad asendada veeämbrid (vähemalt
20 l vett).
* Lõket võib teha tuulevaikse ilmaga (kuni 1,5 m/s), arvestades ka tuule suunda.
* Lõkke võib teha mineraalsele pinnasele (muld, liiv, savi, ...) ning tuleb ka
ümbritseda mittesüttiva pinnasega. Samuti peab jälgima, et lõkkest lenduda
võivatest sädemetest ei tekiks kulupõleng ning ei süttiks hoone ...
* Pärast põletamist tuleb lõkkease uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt
kustutada.
* Lõkete tegemisel tuleb kindlasti järgida ka kohaliku omavalitsuse õigusakte,
näiteks on mõnedes linnades jt tiheasustustes lõkete tegemine täiesti keelatud,
mõnel pool võib seda teha 15. maini jne.
* Grillimisseadeldis peab olema mistahes hoonest või põlevmaterjalist
vähemalt viie meetri kaugusel ning pideva järelevalve all.
* Avaliku lõkke tegemine tuleb kooskõlastada kohaliku päästeasutusega ning
sellele kehtivad eraldi tuleohutusnõuded.

taust, ta on ise palju uurinud,
osanud oma õpilasi panna teemaga
tegelema.
Mis Kiltsis leitud on?
Nagu arheoloog Tõnno Jonuks
ütleb, et igav, mitte midagi ei leia.
Kõik on aegade jooksul ära
hävitatud, mitu korda ümber
ehitatud ja ümberehituse käigus on
eelmine kavand peaaegu põhjani
maha võetud. Osalt on seinalt
võimalus lugeda, aga osade kohta
ei oska midagi öelda. Eks ta
omapärane on. Nii pika ajaloo
tagant, on igasuguseid sündmusi
olnud

katkud,
sõjad,
sõdadegakaasnevad tulekahjud,
purustused. Siis jääb hoone
mitmekümneks aastaks ahervaremetena seisma ja tuleb keegi, kes
hakkab otsast peale. Nii jääbki
vahepeale mäluauk ja ega seda
esimest otsa Kiltsi puhul nii väga
ei teatagi, arvatakse ainult.
Praegust kaevamiste käigus midagi
on välja tulnud, aga ametliku
aruandena on see paberile panemata.
Ehitus ja restaureerimisloos on
erinevaid põlvkondi ja omanikke. Üks
krahv on oma elu ära elanud.
Pärandab pojale, poeg vaatab, et see
on igavene jama, algab remont peale
sellega, et lõhutakse kõik maha,
tehakse uuesti ja hävitatakse vana eest
ära. Kiltsi puhul on erinevad ajad
kokku saanud. All on linnusemüürid,
kaks mõisa on otsakuti kokku saanud.

Järjest süvenevad majandusraskused
puudutavad igaühte meist. Töötuks
jäämine on igapäevane nähtus ja toob
reeglina kaasa raskenenud elutingimused. Kahjuks ei suuda kõik
Lõkke tegemisel tuleb järgida raskustele vastu panna ja kalduvad
tuleohutusnõudeid ja kohalike kuritegelikule teele. Ei ole saladus ja
seda kinnitab ka politsei statistika, et
omavalitsuste õigusakte
Igakevadine probleem on ka prahi elutingimuste raskenedes suurenevad
ning okste põletamine lõkkes, mis pisikuriteod nagu avalikud ja
võib tuleohutusnõudeid eirates salajased vargused, röövimised,
põhjustada ohtu hoonetele ja metsale. kallaletungid ja muu selline.
Samuti võib lõkkest alguse saada Kaasa aitamaks selliste tegude
kulupõleng, mis levib soodsa tuule avastamisele ja eelkõige ennetamisele,
korral väga kiiresti ning vahel ka on olemas kodanike vabatahtlik
mitmes suunas, kiiresti kontrolli alt liikumine - Eesti Naabrivalve.
väljudes.

Enne tule süütamist veendu, et tekkiv
suits ei segaks liiklust ega kaaskodanikke. Võib juhtuda, et häiritud
kaaskodanikud võivad hinnata ohtu
valesti ning teatada sellest häirekeskusesse ja päästekorraldaja saadab
välja päästeautod.

Aga mina ei ole ajaloolane, olen
üldehituse insener, konstruktor
pigem.
Intervjueeris Marju Metsman

Naabrivalve abil kodupaik
turvalisemaks!

lahendus, kui maaomanik suudab
oma maad niimoodi hooldada ja
harida, et ohtlik kulupõletamine ei
oleks üks tema kevadtöödest.

Kui kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjades toodud sätted seda
lubavad, siis võib lõket teha vaid oma
maja krundi piires juhul, kui kõik
tuleohutusnõuded on täidetud.
Väljaspool oma krundi piire tohib
lõket teha ainult maaomaniku poolt
eelnevalt ette valmistatud ja tähistatud
lõkkeplatsil, näiteks RMK lõkkekohtades.

Projekti alguses - 11. juunil 2008 Kiltsi
mõisas abivallavanem Kaarel Moisa,
vallavanem Olev Liblikmann ja
omanikujärelvalve Einar Kaldam.

Lääne-Virumaal on naabrivalveühingu loomisest saadik naabrivalveliikumisega ühinenud 12 piirkonda.
Enim sektoreid on loodud Rakvere
valda, kus naabrivalvega on ühinenud
Tõrremäe, Karunga ja Levala küla
elanikud. Viimati, veebruaris 2009
ühinesid naabrivalvega Haljala valla
Auküla leibkonnad. Aprilli alguses
tundsid naabrivalvega liitumise vastu
huvi Porkuni küla elanikud Tamsalu
vallast. Väike-Maarja vallas ei ole täna
veel naabrivalve sektoreid moodustatud.

valvata ümbruskonda, mitte naabrit.
Näiteks teha naabritega oma
piirkonnas
vahest
pikemaid
jalutuskäike, et oma silmadega
veenduda eluolu rahulikkuses. Ja kui
siis midagi märgatakse, sekkuda
vastavalt olukorrale ja oma
ettevalmistusele.
Eelduseks suhtlemine ja koostöö
Naabrivalve tulemuslikkus ja kasu
sõltub eelkõige naabrite aktiivsusest ja
tegutsemistahtest. Meie ise seda kasu
saamegi tekitada ja midagi keerulist
selles ei ole  suhtlemine ja koostöö
oma naabritega on esimeseks
eelduseks, et naabrivalve mingeid
tulemusi annaks. Võib-olla tasuks
mõnikord mõelda ka sellele, et ehk
vajame ise juhtumisi naabri abi,
sellisel juhul tahame ju küll, et meid
aidatakse. Ja loodame väga, et see abi
võikski jääda soola küsimise
valdkonda, mitte mõne julma kuriteo
puhul abi ootamisse.
Turvalisus - koostöös loodud väärtus
Kindlasti
aitavad
piirkonnas
turvalisust parandada ka naabrivalve
plakatid, mis on esimeseks märgiks,
et selles kohas on elanikud valvsad.
Naabrivalves osalemine on igapäevaelu osa - võib öelda isegi, et täna üle
maailma mitmekümne miljoni
inimese eluviis. Naabrivalve raames
on kindlasti koosolekuid ja
infovahetust, kuid põhiline on, et
inimesed hooliksid, suhtleksid
omavahel, märkaksid kahtlasi
tegevusi/inimesi ja reageeriksid
vastavalt olukorrale. Kui tänava ääres
on ühtäkki neli telliskivi, aeglaselt
mitmendat korda sõitev auto, võõrad
trepikojas  kui selliseid asju märgata,
infot naabritele, politseile või mujale,
kokku lepitud kohta edastada, siis nii
sünnibki turvalisus - koostöös loodud
väärtus.

Kui märkad, reageeri!
Naabrivalve tegevuse võib kokku
võtta sõnapaariga  kui märkad,
reageeri! Eesti Naabrivalve ühing
koostöös
politsei
ja
teiste
Päästeasutused tule tegemiseks lube organisatsioonidega saab õpetada ja
ei väljasta
juhendada, kuidas erinevates
Häirekeskuse (tel 112) või mõne muu olukordades reageerida ja käituda.
päästeasutuse teavitamine või loa Oluline on see, et me kahtlastest
küsimine ei anna õigust tuleohtlikul olukordadest (tundmatu auto pikemat
ajal kulu- ja/või prahipõletamiseks. aega maja ees, võõrad trepikojas jne)
Samuti koormab selline teavitamine lihtsalt mööda ei kõnniks. Mida varem
põhjendamatult
Häirekeskuse kahtlustest teatada, seda suurem on
telefoniliine ja töötajaid, kes tegelevad võimalus kuriteo ärahoidmiseks.
õnnetusteadete vastuvõtmise ja abi Tänu naabrivalvele väheneb kindlasti
saatmisega sündmuskohale.
anonüümsus teie piirkonnas ning
Ida-Eesti Päästekeskus kutsub kõiki võõrast inimest või kahtlast tegu on
inimesi üles ettevaatlikkusele, oluliselt lihtsam märgata.
Naabrivalve
tegevust
Läänevältimaks tulest tekkivaid ohte.
Virumaal toetab Kodanikuühiskonna
Päästealaga seotud küsimustele Oluline on hoolida
Sihtkapital.
vastuste saamiseks võib helistada Üsna tihti küsitakse, et mismoodi näeb MTÜ Eesti Naabrivalve kohta vaata
ööpäevaringselt töötavale infotele- välja naabrivalve praktiline tegevus, lisa www.naabrivalve.ee
fonile 1524.
kas naabrit peab ööpäev läbi aknast
piiludes valvama hakkama? Seda võib Lii Kaljuvee
Maario Kupp
ju ka teha, aga see ei ole naabrivalve MTÜ Eesti Naabrivalve
Ida-Eesti
Päästekeskuse põhiülesanne. Oluline on hoolida ja Lääne-Virumaa projektijuht
menetlusbüroo juhataja
kui midagi märgatakse, kokku lepitud Telefon 527 2008
viisil tegutseda. Ja kui ikka väga
valvata tahetakse, siis soovitame

Aprill 2009

Noorte
suvelaagrist

Väike-Maarja Valla Infoleht

Väike-Maarja noored muusikud
olid edukad

Kevad tõi Väike-Maarja muusikakoolile rõõmu ja aupaistet. Muusikakooli VII klassi klarnetieriala õpilane
Taavi Orro (pildil) saavutas vabariiklikul puhkpilliõpilaste konkursil
esikoha. Tema õpetajaks on Vello
Sakkos, kontsertmeistriks Irina
Fedotova. Taavi puhul on eriline ka
see, et tema erialatunnid toimuvad
Tallinnas. Nii tuleb Taavil igal nädalal
vähemalt korra Tallinna sõit ette võtta.
Laager toimub neljas grupis: Palju õnne Taavile ja tema õpetajale!
08. juuni  12. juuni - I grupp Väike- Väike-Maarja noorteorkester tõi
noorteorkestrite
Maarja noored ja II grupp Simuna vabariiklikult
konkursilt EST-NOK 2009 ära
noored.
hõbediplomi.
15. juuni  19. juuni - III grupp VäikeMaarja noored ja IV grupp Kiltsi Vallo Taar
noored
Sel suvel korraldab Väike- Maarja
vallavalitsus suvelaagri noortele
vanuses 12-15 eluaastat. Laagris
osalevad noored hooldavad VäikeMaarja valla looduskaitsealasid ning
üldkasutatavaid haljasalasid. Laagris
osalejatele töötasu ei maksta.
Noortelaagris osalejatele korraldatakse juuni lõpus tasuta ekskursiooni
Haapsalusse.

Laagris osalemiseks tuleb esitada
avaldus. Avalduse blanketid on
saadaval Väike-Maarja gümnaasiumi
kantseleis, Kiltsi põhikoolis, Simuna
koolis ja Väike-Maarja noortekeskuses
ning valla koduleheküljel.

Algklasside parimad
luulelugejad selgunud

13. märtsiks olid Väike-Maarja valla
koolide 1.-4. klassid teinud ära tubli
eeltöö ja valinud välja parimad
luulelugejad. Seega kõik, kes sellel
päeval Väike-Maarja gümnaasiumi
Täidetud avaldused esitada Väike- algkoolimajas lavale tulid, olid juba
Maarja ja Simuna noortekeskustesse võitjad. Kuna sellel aastal määrati
või Kiltsi põhikooli hiljemalt 4. vabariigi valitsuse otsusega preemia
juuniks.
lastekirjanik Ellen Niidule, lugesidki
lapsed kohustuslikuna tema luuletusi.
Lisainfot saab telefonil: 325 5038 (Tanja
Metsa, Virge Lepa) või e-post Õpilasi hindasid Irma Raatma Väikenoortekeskus@v-maarja.ee
Maarja valla raamatukogust, Mare
Kindel ja Tiina Etti Väike-Maarja
lasteaiast, Ester Mäe klubist
Härmalõng ja Liidia Arumägi VäikeMaarja gümnaasiumi raamatukogust.
Enam-vähem sellise nimetusega Sellest pärastlõunast jäi kõrvu kõlama
esseekonkursi kuulutas dr R. Kruuda palju kauneid luuletusi ja imeilusaid
fond välja 2008. a lõpus. Loomulikult esitusi. Suur, suur aitäh Teile esinejad,
olid antud ka kitsamad teemad igale õpetajad, lapsevanemad ja hindajad!

Alkohol - eesti
rahva vaenlane

vanuserühmale (1.-12. kl, kolm
rühma). Osalesime konkursil. Egne Liivalaid
Tulemustest saime teada veebruaris.
Meil oli läinud hästi, kuigi esitatud
töid oli kokku üle 500. Meie koolist
said tunnustuse Eneken Hiire, Egle
Pent, Annika Liivak, Taavi Siim, Ellen
Anett Põldmaa, Karl Joonas Lett,
Jürgen Luht, Eerik Sillamaa, Greete
Ojasaar, Helina Proosa. Veelgi
paremini läks Grete Tammel, kes sai
I-POD-i omanikuks isikupärase töö
eest.
Vastuvõtt märtsis Tallinnas hotellis
Swiss oli äärmiselt lugupidav ja
sisukas. Osalesid Riigikogu liikmed,
Tallinna linnavalitsuse liikmed,
väliskülalised ja üle vabariigi oli
autasustamisele kutsutud 5 õpetajat.
Vastuvõtu lõpus saime kätte ka kauni
kogumiku  teose parimatest
esseedest, mis kannab pealkirja
Mured, ohud, tegelikkus noorte
silmade läbi ja mis meie suureks
rõõmuks sisaldab ka 6 meie õpilase
tööd või selle katkendit (katkendit
seetõttu, et säiliks anonüümsus). Igale
kogumikus avaldatud töö autorile
saadetakse ka isiklik kogumik.
Võtangi jutu kokku 6. kl noormehe
Jürgeni sõnadega: Alkoholi joomine
on halb harjumus ja mina arvan, et
sellest tuleb lahti saada. Alkohol ei
anna midagi juurde, pigem ikka võtab
ära. Loodan, et mina alkoholi
tarvitama ei hakka. See ju sõltub minu
tahtejõust ja kuna ma olen näinud,
mida alkohol inimesega teeb, siis
MIKS peaksin ENDALE sellist elu
soovima?! Ma pole rahvastepallikapten, et kui üks elu untsu läheb,
võtan järgmise. Tahan rõõmu tunda
elust, mis pole alkoholiga
mürgitatud!
Krista Ustav
Simuna kooli eesti keele õpetaja

Luulevõistluse tulemused:
1.klass:
I Karl-Silver Kööp (Kiltsi)
II Gaidre Kägu (Simuna)
III Karmen King (VMG)
2.klass
I Richard-Erich Trestip (VMG)
II Kristella Luht (Simuna)
III Annabel Kilk (VMG)
3.klass
I Dely Kroll (VMG)
II Merily Parko (Simuna)
III Kerli Lõune (VMG)
4.klass
I Minna Joor (Kiltsi)
II Andreas Ahlberg (Simuna)
III Theresa Aleksejeva (VMG)

Kultuurikalender

28. aprillil liigub ülemaailmse NÄITUSED
tantsupäeva tähistamiseks Väike- Väike-Maarja raamatukogus
Maarja valla koolides ringi tantsubuss. * Jakob Liivi 150. sünniaastapäevale
pühendatud näitus.
30. aprillil kell 11.00 Wiedemanni
keelepäev Väike-Maarja rahvamajas. Näitus on pärit Lääne-Virumaa
Ettekanded Wiedemanni keeleauhinna Keskraamatukogust ning rändab sel
2009. aasta laureaadilt, Ameerikas aastal läbi mitmete raamatukogude ja
elavalt Ilse Lehistelt ja Eesti juhtivatelt kultuuriasutuste. Kaunilt kujundatud
keeleteadlastelt. Laureaat istutab väljapanekul on pildis ja tekstis taas
keeletammikusse oma nimipuu.
võimalik kohtuda väikemaarjalastele
eriliselt olulise isiku elu ja
30. aprillil kell 20.00 volbripäeva loometööga. Eraldi on näitusel välja
kevadpidu Väike-Maarja rahvamaja toodud meie suurmehe Väike-Maarja
ees ja sees. Esinevad Kiltsi rahvamaja periood ning tööaastad Rakveres
taidlejad. Kell 22.00 jätkub pidu linnapeana ja muudes ametites, eriti
diskoga. DJ Cozzo. Pilet 50 krooni.
aga tema elutöö - Rakvere teatri
rajamine.
MAI
8. mail kell 12.00 perepäev Simuna
rahvamajas. Meeleolukas kontsert Väike-Maarja muuseumis
Simuna
kooli
ja
rahvamaja * Prouade pitsiline pesu
lasteringidelt.
8. mail kell 18.00 Väike-Maarja
gümnaasiumi emadepäeva kontsert
Väike-Maarja rahvamajas.
Õhtu jätkub kell 19.00 Toomas Anni
kontserdiga. Keldrikohvik avatud
alates 17.30.
9. mail kell 22.00 disko Väike-Maarja
rahvamajas. DJ K3RLI, avatud baar.
23. mail kell 12.00 seminar Teadliku Sajandivanused eksponaadid on
vanemaksolemise bioloogia Väike- kuulunud Marta Blumfeldtile ja Liine
Maarja rahvamajas. Seminar on tasuta. Mallenile, kes oli noorena Jäneda
mõisa peretütre seltsidaam Riias, jt.
Info:
Simuna rahvamaja
323 7217 * Jakob Liiv 150
Väike-Maarja gümnaasium 327 0910
Väike-Maarja rahvamaja
326 1837 * Küüditamise-teemaline väljapanek

Nordplusi programmi raames
kohtuti Leedus

Nordplus programmi Kiltsi põhikooli ühe väikese tüdruku esinemine, kes
alustatud projekti Art is a bridge jutustas midagi naljakat, sest juttu
between cultures teine kohtumine katkestasid mitmed naerupahvakud.
toimus Leedu Vabariigi eta koolis, Meie sõnagi aru ei saanud, kuid
millest võtsid osa kaks Kiltsi kooli tüdrukukese estid ja näoilmed ning
õpilast ja õpetajat. Esimese vaba esinemine pakkus meilegi
koostööaasta eesmärgiks oli kolme rõõmu.
projektis osaleva kooli õpilaste
kunstitööde näituse korraldamine. Neljal
koolipäeval
korraldati
Näitusele väärika esinduse valimiseks erinevaid töötubasid. Valmistasime
osalesid meie kooli õpilased konkursil kartongile tikkides postkaarte, mis oli
teemal Minu kaunis Eestimaa või meie jaoks täiesti uudne asi. Siidimaali
Noorte ümarlaud Ebavere tervisespordikeskuses. Foto: Marju Metsman
püüdsid jäljendada mõne tuntud Eesti ja hargipitsiga on kokkupuutepunkte
kunstniku tööd. Valituks osutus 25 ka meie koolis. Reedel oli kõige
tööd, millel oli kujutatud nii Eduard pingelisem töötuba, sest iga grupp
Oma elu üle peab järele mõtlema nii paikkonna
traditsioonid. Viiralti
graafikat
kui
Eesti pidi valmistama ühistööna midagi
noor kui vana. Sel eesmärgil Täiskasvanud võiksid noori rohkem
looduskauneid paiku. Reisi Leetu oma maad iseloomustavat. Vahenkutsutakse iga Eesti kodanikku tähele panna. Samuti võiksid olla
alustasime 16. märtsil.
diteks olid nõel, lõngad ning
tulema 1. mail mõttetalgutele.
paremaid suhted õpilaste ja õpetajate
kangatükid. Pärast väikest arupidavahel. Noored ise võiksid olla Projektikohtumisel toimus õpilas- mist otsustasime Kalevipoja meister29. märtsil tähistas kogu Eesti tegusamad, selle asemel, et niisama
tööde näituse avamine, kus iga kool dada.
president Lennart Meri sünni- kuivada.
mõne lausega tööde olemust ja
aastapäeva. Ebavere mäe jalamil
teemasid tutvustas. Kohal oli ka Leedus külastasime ka Kedainiai
kogunes sel päeval ka aktiivsem osa Matkamarsruudid pandi paika
Leedu televisioon, kes ettevalmistusi linna, ning tutvusime selle
Pandivere piirkonna noortest, et osa Et jutt ei jääks jutuks, joonistusid
filmis ja intervjuusid võttis. Näituse vaatamisväärsustega.
saada Suure Lennu Kaare ehk siis Paeriigi kaardile Tamsalu, Rakke ja
avamise puhul esinesid eta õpilased
meteoriidi lennu uurija tähtpäeva Kiltsi kandi matkamarsruudid
lühikese kontserdiga. Tantsiti nii Erika Varik
äramärkimisest. Oldi lõkke süütamise sisustamaks
suve.
Esimesed rahvatantsude kui peotantsu ja lauldi Kiltsi põhikooli 9. klassi õpilane
juures ja saadi kuulda Lennart Merist jalgsimatkad viiakse siiski läbi oma
leedu laule. Eriti emotsionaalne oli
ja Hõbevalgest. Lennart Meri lähimas kodu- või kooliümbruses
kaasaegne
Aksel Tamm tõi maikuus. Paikkonna noorte ümarlaua
kuulajateni põnevaid seiku aegadest, läbi väljus noorsootöö valla raamest
mil Lennu Kaare uurija oli president. ning sai laiema mõõtme  Paeriigi
ülese. Tunnustus Tamsalu, Rakke,
Noortest tekitati piirkonna aktiivsete Simuna, Kiltsi ja Väike-Maarja
noorte ümarlaud, kus joonistusid välja noortele ning nende juhendajaile, aga
meie kodupaiga head ja vead ning ka PAIK juhile Aivar Niinemägile
7. mail 2009 kell 12.00-18.00
otsiti lahendusi, hoidmaks noori kinni olemaks tegusad arutelul ning Paeriigi
Väike-Maarja
õppekeskuse saalis
oma juurtest. Noored olid märganud, noorte tulevikuvisiooni loomiet meil on kaunis loodus, on sel.Tunnustus Saaremaa Kaarma Oodatav tulem: Seisukohtade kujundamine nii ettepanekuteks Põhikoolija gümnaasiumiseadus (PGS) rakendamise osas kui
suurepäraseid sportimisvõimalusi, on vallale kaasumast samalaaadseile
pikaajalise haridusstrateegia lähteülesande
omad kultuuriväärtused, palju koole tegevusile oma noortega. Tänu meie
väljatöötamiseks. Tulemused esitatakse Riigikogu
ning häid inimesi. Et noored jääksid oma raamatukogule ja rahvamajale
Kultuurikomisjonile, Haridus- ja Teadusministeeriumile jt
või tuleksid pärast õpinguid tagasi toetamaks noorsootööd.
koostööpartneritele.
kodupaika, võiks meil olla palju
Osalejad: Lääne-Viru, Järva ja Jõgeva maakondade omavalitsuste ja
rohkem hästitasustatud töökohti. Hea Olga Mets
haridusasutuste ning üldsuse esindajad.
oleks
rohkem
huvitegevusi Väike-Maarja valla haridus- ja
Ümarlauda valmistavad ette ja viivad läbi SA Eesti Koostöö Kogu, Eesti
koolikeskkonnas. Enam võiks olla kultuuriosakonna juhataja
Lastevanemate Liit, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
üritusi, mille läbi väärtustuks pere ja

Sinu maailm algab siit

Piirkondliku koolivõrgu
säilitamise ja arendamise
ümarlaud

Kiltsi õpilased RoboMiku võistlusel kolmandad

17. ja 18. märtsil toimus Tallinna
Reaalkoolis MTÜ Robootika poolt
organiseeritud ülevabariigiline 7.-9.
klasside võistlus RoboMiku.
Võistlema oli tulnud 12 kaheliikmelist
võistkonda. Kiltsi Põhikoolist osalesid
7. klassi õpilased Hanno Peipsi ja
Ragnar Mednikov. Üritus toimus
kahel päeval. Esimesel päeval tuli
võistlejail programmeerida robotile
takistusrada. Teine päev möödus
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sumo-roboti ehitamises ja selle
programmeerimises. Lõpuks toimus
robotite võitlus. Teise päeva
arvestuses jagasid Kiltsi kooli poisid
I-II kohta. Kokkuvõttes jäid nad siiski
III kohale.
Tänu suurepärasele tulemusele
premeeriti
Kiltsi
Põhikooli
Tiigrihüppe Sihtasutuse koolirobootika projekti raames nelja
õppeotstarbelise Lego Mindstrom

NXT komplektiga. Asjaosaliste enda
sõnul oli üritus igati korda läinud ja
väga huvitav. Poistel on juba uued
plaanid järgmiseks aastaks tehtud.
Alar Krull
Kiltsi põhikooli direktor

Ümarlauale pakutavad küsimused:
1. Millised võivad olla peamised eeldused ning takistused PGS-i
seaduseelnõu rakendumiseks?
2. Milliseks kujuneb piirkonna koolivõrk 2011/12 õppeaastast, kui rakendub
uus PGS?
3. Milliste võimaluste ja milliste tingimuste puhul säilib piirkonnas
keskhariduse omandamist võimaldav õpe? Kas seatud eesmärkide
täitmiseks on olemas adekvaatne kooli arengu- ja õppekava?
4. Milline peaks olema kohalik, milline riiklik hariduskorraldus, et põhikool
püsiks ning kestaks tugeva koolina?
Korraldav toimkond: Mati Salundi, Enn Kirsman, Jaan Lõõnik
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Väike-Maarja Valla Infoleht
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Korvpalliturniir Lurich Cup toimus kahekümnendat korda

21. ja 22. märtsil toimus VäikeMaarja spordihoones rahvusvaheline noorte korvpalliturniir
Lurich Cup 2009. Turniiril osales
kuus 1999. aastal ja hiljem sündinud
poiste võistkonda: Väike-Maarja,
Erkmaa Korvpallikool, Tartu
Ülikool/Rock, Moskva CSKA
(Venemaa), Sigulda (Läti), Klaipeda
(Leedu)

Põlistame Eesti
rahvusliku
suurmehe Georg
Lurichi mälestuse!

Kahekümnendat korda toimunud
noorte korvpalliturniiri Lurich Cup
võitjaks tuli täisedu - viie võiduga teist
aastat järjest Erkmaa Korvpallikool,
kelle
üks
treeneritest
on
korvpalliturniiri
Lurich
Cup
algataja
Georg Lurichi mälestussamba
toetussummade kogumiseks avatud ja peamine elushoidja, kunagine
Väike-Maarja Vallavalitsuse arvel- Väike-Maarja treener Aivo Erkmaa.
dusarve number SEB Pangas on Teise koha sai nelja võiduga Moskva
10502017649007.
CSKA, kes elas teisel võistluspäeval

Erkmaa KK võidukas lahing
Võistluste naelaks kujunes Erkmaa
Korvpallikooli ja Moskva CSKA
vastasseis. Mõlemad varasemates
mängudes kindlad võidud noppinud
vastased
etendasid
haarava,
mõlemapoolsete
võimalustega
lahingu, millest võiduga väljus
Erkmaa KK.

Tunnustavad sõnad Venemaa
ametnikult
Turniiri kulminatsiooniks oli üks
mäng - see oli sisuline finaal Erkmaa
KK ja Moskva CSKA vahel, lausus
väikeste korvpallurite madistamist
kohapeal
jälginud
Venemaa
noortekorvpalli assotsiatsiooni (MBA)
ametnik Sergei Tsarjov. Turniir
meeldis mulle väga. See oli ladusalt
korraldatud võistlus, mida vedasid
teotahtelised inimesed.

üle ärevaid hetki Siguldaga mängides,
kuid oli kokkuvõttes siiski lätlastest
Lurich Cup täidab eesmärki
parem. Arvatust keerulisemaks
Mängijatest jättis Tsarjovile eredama
kujunes neil ka kohtumine Väikemulje Erkmaa KK liider Hugo
Maarja poistega, mis suudeti alles
Erkmaa. Ta paistab silma aktiivsuse
otsustaval perioodil enda kasuks
ja oma vanuse kohta üllatava
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Georg pöörata.
mängulise küpsusega, rääkis Sergei
Lurichi fond toetab Lurichi
Tsarjov. Mul oli võimalus jälgida
Väike-Maarja
poisid
kolmandad
tõekspidamiste väärtustamist ja tema
Erkmaa korvpallikooli poisse ka
Väike-Maarja
korvpallipoisid
esinesid
mälestuse jäädvustamist. Esimesi
taotlusi Georg Lurichi fondi tublilt ja said turniiril kolme võiduga talvisel turniiril Moskvas ja võin selle
stipendiumidele oodatakse selle aasta kolmanda koha (treener Vaido Rego põhjal väita, et nende meeskondlik
sügisel.
äraolekul jagas poistele nõuandeid mäng on tunduvalt paremaks läinud.
Jaak Jalakas). Esikolmikule järgnesid Lurich Cup täidab kenasti oma
Igaüks meist saab kaasa aidata Sigulda kahe ja Klaipeda ühe võiduga eesmärki ja olen veendunud, et Eesti
Lurichi fondi tugevdamisele ja selle ning kõigis viies kohtumises korvpallile tuleb siit väärilist
põhikapitali suurendamisele!
kaotusekibedust tundnud Tartu järelkasvu.
Ülikool/Rock.
Annetusi Lurichi fondi saab teha
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri
Fond arveldusarvele nr 221001101347
Swedbankis. Selgituseks: Annetus
Suusatamine
1. Allar Adamson (14.55), 2. Aigar
Georg Lurichi fondi.
Osavõtjaid
oli
kokku
63.
Tulemused:
Mäesepp (15.07), 3. Aimar Türbsal
NB!
(15.50), 4. Ott Läänemets (16.00),
Selgitusse lisage oma isikukood ja N 10 - 500m
1.
Maris
Möldre
(1.46),
2.
Jaana-Liis
5. Arnis Alt (16.37), 6. Allan Alt (17.04),
postiaadress. Tuludeklaratsiooni
esitamisel saate annetustelt tulumaksu Jalakas (2.19 ), 3. Margit Basmanova 7. Marko Neem (17.05), 8. Sulev Saar
(2.48), 4. Lisette Kaselo (2.49), 5. Kadri (17.38), 9. Mait Liblikmann (18.14), 10.
tagasi taotleda.
Reimann (3.05)
Madis Türbsal (18.50), 11. Indrek
M 10 - 500m
Arula (18.52), 12. Teet Paju (19.03), 13.
1. Ander Talu (2.03), 2. Tarmo Marko Teidla (19.46), 14. Margus Salla
Järvamägi (2.04), 3. Marti Alt (2.05),
(21.14), 15. Andres Tambi (25.31)
4. Maiko Pohlak (2.36 )
MV - 5 km
N 12 - 2 km
1. Tiit Sinisalu (17.03), 2. Alar Krull
1. Mairis Õispuu (7.58), 2. Anu (17.38), 3. Voldemar Sindonen (18.08),
22.04.1876 - 22.01.1920
Reimann (11.14)
4. Bruno Münter (18.30), 5. Ants
1896
Rikberg (19.38), 6. Jaanus Toiger
Suvel sai Lurichist spordiprofessionaal, M 12 - 2 km
1.
Tair
Stalberg
(7.57),
2.
Siim
Salla
(21.09)
elukutseline atleet ehk rahvakeeli
jõumees. Septembris maadles Lurich (9.20), 3. Urmas Lemvald (12.06),
Mälumäng
Georg Hackenschmidtiga. See jäigi 4. Indrek Basmanov (12.07), 5. Raido Osa võttis 10 võistkonda. Võistlus oli
Aimse
(12.18),
6.
Erki
Tark
(14.37),
nende ainsaks kohtumiseks. Esimesel
4 vooruline millest arvesse läks 2
päeval jäi maadlus viiki, teisel võitis 7. Rauno Ilves (14.42), 8. Kuldar paremat vooru. Küsimused koostas
Kangur
(16.11)
Lurich 17 minutiga. Hackenschmidt oli
erinevates voorudes erinevad
siis veel algaja. Edaspidi vältisid nad N 14 - 3 km
mälumängust
osavõtvad
1.
Merike
Järvamägi
(12.30),
2.
Birgit
teineteisega maadlemist ega osalenud
võistkonnad.
Kolm
paremat
Basmanova (15.15)
iialgi samal turniiril.
võistkonda olid: 1. Väike-Maarja (Jüri
M 14  3 km
1. Sten Arulaan (9.42), 2. Tõnis Saar Vilimaa, Roomet Sepping, Ivar Lass,
1897
asendas Olev Liblikmann); 2. LJKT
Lurich esines peamiselt Peterburis ja (9.53), 3. Madis Püss (10.05), 4. Rait
(Aivo Suder, Kalle Pohlak, Rein
Tallinnas. Maadluses polnud tal Läänemets (10.31), 5. Kert Puuste
Jakobson), 3. Päästekooli SPXI
Venemaal enam vastast pärast seda, kui (10.48), 6. Alvar Urbas (10.49),
ta oli võitnud oma õpetaja Pytlasinski. 7. Linnar Tark (11.55), 8. Mart Liivalaid õppegrupp (Toomas Taul, Üllar Eier,
Tõstmises püstitas ta palju Venemaa ja (12.04), 9. Gert Raidla (12.25), 10. Kermo Pelisaar)
maailma rekordeid. Näiteks sooritas ta Ragnar Mednikov (12.26), 11. Rainis
Laskmine
9. mail ühe päeva jooksul järgmised Kööp (14.50)
Kolmevoorulise võistluse osavõtjaid
tõsted:
N 16 - 3 km
oli 46, arvesse läks kaks paremat
* parema käega rebimine ilma allaisteta 1. Liis Järvamägi (12.31)
tulemust. Esimeses voorus toimus
65,5 kg;
M 16 - 5 km
* parema käega tõukamine 112,5 kg 1 1. Tõnis Maralov (15.02), 2. Hanno laskmine lamadesasendist, teine voor
püstiasendist ja kolmas voor
kord, 104,25 kg 2 korda ja 100 kg 3 Peipsi (18.53)
põlveltasendist.
korda;
M 18 - 5 km
* kahe käega selili tõukamine 156 kg, 1. Henry Kaevu (14.55), 2. Ivar Vaab Sulgudes 1. + 2. + 3. etapi tulemused =
punkte kokku.
mille võttis paremale käele;
(15.45), 3. Renno Guitor (25.20)
Neiud (1991-1993 sündinud)
* kahe käega selili tõukamine 164 kg 1 Naised - 3 km
kord, 160,75 kg 2 korda ja 133,75 kg 8
1. Geidi Kruusmann (9.27), 2. Triin 1. Juliana Baidua (20+*+*=20).
korda;
Kull (10.04), 3. Margit Beilmann Neiud (1994 ja hiljem sündinud)
* püsti kahe käega tõukas 115 kg, võttis
(10.40), 4. Kristin Basmanova (13.16) 1. Marit Leist (20+*+20=40)
selle siis paremasse kätte ning,
Naised (1990 ja varem sündinud)
NV - 2 km
küünitanud vasaku käega maast veel
1. Ene Laev (20+16+20=56),
1.
Aule
Rebane
(10.25)
39-kilose sangpommi, surus sellegi
2. Kaja Pentjärv (18+18+18=54),
Mehed - 5 km
üles, kokku seega 154 kg;
3. Heete Ausmeel (16+17+*=33),
* hoides paremas käes pea kohal 82kilost sangpommi, laskus pikali ja
VALLA MEISTRIVÕISTLUSTE KOONDTABEL
tõusis püsti, raskus kogu aeg
ülessirutatud käes;
Väike-Maarja Vao Triigi Simuna
* maas istudes võttis selja tagant kinni TRIATLON
10
6
0
4
82-kilosest sangpommist ja tõusis püsti; KOROONA I, II, III etapp
8
7
2
8
* samuti suutis Lurich sel ajal tõugata
LAUATENNIS I, II, III etapp
6
5
10
0
70 kg 20 korda järjest.
KABE I, II, III etapp
9
1
4
9
Suvel sooritas ta turnee LõunaMALE I, II, III etapp
3
4
6
10
Venemaal. Üks tema jõunumbreid oli
10
6
0
6
tõsta turjal üles hobune koos MÄLUMÄNG I, II, III etapp
VÕRKPALL
4
10
10
6
ratsanikuga. Maadluses võitis ta
10
5
5
0
hulgaliselt nii kohalikke kui üle LASKMINE I, II, III etapp
KORVPALL
4
6
0
10
Venemaa
tuntud
rammumehi,
10
0
6
4
sealhulgas korduvalt ka Ivan VASTLAREGI
SUUSATAMINE
10
6
4
0
Poddubnõid.
KOKKU
84
57
47
57

Aidakem
suurendada
Georg Lurichi fondi
põhikapitali!

Turniiril osalenud Väike-Maarja korvpallimeeskond ja treener Jaak Jalakas.
Foto: Ants Rikberg
Avapäeva lõpetuseks peeti KK Lurich Svens Siksne (Sigulda), Boriss
kasvandikest koostatud võistkondade Cikunov (Klaipeda) ja Jakob
vahel ka nn retromäng, mille Tammisto (TÜ/Rock). Lurich Cupi
kallutasid enda kasuks nooremad, väärtuslikuma mängija (MVP) auhind
1982.-1986. a sündinud, kes olid kuulus Hugo Erkmaale (Erkmaa KK).
paremad 1977.-1981. a sündinutest
tulemusega 69:55 (poolaeg 36:22). Aitäh kõigile, kes on aidanud kahe
vältel
selle
Võitjate resultatiivsematena viskasid aastakümne
korvpalliturniiri
traditsiooni
hoida.
Anton Tõtuk 14 ja Indrek Aksel 13
punkti, vastasmeeskonnale tõid Rait On heameel, et Väike-Maarjast alguse
Oraver 11 ja Peeter Kalmet 10 punkti. saanud noorteturniir on siia tagasi
jõudnud ja toimus juba teist aastat
Võistkondade parimateks tunnistati Väike-Maarja spordihoones.
turniiril Kaspar Treier (Erkmaa KK),
Vladimir Laptev (Moskva CSKA), Ilve Tobreluts
Sten Saaremäel (Väike-Maarja KK),

Väike-Maarja valla meistrivõistlustest

Mõnda
Georg Lurichi
elukäigust

4. Eevi Rebane (*+14+17=31),
5.
Merike
Adamson
(17+13+*=30),
6. Ülle Nirgi (*+20+*=20),
7. Reene Alas (*+15+*=15),
8. Ingrid Määltsemees (15+*+*=15).
Noormehed (1991-1993 sündinud)
1. Rauno Rand (*+20+18=38),
2. Sarnet Rand (*+18+17=35),
3. Garri Meriloo (*+*+20=20),
4. Andreas Kuldsalu (*+17+*=17).
Noormehed (1994 ja hiljem sündinud)
1. Gert Raidla (17+17+20=54),
2. Kristjan Silla (20+16+16=52),
3. Madis Püss (18+18+*=36),
4. Jarmo Karon (*+15+18=33),
5. Lauri Orgla (*+20+*=20),
6. Priit Tenno (*+*+17=17).
Mehed
1. Alen Leemets (16+20+18=54),
2. Heimar Lepiksoo (14+18+20=52),
3. Andrus Kiipus (17+15+17=49),
4. Olaf Rebane (8+17+12),
5. Ain Kõiv (*+16+14=30),
6. Kairo Korjas (15 +*+15=30),
7. Ain Pentjärv (18+10+*=28),
8. Toomas Saage (*+14+11=25),
9. Toivo Põllu (*+9+16=25),
10. Jevgeni Dernovoi (20+*+*=20),
11. Lauri Pentjärv (11+6+*=17),
12. Aimar Koppas (4+*+13=17),
13. Aimar Türbsal (9+7+*=16),
14. Gennadi Kink (13+*+*=13),
15. Hillar Elva (*+13+*=13),
16. Jüri Kalvet (12+*+*=12),
17. Argo Stalberg (*+12+*=12),
18. Ergo Eesmäe (11+*+*=11),
19. Margus Arulaan (*+11+*=11),
20. Tarmo Määltsemees (10+*+*=10),
21. Aleksandr Adamson (6+3+*=9),
22. Alo Ling (*+8+*=8),
23. Ilmar Mere (7+*+*=7),
24. Väino Stoltsen (5+2+*=7),
25. Ilmar Leemets (*+5+*=5),
26. Avo Koppas (*+4+*=4).

VÄIKEMAARJA
VALLA RSK
TEATAB:

14.04.2009 seisuga on Ebaveret
külastanud 320 inimest.

Harjuta terviseks punktiseis

1. Viivi Kahr (Päästekool, 75
osaluskorda/7 boonuspunkti)
2. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja, 56/5)
3. Geidi Kruusmann (VMG, 49/4)
4. Rita Soidla (Väike-Maarja, 46/4)
5. Riina Laanemägi (Väike-Maarja,
46/4)
6. Sirle Aosaar (õppekeskus, 45/4)
7. Malle Mägi (Väike-Maarja, 45/4)
8. Aino Saaremäel (Kiltsi põhikool,
40/4)
9. Ain Kõiv (FIE, 38/3)
10. Tuuli Saksa (VMG, 34/3)
11. Anneli Kütt (Väike-Maarja, 33/3)
12. Heete Ausmeel (Väike-Maarja, 32/
3)
13. Õie Altermann (AS Boxer, 32/3)
14. Bruno Münter (FIE, 32/3)
15. Marko Põdra (Väike-Maarja, 31/3)
16. Merje Suits (Väike-Maarja, 26/2)
17. Sandra Bork (VMG, 25/2)
18. Railo Aimse (VMG, 25/2)
19. Jaana Puksa (VMG, 25/2)
20. Linnar Tark (VMG, 24/2)
21. Aimar Türbsal (Uusmaa, 24/2)
22. Maiu Talu (Väike-Maarja, 22/2)
23. Mark Liivalaid (VMG, 22/2)
24. Urve Kalda (Väike-Maarja 22/2)
25. Aule Rebane (Triigi, 21/2)
26. Kristiina Kahr (VMG, 19/1)
27. Hans Kruusamägi (Simuna Ivax,
19/1)
28. Peeter Maspanov (LJK AS, 19/1)
29. Kersti Vettik (VMG, 19/1)
30. Eilike Pedari (Dirco Eesti, 19/1)

Valla rammumehed...

...on juba talv läbi usinalt treeninud ja
patt oleks ära jätta nende omavaheline
mõõduvõtmine Georgi Kangel,
hoolimata majanduslikest raskustest.
Seekord lükkub üritus edasi mai
algusesse, kuna traditsioonilisel ajal
on paljudel lõpuklassi rammumeestel
riigieksam.
Võistlus tuleb kahes erinevas
kehakaalus, sest viimastel kordadel on
võistlema tulnud palju kergekaallasi.
Veteranidest oli eelmisel aastal ainus
osavõtja vallavolikogu esimees Hans
Kruusamägi. Loodame, et seekord

tuleb rohkem, kuna raskused on veidi
kergemad.
Tegevust jätkub ka naistele, lastele ja
publikule. Päevale paneme punkti
Georgi
söögitoas
koos
külalisesinejatega.
Kohtume 2. mai keskpäeval!
Ants Einsalu

Aprill 2009

Väike-Maarja Valla Infoleht

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!

Mart Lepik - 3. mai
Heiti Erala - 12. mai

Väike-Maarja taaskasutuskeskus (Tamsalu mnt 1 II korrusel)
on avatud igal reedel ja laupäeval kell 10-15. Info 526 0283
Tähelepanu aiandushuvilised!

Loomisel on VMPSi aiandusosakond. Huviliste esimene kokkusaamine toimub
2. mail kell 11 Väike-Maarja raamatukogus. Info: 5664 6374 Heino Raidla

Taimede müüginädal 11.-17. maini

Maanaiste kevadine taimede müüginädal toimub 11.-17. maini Tamsalu mnt 1.
Soodsa ilma korral õues. Info: 526 0283

Tervisliku toitumisega saab
hakkama igaüks

Tervislik toitumine pole suur kunst,
kõik uus on unustatud vana - nii
tõdeti 4. aprillil Väike-Maarja
põllumeeste seltsi korraldatud
talutoitu propageeriva programmi
esimesel õppepäeval, mis tõi VäikeMaarja rahvamajja kokku 36
huvilist.
Programmi eestvedaja, seltsi liikme
Kadri Kopso sõnul on õppepäevade
eesmärk meelde tuletada, miks on hea
kohapealne tooraine ja mida sellest
teha annab, rõhuda tervislikule
toidule ja tuletada meelde vanu
retsepte.

Ravimtaimi vaid kuus
Kubja ürditalu perenaine Merike
Sander tutvustas ravimtaimi. Eestis on
ametlikult ravimtaimedeks tunnistatud kuus taime, kõik teised
ravimtaimed kannavad nimetust toit.
Ja toit ei ravi. Suurt kunsti ei ole ka
teesegude valmistamisel  sellega saab
hakkama igaüks. 1988. aastal
esimesed teesegud müügile toonud
Kubja ürditalu toodab täna kuni 75
üksikdroogi ja 25 teesegu. Toodete arv
sõltub aastaajast. Suurepärase teesegu
komponentideks
on
näiteks
kuivatatud õun, kibuvits, aroonia,
mustsõstar ja pihlakas.
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Keemiliselt töötlemata
Täisteratoodetest kõneles loodusraviterapeut, ökotoitlane ja kokk
Kaarina Naur, kes juhtis tähelepanu
asjaolule, et juba talupojakultuuris on
Eesti teraviljadel olnud aastaajaliselt
kindel kasutusaeg. Teravilja teras on
eristatavad kolm osa: jahukeha ehk
endosperm, seemnekest ja idu. Kui
üks neist eraldada, saab rikutud
orgaaniline tervik ja teravili on nn
invaliid. Seega valgel jahul, mis on
kooritud ja puhastatud ning keemiliselt pleegitatud, toiteväärtus
peaaegu puudub. Kui teraviljatooted
on keemiliselt töötlemata, on nad
organismile kergemini omastatavad
ega teki vastunäidustusi, kuhjumisi ja
lõpuks allergiaid. Aina rohkem
kasvatatakse erilist speltanisu, mis ei
allu kuigivõrd kemikaalidele. Spelta
ehk ürgnisu tõi inimeste toidulauale
tagasi keskajal Bingeni kloostri nunn
õde Hildegard, avastas tema tohutud
raviomadused ning kasulikkuse.

Südamenädala teemaks insult
20.-24. aprillini oli südamenädala teemaks insult

Insult on järsku algav osaline
ajutegevuse häire, mille põhjuseks on
kahjustatud ajuosa verevoolu
vähenemine või lakkamine. Ilma
hapniku ja toitaineteta võivad
närvirakud mõne minuti jooksul
hukkuda või tugevasti kahjustuda.

Kaarina Naur herneputru keetmas.
Foto: Marju Metsman
täisterajahudest ja helvestest. Menüüs
olid seekord herne-, odrajahu- ja
speltahelbepuder, kaerakiisel ning
rukkijahuvaht, perenaisteks vana eesti
rahvustoitu - kaerakiislit keetnud Velli
Kokkuta ja Kaarina Naur.

Kaarli talu peremees Mart Lepik
tutvustas oma tooteid, mida on lisaks
talule võimalus osta igal reedel ja
laupäeval kella 10-15 taaskasutuskeskuses Tamsalu mnt 1.

Tulekul veel viis õppepäeva
Heakskiidu on saanud seltsi
rahataotlusprojekt järgneva aasta
jooksul veel viie sarnase õppepäeva
korraldamiseks ning retseptiraamatu
väljaandmiseks. Järgmine õppepäev
Degusteerimine
Pärast ettekandeid valmistasid toimub 30. mail Väike-Maarja
perenaised degusteerimiseks toite rahvamajas. Külaline on pr Aive
Luigela. Ta on õppinud toiduvalmistamise tehnoloogiat, bio- ja
KAERAKIISEL
orgaanilist keemiat ning toitumisValmistatakse kaerast, võib kasutada nii kaerajahu kui-helbeid.
füsioloogiat, Kodutohtri ja Terviselehe
Paremaks materjaliks on siiski kaerajahu. Kaerajahu ja vesi segada
kauaaegne kaasautor, sage esineja
korralikult läbi.
raadios ja televisioonis, andnud välja
Saadud segu jätta 8-24 tunniks sooja kohta hapnema. Esmakordsel
mitmeid raamatuid just kodumaisest
tegemisel lisada segusse rukkileiba. Edaspidi kasutada juuretisena välja
toorainest valmistatud toitudest.
kurnatud kliisegu.
Teemadeks: külmpressitud taimeõlid,
Hapnenud segu kurnata läbi tiheda sõela. Kurnamisel saadud piimjale
lehtköögiviljad ja metsataimed (naat,
vedelikule lisada maitse järgi soola ja suhkrut. Keeta nõrgal tulel mõned
nõges, nurmenukk, hiirekõrv jt).
minutid.
Kaerakiislile sobivad lisandid on või, mitmesugused moosid, mesi ja
Marju Metsman
piim. (Velli Kokkuta)

Lurichi kevadjooksu tulemused

20. aprillil peeti Väike-Maarja tänavail 2. 5.b klass 11.43,2 (Cärolin Averson,
Lurichi kevadjooks (4+4 teatevõistlus). Hannamari
Soidla,
Meri-Liis
Aleksejev, Laura Laanemägi, Tair
Osales 28 võistkonda 224 jooksjaga. Stalberg, Reivo Nugis, Sten-Erik
Võisteldi
seitsmes
erinevas Klementi, Kaspar Bork)
vanuseklassis, distantsil oli kiireim 3. Simuna 12.16,9 (Greete Ojasaar,
võistkond Tark ei torma ajaga 9.30,6. Kaspar Kukk, Elina Proosa, Eerik
Sillamaa, Kristi Metus, Andreas
TULEMUSED:
Ahlberg, Marleen Rivimets, Erkki
I klass
Sillamaa)
1. 1.b klass 15.03,0 (Ivike Müürsalu, 4. 4.b klass 13.15,1 (Natalie Lehtmets,
Mikk Sikkar, Jane-Ly Jalakas, Robert Toomas Saage, Jane-Ly Rotka, Urmas
Saage, Keneli Pohlak, Karli Lõune, Lemvald, Kaisa Broberg, Indrek
Margit Basmanova, Lehar Madis Basmanov, Kären Kleesmaa, Ove
Metsallik)
Rebane)
2. 1.a klass 16.11,1 (Janne Roots, Kaisa 5. 4.a klass 13.35,2 (Ragne Ojasalu,
Takirov, Karin Klauks, Alice Veedla, Kaur Kulpas, Lili Koska, Danil
Karmen King, Henrik Villem Sepping, Hamidzanov, Greete Averson, ArleLaura Leiten, Ranar Häätarõ)
Raol Ujok, Theresa Aleksejev, Gert
II-III klass
Averson)
1. 3.b klass 12.41.7 (Katre Reinart, Sten VI-VII klass
Saaremäel, Kairit Müürsalu, Henri 1. 6.a klass 10.42,6 (Anu Limberg, Argo
Matikainen, Tairi Tiimus, Martin Metsaru, Annika Kroll, Karl Innelaur,
Ojamaa, Dely Kroll, Ander Talu)
Birgit Basmanova, Martin Teder,
2. 3.a klass 12.53,5 (Meelis Lindret, Mariin Talu, Anatoli Larionov)
Steven Randmaa, Geijo Savolainen, 2. 6.b klass 10.49,4 (Maris Meos, Gerda
Joonas Pau, Karmel Laissar, Gerttu Nirgi, Toivo Ojasalu, Hans Keskülla,
Kuntro, Annabel Leiten, Jaana-Liis Jevgeni Hamidanov, Tarvi Kivipõld,
Jalakas)
Anett Põllu, Kristiine Kond)
3. 2.b klass 13.29,0 (Victoria Mitt, 3. 7.b klass 11.28,6 (Keiti Kannel,
Jaagop Janson, Annabel Kilk, Mait Mailen Remmelg, Gerda Palmits,
Suursaar, Karola Ainsar, Richard- Kätlin Talur, Peeter Ott, Sander Kööp,
Erich Trestip, Krete Hurt, Remo Rauno Kuusemets, Riho Koppel)
Murumaa)
4. Kiltsi 11.38,9 (Teele Sein, Janno
4. 2.a klass 14.26,6 (Jete Hendrika Utrov, Anni Pent, Marks Danilov,
Lood, Eveli Klaan, Berta Viikberg, Reelika Krumm, Ragnar Mednikov,
Kristin Aas, Mairo Kivipõld, Heiki Triinu Hiielaid, Hanno Peipsi)
Sädem, Edward Heldur Kurim, Karel VIII-IX klass
Kallasmaa)
1. 9.a klass 9.37,7 (Grete Erras, Mait
5. Simuna 14.36,4
Jalast, Kristiina Kahr, Kevin Münter,
IV-V klass
Jaanika Vilgelm, Sander Klaan, Stina
1. 5.a klass 11.41,2 (Iris Leist, Mari-Liis Tiigimäe, Tanel Laumets)
Kaskema, Kätlin Kroll, Riki-Brigita 2. 8.b klass 10.27,4 (Janely Lõomets,
Mitt, Jaanus Kaskema, Jalmar Kolberg, Tarmo Kivipõld, Pille Poom, Keijo
Siim Salla, Rait Läänemets)
Kaasik, Kätlin Kaare, Kristo Kokk,
Merilin Lõomets, Martin Suursaar)

X-XII klass
1. 10. klass 10.02,6 (Kaisa Lindret, Keili
Pohlak, Kadi Pohlak, Kristel Püss,
Marko Tealane, Raigo Metsaru, Joosep
Part, Henri Manninen)
2. 11. klass 10.03,4 (Gerli Pomerants,
Hendrik Õunapuu, Kaili Kalvik, Ivar
Vaab, Liis Danilas, Margus Sibrits,
Kertu Rebane, Gustav Muusikus)
3. 12. klass 10.20,4 (Marika Raudvee,
Sandra Bork, Kaiti Kannel, Liisi
Liivalaid, Reijo Matikainen, Janari
Taar, Karli Lutter, Riho Rüütel)
4. Õppekeskus 10.23,2 (Anneli Suviste,
Ahto Mund, Anu Suviste, Veiko
Vahtra, Helen Lillemets, Reigo
Vilumaa, Mirelle Vetemäe, Janno
Koort)
Täiskasvanud
1. Tark ei torma 9.30,6 *VV (Anton
Basmanov, Sten Vahermets, Risto
Põlluste, Koit Aasumets, Kelly
Nevolihhin, Kristin Basmanova,
Helena Veelmaa, Kairi Lillemets)
2. Simuna 9.57,7 (Caroly Kasemets,
Kalev Nõmmiste, Kerli Lattik, Taavi
Siim, Egle Pent, Karlis Karm, Ellen
Anett Põldmaa, Madis Sillamaa)
3. Vilistlased 10.30,0 (Geidi
Kruusmann, Aimar Türbsal, Margit
Beilmann, Mait Liblikmann, Signe
Liblikmann, Marek Suits, Triin Kull,
Indrek Aksel)
4. Päästekool 10.30,9 (Kiira Udu,
Marten Aru, Häli Rütter, Janno Selter,
Viivi Kahr, Andres Siim, Ülle Kuusk,
Ilmar Koppel)
5. Vald 11.52,9 (Liina Tiimus, Ats
Kruusamägi, Kati Mets, Teet Paju,
Liina Lepp, Sigmar Kadastik, Maris
Kõrgmäe, Hans Kruusamägi)
6. Rahvatants 12.00,3 (Helle-Mall
Niinemets, Aule Rebane, Airi Püss,
Külli Urbas, Aivar Liivalaid, Raimo
Maasik, Aivar Vink, Heiki Laar)

Haiguse tekkimise riskitegurid
Insuldi tekke eeldused kujunevad
aastatega. Olulisemateks teguriteks on
kõrge vererõhk, suitsetamine,
südamehaigused, suhkruhaigus.
Teatage koheselt hoiatavatest
sümptomitest
oma
arstile.
Sümptomiteks on järsk, seletamatu
tuimus või sipelgajooksutunne ühes
kehapooles, järsku tekkinud tõsine
peavalu, nägemishäire, rääkimise
raskus või kõnes takerdumine, äkki
tekkinud kohmakus või liikumatus.
Mõnikord eelneb insuldile miniinsult, millel on sarnased nähud, kuid
mis kestab lühiaegselt (mõnest
minutist paari tunnini). Ka siis, kui
eelpoolnimetatud hoiatussümptomid
on möödunud, tuleks esimesel
võimalusel rääkida neist oma arstile.
Tekkepõhjus on eri insuldiliikidel
erinev.
Kõige sagedasem on
ajuinfarkt, mis tähendab olukorda,
kus insuldi põhjuseks on ahenemine
või verehüüve mingis aju toitvas
veresoones. Teine võimalus on
hemorraagia - veresoone lõhkemisest
tingitud verejooks ajukoesse.

Haigustunnused

Insuldi haigustunnused sõltuvad
kahjustuskolde asukohast ja suurusest
ning võivad olla erinevad. Iseloomulik
leid on ühe kehapoole (k.a. näopoole)
halvatus ja tundehäire, kuid sellist
tüüpilist leidu pole paljudel
insuldihaigetel. Ka halvatuse ulatus
võib
olla
erinev:
täielikust
liikumatusest kuni vähese nõrkuseni,
mis väljendub ainult väsitavamate
tegevuste juures. Parema kehapoole
halvatusega koos võivad esineda
kõnehäired. Haige ei pruugi mõista
räägitavat ja/või ei suuda ise ennast
kõnes väljendada. Insuldi puhul
võivad esineda veel neelamishäire,
tasakaaluhäire,
nägemishäire.
Insuldipuhune nägemishäire ei ole
prillide ega silmaoperatsiooniga
korrigeeritav, sest kahjustatud on aju
sees
asuv
nägemisaistinguid
vastuvõttev ala, mitte silm. Rasketel
insuldi juhtudel esineb uimasus või
koguni teadvusekaotus. Püsivat
vaimsete
võimete
langust
(dementsust) võib insult samuti
põhjustada, eriti suur tõenäosus on
korduvate insultide puhul.

Insuldi ennetamine
Südamesõbralik toitumine:
* söö toitu õiges koguses, et hoida
optimaalset kehakaalu;
* söö rohkelt puu- ja köögivilja, piima
ja piimatooteid, kala ja linnuliha;
* vali väherasvased toiduained;
* loobu keedusoola tarvitamisest,
maitsestamiseks eelista maitsetaimi,
küüslauku jms, ära valmista toite
puljongikuubikutega;
* eelista tervislikke toiduvalmistamise
viise (hautamine, keetmine);
* piira maiustuste ja karastusjookide
tarvitamist;
* ära liialda alkoholiga .
Regulaarne liikumine on vajalik
kõigile
Aeroobne liikumine ehk lihtsalt
südame treening vähendab südameveresoonkonna haiguste ja nende
tüsistuste teket, leevendab nende
haiguste kulgu, parandab südame
tervist, normaliseerib kolesterooli
hulka, alandab vererõhku ja parandab
ka liigeste tervist.
Südame treenimiseks sobivad: kõnd,
matkamine, tantsimine, jalgrattasõit,
suusatamine, jooks, vesiaeroobika,
sõudmine, ujumine, treppidest
käimine, uisutamine
Südame tervis areneb ja säilib, kui
liigud regulaarselt iga päev. Kõnni
reipal sammul vähemalt 30 minutit
päevas 5-7 päeval ehk minimaalselt 34 tundi nädalas.
Vajaliku kehalise koormuse võib
saada koos argitoimetustega, kui teed
vähemalt 9000 sammu päevas.
Sportimise asemel sobivad kõik
igapäevased tegevused, mis teevad
naha soojaks (remondi-, mets-, aia-,
koristustööd,
kõnd).
Sellise
tegevusega peaks sisustama vähemalt
30 minutit päevas 5-7 päeval ehk 3-4
tundi nädalas.
Mida räägivad arvud minu südame
tervisest?
Soovitatav näit
Pulss - rahuolekus kuni80 lööki/min
Vererõhk - alla 130/85mmHg
Üldkolesterool - alla 5,0 mmol/l
Veresuhkur - alla 5,5 mmol/l
Vööümbermõõt - naistel alla 88cm,
meestel alla 102cm
kehakaal- kehamassiindeks 19-25
kehamassiindeks= kaal / pikkus (m) x
pikkus (m)
Ene Kinks
Väike-Maarja valla tervisespetsialist

Spordikalender Maadlusuudised

Mai
*
Jätkub tervisespordiürituste sari
Harjuta terviseks!
*
02.05 kell 12.00 Georgi Kange
rammuvõistlus Väike-Maarja
keskväljakul
*
17.05 kell 12.00 Pandivere
rattaralli, start Väike-Maarja
keskväljakul

Juuni
*
Jätkub tervisespordiürituste sari
Harjuta terviseks!
*
06.06 kell 11.00 Pandivere päev
*
07.06 kell 12.00 Simuna
Laekvere jooks
*
27.-28.06 Vabariigi valdade
suvemängud Kohilas
Juuli
*
Jätkub tervisespordiürituste sari
Harjuta terviseks!
*
25. 07 kell 16.00 Äntu paisjärve
juures triatlon Ebavere Kange

29. märtsil toimus Vinnis võistlus Viru
Open sumos. Tihedas konkurentsis
saavutas meie valla esindaja Enriko
Janukevitus absoluutkaalus 3. koha.
19. aprillil toimus Vändras järjekordne
klassikalise maadluse võistlus Vändra
Matt. Väike-Maarja noored maadlejad
saavutasid järmised kohad: Aigar
Kriel 2. koht, Kristjan Baidua 3. koht
(Kiltsi kool), Rauno Kuusemets 3.
koht, Jaanus Kaskema 7. koht.
Samal päeval toimus veel ka SuureJaanis vabamaadluse seeriavõistluse
Nublust Nabini 2. etapp. Saavutasime
järgmised tulemused: Jevgeni Hamidanov 1. koht, Holger Toots 3. koht
(Simuna kool), Anatoli Larionov 2.
koht, Raidar Heinsalu 10. koht.
Lembit Kalter
maadlustreener
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Väike-Maarja Valla Infoleht

OÜ Rotaks-R ladu nüüd uuel
aadressil: Väike-Maarjas Pikk 30
(endine piimakombinaat)
Pakume soodsate hindadega :
· Josera (Saksamaa) koera- ja
kassitoitusid
· CID LINES (Belgia) kodu- ning
farmikeemiat
· Vitamex-i (Belgia) loomasööda
lisandeid
Täpsem info telefonidel 322 0470,
529 6792
Vaata lähemalt www.rotaks.ee

KÜTTEPUUD

* Müüa saetud ja lõhutud
küttepuid
koos
kohale
toomisega. Tel 526 8785
* Müüa odavalt lõhutud
küttepuid. Müüa ka 3meetriseid. Kohalevedu. Tel
5342 6318
* Müüme aasta läbi lõhutud ja
sobivas mõõdus küttepuid.
Kogused täpsed ja
mõõdetavad, puud on
koormasse laotud. Pakume ka
3-meetrist küttepuud. Tel 501
3862.
* Müüa odavalt tooreid ja
lõhutud küttepuid.
Kohalevedu.
Tel 5388 4254

Hirla külas sümboolse
hinna eest äraviimiseks
paekivihoone 10×15 m.
Hoonel on kivikatus.
Kontakt: 5664 9949
Väike-Maarja
postkontoris müügil
lai valik seemneid ja
tippsibulaid.
Postkontor avatud:
E,K,R 8.00-16.00
T,N 8.00-17-00
L 8.00-13.00
Busside väljumisajad
Väike-Maarja
bussijaamast
Kiltsi-Pikevere 6.55 (E-R), 9.40,
12.25, 13.10 (T,N), 13.35, 14.00 (R),
16.00 (E-N), 19.00 (v.a P)
Kiltsi 16.15 (R,P), 19.05 (R,P)
Pärnu 13.35
Rakvere 7.10 (E-R), 8.22 (v.a P),
9.45, 12.20, 13.10 (E-R), 14.50,
16.15, 16.40 (L,P), 17.25 (v.a P),
18.55 (v.a P), 19.15 (P), 20.35 (P),
20.55
Inju-Rakvere 7.10 (v.a P), 12.15,
14.45 (T,N), 16.30 (E-R), 16.45
(L,P)
Tallinn 13.15
Tamsalu 7.14 (E-R), 8.00 (L), 11.40
(L,P), 13.15, 15.00 (v.a P), 17.40 (ER)
Tartu 6.30 (v.a P), 8.50, 14.05,
16.35, 16.55 (P), 17.55
Simuna 5.59 (E-R), 06.25 (E-R),
9.00 (v.a P), 13.10, 15.50 (v.a P),
19.00 (v.a P), 20.55
Äntu-Simuna-Triigi-VäikeMaarja-Rakvere 6.25 (E-R)
Triigi-Simuna-Äntu-VäikeMaarja-Rakvere 15.50 (v.a P)
Simuna-Rahkla-LaekvereRakvere 9.00 (v.a P)

Aprill 2009

Väike-Maarja gümnaasium registreerib 1. septembril 2009. a
1. klassi astuvaid õpilasi kooli kantseleis 27. aprillist 12. juunini
2009. a. Kaasa võtta lapse sünnitunnistus, õpilaspileti pilt,
tervisekaart perearstilt.
INFOPÄEV 1. klassi astuvatele lastele ja nende vanematele toimub
teisipäeval, 5. mail kell 18.00 algkoolimajas.
Samas on võimalik laps kooli registreerida.

Väike-Maarja rahvamaja taga platsil 23. mail kell 11.00

ROHEVAHETUS

* Rohevahetus on 2007. a Aiaklubi poolt alguse saanud aia- ja taimehuviliste
kokkusaamine, mille käigus vahetatakse omavahel või antakse ära
oma aia või kodu ilu- ja tarbetaimi, pistikuid, seemneid, sibulaid, juurikaid või muid
aiatarbeid. Rohevahetus on TASUTA! Tulla võib ka siis, kui endal pole rohelist kaasa
võtta - saab tutvuda teiste aiahuvilistega ja näha, mida pakutakse.
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. maiks kella 10.00. Tellimiseks ja infoks
helistada telefonidel 326 1345, 5656 4959.

Soodushinnaga
muruniidukid

aia- ja metsatehnika kaupluses
Väike-Maarjas Pikk tn 25.
Hinnad alates 2600 kroonist
Tulge uudistama!
MTD murutraktorite
sooduspakkumine!

Kunst
sepised,
Kunstsepised,
piird
ed, aiad,
piirded,
tellim
ust
öö
d,
tellimust
ustöö
ööd,
met
allit
öö
d.
metallit
allitöö
ööd.
Tel 516 0969,
ermolood@hot.ee,
http://picasaweb.google.com/
sepised/Sepised

UUS B-KATEGOORIA KURSUS
VÄIKE-MAARJAS

HIND 5400 krooni, algus 1. juunil kell 16.00 Väike-Maarja
õppekeskuses. Sõbralik teenindus ja kvaliteet!
Info tel 5345 1061 või e-postiaadressil virumaa@autosoit.ee

Müüa 1. maist lilletaimi (võõrasemad,
amplid jt õitsvad taimed), tomati-, kurgi- ja
maasikataimi. Lõuna põik 5, tel 511 8084.
Õhtuti alati kohal.

Kevadkuudel sündinud
Johannes Rudolf Kits
Karlos Verbitski
Kent Helme
Enn-Erik Vissak

29.03.2009
05.04.2009
15.04.2009
18.04.2009

Tervist ja rõõmsat meelt!

Õnnitleme aprillikuu
eakamaid sünnipäevalapsi!
JOHANNES KÜBARSEPP
TOONI LÕHMUSMÄGI
ÕILME SILLA
EHA KESKÜLLA
AINO SELTER
JOSEPHINE-PAULINE VAIVOD
VILMA SALUSTE
ASTA PRESS
IMBI LILLO
IDA BLUMFELDT
AINO ROOTS
VALLY TÄTTE
EVALD LANG
LOREIDA PARDONEN
NAIMA-MIRALDA OTSALT
LIDIA ABASSOVA
RENANDA KUKK
LILLI AHLBERG
TIIDU KÜÜSMAA
ALIIDE SIKKAR
VALERINA VASLI
BENITA KUSLER
KALJO PLAKS
URVE AASUMETS
LAINE KUUSEMÄE
VLADIMIR JERMOLAJEV

01.04  86
01.04  80
02.04  81
06.04  70
06.04  70
07.04  92
07.04  87
07.04  80
08.04  86
09.04  91
09.04  91
12.04  81
13.04  84
15.04  85
18.04  84
18.04  82
18.04  81
19.04  84
19.04  70
20.04  81
22.04  83
25.04  94
25.04  75
26.04  70
29.04  81
30.04  70

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus
Tähelepanu!

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

Valvi Zarubina
Laine Sillamaa
Enn Vissak
Helju-Helene Reis
Avo Aas
Vaike Trepp
Alfred Tikka
Jüri Tammoja
Helve Klaas
Erik Letberg
Marianne-Anette Mattisen
Rudolf Tomberg
Laine Vähi

14.08.1962 - 16.03.2009
27.09.1924 - 29.03.2009
05.05.1945 - 01.04.2009
30.10.1947 - 01.04.2009
29.04.1949 - 02.04.2009
02.02.1929 - 03.04.2009
09.12.1956 - 03.04.2009
04.06.1939 - 07.04.2009
01.07.1930 - 07.04.2009
18.02.1934 - 07.04.2009
07.03.1921 - 15.04.2009
27.09.1948 - 16.04.2009
20.03.1940 - 17.04.2009

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

jumalateenistused pühapäeviti kell 12.
Koguduse vaimulik on Ahto Mäe.
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3, 46202 Väike-Maarja.
Tel 511 7552, e-post: vaike-maarja@eelk.ee

Avispea koguduses

jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on Eerek
Preisfreund. Telefon 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispeakogudus.onepagefree.com
Koguduse blogi Internetis: avispea.blogspot.com

Simuna koguduses

jumalateenistused pühapäeviti
kell 12.
Koguduse hooldajaõpetaja on
Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Telefon 5345 3967 või
tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee

TEADE!

Simuna kalmistule maetute kohta lisainfo kogumiseks ning
hauaplatside hooldajate/omanike väljaselgitamiseks
väljastatakse alates 15. aprillist 2009.a Simuna kalmistu
kabelis hauaplatsi tunnistusi tööpäevadel kella 10.00-14.00.
Kontakt Helvi Vahter 524 7944.

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

Teen hauakaevamistööd. Tel 5675 0196

