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Valla aastapäeva kohvilauas
haarasid vallakodanikud jutuotsa

Valla 18. aastapäeva pärastlõunakohvikõrvasel vestlusringil haarasid
jutuotsa initsiatiivi vallakodanikud tõstatati mitmeid südamepeal olevaid
teemasid, millele vallavalitsuse
ametnikud püüdsid anda ammendavaid vastuseid.

Allan Alt tõstatas teema Väike-Maarja
lasteaia territooriumi mängupaikade
laokilolekust ja avaldas arvamust, et
me ei märka pisiasju. Talle jäi
arusaamatuks, kas lukustamata ja
kõigile avatud sissepääs mänguplatsile
ja selle lõhkumise soodustamine on
taotluslik - nii jäävad väravad terveks.
Noor mootorisportlane Indrek Mägi
puudutas kehalise kasvatuse tundides
noorte loiu tegevuse teemat ja avaldas
lootust, et noortesse sisendatakse
rohkem sportlikke harjumusi ja
kasutatakse ära kõik siinse kandi
Aasta tegija 2009 Vallo Taar on Väike-Maarjas aastate tegija - tunnustavaid sõnu lausuvad muusikakooli suurepärased sportimisvõimalused.

õpetajad Rutt Vilu ja Raivo Narits.

27.-29. novembrini puhusid
Väike-Maarjas tuuled ooperikaarest - üks osa Vello Jürna 50.
sünniaastapäevale pühendatud
sündmustest vormus VäikeMaarjas, tenori kodukandis,
muusikafestivaliks.
Näituse avamisest
Reede päeval, enne festivali avamist
oli muusikahuvilistel võimalus osa
saada muusikakooli avatud
tundidest. Õhtusel festivali avamisel
tervitasid saabunuid Väike-Maarja
vallavolikogu esimees Olev
Liblikmann, vallavanem Urmas
Tamm, Lääne-Virumaa kultuurivedur Ello Odraks ja kohaliku
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Olga Mets. Vello Jürna elust
koostatud näituse tutvustuses tõstis
Marju Metsman esile Vello Jürna
elufilosoofia inimliku mõõtme,
millest Väike-Maarja õppida võib laulja võid sa olla, aga inimene pead
olema. Näitusel on fotomaterjali nii
Väike-Maarja kooliajast, edasistest
õpingutest Riiklikus Konservatooriumis, rollidest nt Stockholmi
Kuninglikus Ooperis, Norra
Rahvusooperis, Oulu Linnateatris,
Estonia
Rahvusooperis
ja
Vanemuise Teatris ning esinemistest
Väike-Maarja mail. Õhtu jätkus
Vello Jürna uue plaadi - Elu nagu
ooper - esitlusega. Plaadile on
koondatud 12 aariat aastatest 1987 1998, nende hulgas ka E. Kapi aaria
Anun Sirje sind... ooperist
Tasuleegid.

Küsimusi esitati ka tänavavalgustuse
kohta - kas topeltlampide põlemine
mitmetes paikades on põhjendatud.
Jüri Elmendil oli südame peal valla
kaugemate paikade turvalisus ja ta
tundis huvi, milliseid meetmeid
turvalisuse tõstmiseks appi võetakse.
Teemadeks olid veel projektipõhine
osalus Tapa MTÜ Jeeriko tegevuses,
noorte suitsetamine ja joomine ning
kogunemised õhtusel ajal õppekeskuse ja spordihoone juurde; VäikeMaarja staadioni ehitus; sigalate
rajamise temaatika, veepuhastusseadmete korrasolek. Tunti huvi, miks pole
valla kodulehel külade kohta andmeid.
Muret tegi ka seis volikogus - palju
vaenutsevaid pooli, kes ei saa koos
töötada.
Marju Metsman

Foto: Ellu Moisa

Vello Jürna mälestus täitis Väike-Maarja ooperiõhuga
konkursist osavõtjate kontsert, mille
krooniks esitas sütitava aaria Oleg
Orlovs Läti Rahvusooperist.
Teine päev
Muusikafestivali teine päev algas
Väike-Maarja muusikakooli õpilaste
kontserdiga, kus laulis ka VäikeMaarja gümnaasiumi tütarlastekoor Ly
Ipsbergi juhatusel. Muusikakooli
direktor Vallo Taar ehitas üles
vaheldusrikka kontserdi, mille jooksul
sai publik nautida erinevate pillide
muusikat nii 1. klassis õppijatelt kui
peagi lõpetavatelt õppuritelt.
Meistrikursused
Laupäeval avanes võimalus osaleda
meistriklassis, kus Oleg Orlovs,
Margareta Haverinen-Brandt ja Pille
Lill andsid nõu ja seletusi õige laulmise
tehnika kohta. Meistriklassis osalesid
teiste hulgas näitliku õppevahendi häälega - ka Kaarli talu peremees
Lembit Kopso ja Marju Metsman. Pille
Lill rõhutas sissehingamisel maa seest
- jalgadest peani - tuleva energia
tunnetamise tähtust. Noodid tuleb
laulda kui pärlid ritta. Nii nagu räägid,
nii ka laulad. Oleg Orlovs näitas väga
selgelt, kuidas laulda, kus on laulja
tugi, kuidas laulda ökonoomselt. Kui
sul ei ole midagi öelda, siis ära laula.
Kui oled laval, jaga muusikat saalis
istujatega, võttis laulmise mõtestatuse
teema kokku Margareta HaverinenBrandt Soomest.
Pärast meistrikursust pakkusid VäikeMaarja põllumeeste seltsi maanaised
osalistele tervislikku toitu - mitmed
erinevad kodusküpsetatud leivad,
toorsalatid, jogurt, jm avaldasid oma
suurepärase maitsega muljet.
Festivali teine päev lõppes kirikukontserdiga Pille Lille Muusikute
Toetusfondi Hingemuusika sarjast,
kus vaimulikke aariaid esitasid Aare
Saal, Valentina Kremen ja Maire
Haava. Auväärsel Normanni orelil
saatis lauljaid ja esitas ka soolopalu
Tallinna Jaani koguduse organist ja
koorijuht Tiia Tenno.
Pühapäeva pärastlõunal algas Vello
Jürnale pühendatud vokalistide
konkursi II voor, millest võttis osa 9
lauljat. Esimene voor toimus 13
osalejaga Tallinnas 27. novembril.

Vahetud meenutused
Meenutusteõhtuks oli Vello Jürna
abikaasa Ene kokku pannud
muusikalist materjali, mida
koosolijatel oli võimlus nii heli kui
pildi vahendusel jälgida. Vello
sõber, näitleja Guido Kangur sidus
sugulaste, klassikaaslaste ja
lavapartnerite
meenutused
vahetuks ning soojaks tervikuks.
Üheks meeldejäävamaks videolõiguks kujunes Vello veidi
hullumeelne esinemine Singer
Vingeri kontserdil, mida saatis
klaveril Piia Paemurru. Meenutusteõhtu lõpetuseks nautisid osalised
Vello esitatud tema lemmikaariat
Puccini ooperist Tosca.
Pärast Väike-Maarja õppekeskuse
poolt ettevalmistatud kehakinReede õhtule pani punkti Vello nituspausi suunduti Väike-Maarja
Jürnale pühendatud vokalistide

Hetk lõppkontserdilt - klaverisaatja Piia Paemurru, Oleg Orlovs, Pille Lill, Valentina Kremen ja Märt
Jakobson.
Foto: Marju Metsman
aleviku jõulukuuse juurde süütama
advendiküünalt. Jõuluvalgus jagatud,
kogunesid muusikasõbrad taas
rahvamajja
nautima
festivali
lõppkontserti. Oleg Orlovs, Valentina
Kremen, Pille Lill ja Märt Jakobson ühes
klaverisaatja Piia Paemurruga lõid
tõeliselt kandva ooperiõhustiku. Publik
näitas aplausidega üles kindlat ooperivaimustust ning Pille Lill süstis
vallajuhtide teadvusesse mõtte ka
järgmisel aastal sündmus ellu kutsuda.
Väike-Maarja rahvas tõestas taaskord,
et siinmail peetakse lugu kultuurist
suure tähega.
Vokalistide konkursi lõppvoor
Estonias ja ooperigala
Vokalistide konkursi lõppvoor leidis
aset 1. detsembril, Vello Jürna
sünnipäeval, Estonia Kontserdisaalis.
Konkursi võitis Maria Veretenina,
teiseks tuli Taavi Tampuu ja kolmanda
preemia pälvis Eeva Hartemaa.
Vello Jürnale pühendatud ooperigala oli
ühtaegu nii tiivustav, humoorikas kui
sügav-südamlik. Vello pere ja sõprade
auhind Vello repertuaarist esitatud loo
eest anti üle Kristel Kurikule ja
ooperigalal saime taas kuulata K.
Türnpu soololaulu Üksainus kord.
Marju Metsman

Jõulutervitus
Helene Roos
Minu jõulusalm on kaugest ajast,
lummeuppund armsast talumajast.
Kõigil puudel härmatise kahu,
koduaknaist vaatab jõulurahu.
Leiva lõhn ja ema soojad pihud,
küünlaleegi kirkad kiirtevihud.
Isal silmanurgas naerukurrud,
lapsed kilkavad ja kass lööb nurru.
Armsad jõululaulud, hardad hetked ei kao meelest pikal eluretkel.
Hea, et kirgas Jõulutäht ei looju,
hoiab hinges inimlikku soojust.

Kaunist jõuluaja
jätku, õnne ja
edukaid ettevõtmisi
uuel aastal!
Vallavolikogu ja
vallavalitsus
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Aastalõpumõtteid. Aastalõpumõtteid. Aastalõpumõtteid. Aastalõpumõtteid
taluturu avamine, Kiltsi veetrassi
ehitus, vastlapäev Liivakülas, jaanipäev Ebaveres,
Väike-Maarja
Gümnaasiumi esimene taliolümpia,
triatlon, õpetajate päeva tähistamine
Väike-Maarja rahvamajas.

Käes on aasta lõpp. Mõeldakse, mille
poolest oli aasta meeldejääv. Aeg
möödub ja oluline on toimuv areng.
See tähendab paratamatult muutusi
meie ümber, nii nagu muutumises on
keskkond, loodus, inimesed, suhted.
Kas need muutused on head või
halvad, näitab aeg.
Heites pilgu tagasi mööduvale aastale,
toon välja mõned minu jaoks olulised
märksõnad: MTÜ Meie Kiltsi loomine,
Väike-Maarja bussijaamas asuva

selles nimetamisprotsessis, kannab
Väike-Maarja siiski väga olulist
märgilist tähendust. Seda enam, et
Maarjamaa nimi on saanud Eesti
kirjanduslikuks nimetuseks.

Külakoosolekul kinnitati Kiltsi
arengukava ning ees ootab rohkelt
huvitavat koostööd.
Loomulikult on minu elu muutunud
tempokamaks pärast seda, kui
osutusin valituks vallavolikogusse.
Võtkem aasta lõpus aeg maha.
Tundkem rõõmu lihtsatest asjadest,
koosolemisest. Heitkem pilk tagasi Armsad maarjalased!
enda ja oma laste (ja õpilaste)
tegemistele ning tundkem rõõmu Paratamatult kummastub seoses
Väike-Maarja kohanimega ka
nende saavutuste üle.
Maarjamaa legend ja Läti Hendriku
Kõigile vallaelanikele soovin rõõmu ja Liivimaa kroonika märkmed Liivimaa pühitsemisest Neitsi Maarjale.
hingerahu!
Ehkki pole olemas ajaloolist selgust
Siret Stoltsen
õpetaja; vallavolikogu kultuuri-,
spordi- ja külaelukomisjoni esimees
tehtud õige valik. Väga meeldejäävad
on olnud Väike-Maarja kirikus
toimunud kontserdid. Sellesuvine
Jassi Zahharovi ja Margus Kappeli
esinemine oli lihtsalt suurepärane.

Aasta 2009 jääb kindlasti paljudele
inimestele meelde aastana, mil tuli
palju kulutusi kärpida ja kõvasti
kokku hoida. Aga millal siis veel
kokku hoida, kui mitte just praegu
rasketel aegadel?! Seepärast vaadates
tagasi mööduvale aastale jäingi
mõtlema, kui olulised on need
inimesed, kellega sa iga päev koos
elad, töötad ja küla vahel suhtled.
Neid inimesi tasub hoida, neist lugu
pidada ja otsida võimalusi, kuidas
nendega koos aega veeta!

RMK Lääne-Virumaa metskonnale on
olnud 2009. aasta töine, kuid aasta
alguses püstitatud ülesanded on
täidetud. Tänavuse metsauuenduse
hooaja käigus pandi riigimetsas
kasvama enam kui 10 miljonit puud
3740 hektarile. Kindlasti on oluline
märkida, et lisaks sadadele RMK
töötajatele ja lepingulistele partneritele käis tänavu metsa istutamas ka
ligi 1200 vabatahtlikku. Ka sel aastal
korraldab RMK detsembris kuuseretki
riigimetsa, et igaüks saaks endale
jõulupuu ise valida. Kes pole aga
ammu käinud Elistvere loomapargis,
siis jõuluajal tasub sinna kindlasti
minna - laste jaoks on just praegu seal
palju tegevust. Loodushuvilistel tasub
RMK kodulehte aastaringselt külastada.

Sel ajal mõtleme lähedastele, oma
sõpradele, see on aeg mil tahame olla
paremad, unustada igapäevased
askeldused ning töised probleemid,
mis tahavad lahendamist. Meenutame tehtut ja tunnustame parimaid
hea sõnaga, sest tähtsam, kui materiaalne tugi on tähelepanu, tunnustus
ja inimeste motiveerimine elamiseks,
töötamiseks ja osalemiseks ühiskonnaelus.
Tänaseks on aasta läinud suurte
sammudega edasi ning see peegeldub
ka sotsiaaltöös.Meie tööd on hakatud
väärtustama ja see on suur väljakutse.
Sotsiaaltöö suurim võlu on tema
mitmekesisuses,
mis
pakub
eneseteostusvõimalusi paljudele
inimestele. Kurb on aga tõdeda, et
need võimalused meie vallas
kahanevad, sest Aavere hooldekodu,
pakkudes tööd ligemale neljakümnele
inimesele, on üks nendest asutustest,
mis kuulub reorganiseerimisele.
Hoolekandes on täna prioriteediks
psüühiliste erivajadustega täiskasvanute riiklike hoolekandeteenuste
arendamine. Praeguste hoolekandeasutuste baasil ei ole võimalik
pakkuda kvaliteetset, tulemuslikku ja
kõigile ühtemoodi kättesaadavat
hoolekandeteenust. Hooned on
vananenud ja ei vasta elamistingimused tervisekaitsenõuetele ega ka

Samuti
on
märkimisväärsed
sportlikud traditsioonid, harrastusspordi jätkusuutlikkus ja aktiivsus
Harjuta terviseks raames ning
võimalusterohked Ebavere tervise-,
suusa- ja jooksurajad. Esile tuleb tõsta
Simuna korvpallivõistkonna maakonna meistritiitli saavutamist ning
Sidney veteranide maailmamängudelt
pronksmedali toomist.
Väike-Maarja õigustab oma nime ja
ajalugu ning soovin kõikidele valla
elanikele jätkuvat optimismi, sportlikkust ja kultuurilist aktiivsust!
Rahulikku ja üksteisest hoolivat
jõuluaega!
Einar Vallbaum
Lääne-Viru maavanem

likus olukorras teha õige tegevuskava
ja otsused. Südamelähedane on olnud
Kiltsi ja Simuna kooli saatus. Kiltsis
oli õppeaasta alguses 51 õpilast,
praeguseks juba üle 60 ja seda tänu
kooliinimeste, külaseltsi, koolidirektori, vallavalitsuse, volikogu ja
kohalike tulemuslikule tööle. Hea
meel on, et vaatamata raskustele on
Väike-Maarja vald on eelarve õnnestunud huviharidust ja sporti
menetlemisel käitunud vastutustund- võimaluste piires optimaalselt
likult. Kärbitud on kõvasti, aga iga rahastada.
hinna eest on püütud säilitada kõige
olulisemad valdkonnad. Seekordsetel Kultuurisündmuste poolest on
valimistel ma ei kandideerinud, kuna vallaelu olnud traditsiooniliselt rikas
omavalitsuste suutmatus oma sõna ja väga heal tasemel. Minu viimased
riigi elus sekka öelda, on olnud meeldejäävad muljed pärinevad
sisuliselt olematu. Kui jätkub keskvõi- Simunapäeva ürituselt, mille käigus
mu poolt edaspidigi regionaalse pühitseti sisse Simuna kiriku
nägemuseta liberaalne turumajandus- külgakna vitraaþ, esines vitraaþ ilik majanduspoliitika, siis maainimes- kunstnik Dolores Hoffman ja
tel midagi head oodata ei ole, sest Avanduse mõisas andis kontserdi
Eestile ainuomast tohutut loodusres- Tõnis Mägi, ning Bonzo kontserdilt ja
surssi pole me ise kuidagi osanud Vello Jürnale pühendatud muusikaõigesti väärtustada.
päevadelt.
ja mis eriti valus - huvihariduse, külaning kultuuriseltside, treeningrühmade toetusrahade katastroofiline
kokkukuivamine või mõnel puhul
üldse ilma rahata jätmine. Kurb on
tõdeda, et vabariigi valitsus pole
suutnud omavalitsusi kohelda
võrdväärse partnerina.

2009. aasta kaks kõige olulisemat
sündmust valla elus olid kahtlemata
järjest süvenev majanduskriis ja
oktoobrikuus toimunud omavalitsuste valimised. Omavalitsuste jaoks
on majanduskriis olnud palju
rängemate tagajärgedega kui
keskvõimule, sest vallad-linnad pidid
ka headel aegadel tegutsema kahemiljardilise defitsiidiga ja tänavune
valitsuse kärbe suurendas seda veel
3,5 miljardit, viies puudujäägi omava- Pärast valimisi jätkab vana koalitsioon Austatud vallaelanikud, soovin Teile
litsuste eelarvetes üle 5 miljardi. uue vallavanema ja volikogu esimehe kõigile kauneid jõule, ilusat aastaOleme vähem või rohkem aru saanud, juhtimisel. Endise hariduskomisjoni vahetust ja lootusrikast uut aastat!
mida see tegelikult valdade ja linnade esimehena pean viimase aasta kõige
Meie pere aasta kõige tähtsamaks eelarvetes tähendab: töökohtade olulisemaks saavutuseks kõikide valla Jüri Aavik
sündmuseks on väikese Joosepi koondamine, palkade vähendamine koolide oskust väga raskes majandus- vallavolikogu hariduskomisjoni liige
esimesed sõnad ja sammud. Soovin,
et uuel aastal oleks kõigil rohkem sõnu
ja samme oma lähedaste jaoks ning
Alates 30. novembrist on vallakodanike vastuvõtuajad
aega looduses liikuda ja kaunist
Väike-Maarja vallavalitsuses
kodukohast rõõmu tunda!

Selle aasta tähtsündmuseks vallaelus
olid kohaliku volikogu valimised.
Loodetavasti täidab uus volikogu
koosseis ka valijate ootusi ja nelja Kalev Viiksaar
aasta pärast võime tõdeda, et sai Lääne-Virumaa metskonna metsnik
Suur osa inimesi peab jõule aasta
kõige kaunimateks pühadeks.
Paljudele tähendab see krudisevat
lund ja härmas puid, teistele aga
jõuluvana ja päkapikke.

Väike-Maarja on nii kultuuriliselt,
keeleliselt kui kirjanduslikult rikas
paik, alates Väike-Maarja parnassist,
siin õppinud Anton Hansen Tammsaarest, Kersti Merilaasist, Juhan
Liivist, Eduard Leppikust ja Tuudur
Vettikust ning lõpetades Georg
Lurichi, Alar Kotli või Ants Viidalepaga. Selliste suurte inimeste tegevuse
pärandilt on lausa kohustus edasi
liikuda ja väikemaarjalased on seda ka
teinud. Selleaastased Wiedemanni
keelepäev, panustamine üldlaulu- ja
tantsupeole, Pandivere päeva
korraldamine, Eesti esivõistlused
naisekandmises ja Vello Jürnale

pühendatud muusikafestival on selle
tõestuseks.

esmaspäeval kell 13.30 - 16.00, neljapäeval kell 09.00 - 13.00, 13.30 - 16.00 ja
reedel kell 11.00 - 13.00.
Järelevalveinspektor Liina Lepa vastuvõtt kolmapäeval kell 09.00-12.00

kaasaegse hoolekande printsiipidele.
Vajalikud ümberkorraldused on
mõistlik teha ja neid tulebki teha aga
Alanud on tugimaantee nr
neid oleks võinud teha ka siin, meie
koduvallas,
kus
on
arenev Väike-Maarja Vallavalitsus algatas 25. novembril käesoleval aastal 22 Rakvere-Väike-Maarjainfrastruktuur, transpordiühendus ja korralduse eelnõu Simuna alevikus liikluspindadele kohanime Vägeva
Ebavere-Rakke
jalgrattateed, esmatasandi arstiabi, määramiseks alljärgnevalt:
lõigu
remondi
tehnilise
sotsiaal- ja muud avalikud teenused,
projekti koostamine. Projekti
kõik käe-jala juures.
1.
Määrata Kapu-Rakke-Paasvere riigimaantee Simuna alevikku ja eesmärgiks on Ebavere-Rakke
Võivere küla läbivale lõigule liikluspinna nimeks Rakke maantee maanteelõigu 30,49km - 43,70km
Ümberkorraldused nõuavad omavastavalt lisatud skeemile.
remont,
sõidumugavuse
ja
kasupüüdmatuid pingutusi ja
mõistmist. Pärast raskeid ettevõtmisi 2.
Määrata Kapu-Rakke-Paasvere riigimaantee Simuna alevikku läbivale liiklusohutuse tõstmine. Töö tellija on
Ida Regionaalne Maanteeamet,
peab pisut puhkama ja laskma
lõigule liikluspinna nimeks Lai tänav vastavalt lisatud skeemile.
projekteerija OÜ Tinter-Projekt.
headusel ja headel mõtetel enda
Määrata Simuna - Vaiatu riigimaantee Simuna alevikku läbivale lõigule Projekti valmimise tähtaeg on
juurde tulla, lihtsalt elamist ja 3.
liikluspinna nimeks Käru tee vastavalt lisatud skeemile.
jõuluaega nautima. Keegi ei saa teha
30.10.2010.
kõike, kuid alati saame teha midagi, Nimeobjektide asendiplaanidega saab tutvuda Väike-Maarja vallavalitsuses
mis on meie pädevuses.
ja valla kodulehel www.v-maarja.ee.

TEADE!

Soovin südamesoojust, et märgata
võõrast muret ning kainet pilku, et
üles leida need, kellel on jõudu jalule
tõusta, kujundamaks abivajajast
väärikat enesega toimetulevat inimest.
Inimene on väärtuslik ka siis, kui ta
millegi poolest erineb, olgu ta siis
haige, eakas, puudeinimene või
õigusrikkuja.
Vastupidavust ja naeratusi, hoolige
endast ja hoolitsege teiste eest!
Merike Adamson
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees

ARVAMUS: Miks mina midagi ei küsinud?

Käisin valla 18. aastapäeval. Oli nii
mõndagi üllatavat.
Oli meeldivalt kujundatud ruum ja
kohvilaud ootamas vallakodanikke.
Uus vallavanem, vahetunud volikogu
esimees, märkimisväärselt palju
aktiivseid noori mehi julgelt
tähelepanu
juhtimas
valla
valupunktidele ja puudujääkidele
mõnede vallavalitsuse töötajate
tööstiilis.
Mille üle siis südant valutati?
Probleemideks olid lasteaia õueala
rüüstamine, tänavavalgustus (kokkuhoiuvõimalused), noorte ulakused
õppekeskuse ja võimla ümbruses,

noorte kehv füüsiline vorm ja vaba aja
sisustamise võimalused, külade
turvalisus jne.
Kuidagi tähelepanuta jäi suvine
võrkpalliväljak,
mis
aktiivset
kasutamist leiab, kuid juba paar aastat
lõhutud ja räämas püsib. Keegi peaks
ju selle nii vajaliku koha eest hea
seisma.
Üks külamees oli eriti häiritud ja mures
ning probleeme mitmeid. Ühegi
pakutud lahendusega ta ei leppinud.
Ainsaks lahenduseks näis talle olevat
uus vallavanem. Olgu ta siis meheks
see uus vallavanem! Ja nii jäidki minu
küsimused esitamata... Aga siin siiski
mõned.

Kes peaks kõrvaldama teadetetahvlitelt vananenud informatsiooni?
Ehk võiks olla eraldi alus kohalike
kultuuriteadete jaoks?
Õhtune aastapäevaaktus oli eriti
pidulik. Tähelepanuväärne ja meeldejääv oli Aasta tegija tunnustuse ja
auhinna üleandmine meie lugupeetud
pasunakoori juhile Vallo Taarile.
Südantsoojendav ülevaade meie
tublide kodukaunistajate ja sportlaste
töödest, tegemistest ja tulemustest.
Edu uueks aastaks meile kõigile!
Ilme Sein ja naabrid

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

17. november vallavalitsuses
* Väljastati ehitusluba Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜle elektrivarustuse
tehnovõrgu rajamiseks asukohaga
Liivaküla küla Agro, Porkuni
metskond 46, Keskvälja, Siimu, Kõlu,
Saare, Palma, Liiva, Ööpiku, Koidula,
Aksli, Kadakamäe, Pihlaka, Liimapõllu, Kaupo kinnistutel.
* Väljastati ehitusluba Ilmar Lauri
Mardi-Tõnu talule teraviljakuivati
rajamiseks Rastla küla Mardi-Tõnu
kinnistul.
* Väljastati kasutusload Elion Ettevõtted ASile fiiberoptilise sidekaabli
kasutamiseks Väike-Maarja ja Kiltsi
alevikes ning Ebavere, Liivaküla ja
Vao külades; sidekanalisatsiooni
kasutamiseks Väike-Maarja alevikus
Pikk tn 1a ja Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜle elektriliinide ja mastalajaama
kasutamiseks Äntu külas Paemurru,
Härma, Laupa, Oja talu, Allika ja
Vallavanem Urmas Tamm ja vallavolikogu esimees Olev Liblikmann valla 18. aastapäeval.
Foto: Ellu Moisa
Rajaallika kinnistutel.
* Kanti maha Väike-Maarja muuseumi
väikevahendid summas 16879,80
krooni ja põhivara summas 24296,20
krooni; maadlusklubi väikevahendid
summas 1600 krooni, korvpalliklubi
tega
raskes
seisus.
Milline
on
riigi
Vaadates tagasi lõppevale aastale, Kõik tuntus tuleb inimestest ja selle
väikevahendid summas 13315,30
mida peate mööduva aasta kaudu on vald oma nägu kujundanud. regionaalpoliitika? Kes vastutab täna krooni ja Väike-Maarja spordihoone
maakonnas
regionaalse
tasakaalu
Peame selgeks tegema, millise näo me
tähtsündmusteks?
väikevahendid summas 220 krooni.
Urmas T.: Eesti mastaabis oli tõsiseim säilitame, vaadates oma võimalustele eest? Arvan, et mitte keegi peale
omavalitsuse.
ettevõtmine laulupidu, kus oli tunda ja vahenditele, kaasates kodanike25. novembril vallavalitsuses
Väike-Maarja on hea potentsiaaliga
rahva kokkuhoidmist. Täna ongi ühendusi.
* Urmas Tamm väljendas oma
omavalitsus,
kes
annab
oma
elanikrahval
kokkuhoidmisvajadus. Olev L.: Väike-Maarja valla nägu saab
seisukohta, et valla tänavad peavad
Maakonnas oli tähelepanuväärne olema tema kodanike nägu, sest konnale korralikku teenust. Väike- olema valgustatud ka öisel ajal Maarja
kant
võib
anda
nii
vaimule
kui
kindlasti Viru Folk, mis tõi uusi mõlemad ametimehed on ikka selleks
valgustamata tänavad soodustavad
pandud,
et
täita kehale. Peame muutma paikkonna oluliselt kuritegevust. Alates
inimesi uute mõtetega; Piira-Pajusti ametisse
atraktiivseks,
et
muuta
paikkond
kergliiklustee,
mis
lisaks vallakodanike soove, lähtudes
01.12.2009.a hakkab tänavavalgustus
liiklusohutusele teenib boonusena ka muidugi nii rahalistest kui ka omaseks nii sellele, kes tuleb kui vallas põlema ka öisel ajal. Samuti tegi
nendele,
kes
siis
elavad.
See
on
meie
tervist; ja kohaliku omavalitsuste vaimsetest ressurssidest.
Urmas Tamm ettepaneku, et valla
võimalus.
valimised, millega vahetusid paljud
konstaabel esitaks igakuiselt infot
Olev
L.:
Ma
soovin
neile
näidata,
et
omavalitsuste juhid - nii suurt Vallaelanike arv on näidanud
kuritegevuse kohta vallas.
vahetust pole varem olnud. See toob vähenemise trendi. Mida soovite meie vald on suhteliselt hea
asukohaga
ning
vallas
on
loodud
igati
kohalikus elus muudatused mitte paikkonda elama tulla plaanivatele
2. detsember vallavalitsuses
kaasaegne infrastruktuur, mis
ainult
juhtimises,
vaid
ka inimestele?
* Määrati projekteerimistingimused
võimaldab
rahuldada
kõiki
Urmas T.: Terve Eesti elanikkond
arusaamades.
Oma Ehitaja ASile vee- ja kanaliOlev L.: Ma ei tooks välja ühtegi väheneb, välja arvatud Harjumaa ja tööväliseid vajadusi. Ettevõtluse satsioonitorustike projekteeri-miseks
arendamiseks
ja
uute
töökohtade
tähtsündmust, kuid kiidaksin siin Tartu. Uurisime aastaid maavalitsuses,
Väike-Maarja vallas Väike-Maarja
kõiki vallakodanikke, kes praegusel kust rännatakse, kes on rändajad, kes loomiseks on meil samuti küllaltki alevikus.
head
tingimused.
raskel kriisiajal püüavad oma eluga siia tagasi tulevad. Väike-Maarja on
* Reservfondist eraldati 23 400 krooni
toime tulla. Nemad ongi lõppeva aasta suurima väljarändega piirkond - 2008.
advokaadibüroo Küllike Namm OÜ
Teie
uusaastasoov
vallaelanikele
aastal üle saja inimese. Inimese eluks
kangelased.
poolt osutatud õigusabi eest tasuon vaja lastele anda head haridust, Urmas T.: Väike-Maarjas on tubli miseks.
rahvas,
kes
paistab
silma.
Soovin
Käesoleva aasta sügisel sai vald uue veeta vaba aega, turvalisust, esmast
* 2010. aasta eelarve projekt esitati
vallavanema ja volikogu esimehe. arstiabi, sotsiaalteenuseid. Vaba aja rohkem leplikkust. Oleme ajas, kus volikogu komisjonidele läbivaatapeame
olema
oma
mõtete
ja
tegudega
Milline on/saab olema Teie arvates veetmise võimalused on meil päris
miseks.
korralikud, töökohtadega on kehvem üksteisele toeks. Meie tegevus peab
Väike-Maarja valla nägu?
teenima
kogukonna
huve.
Hoiame
2. detsember vallavolikogus
Urmas
T.:
Valla
nägu
on lugu. Täna on töökohtade loomine üks
traditsiooniline. Kui hakkame tõsisemaid ja tähtsamaid küsimusi. üksteist, hoiame kokku. Soovin, et * Volikogu sotsiaalkomisjoni aseesisisuliselt või süvitsi vaatama, siis täna Kuidas omavalitsus saab seda teha? inimestel oleks kodus alati hästi ja kui mehe valimine
see nägu väga välja ei paistagi - Meie ülesanne on tööstusalade parem kodus on hästi, siis ongi kõik hästi. 19.11.2009. a toimunud vallavolikogu
Siis saad endast anda ja kui annad, istungil toimunud salajasel hääletusel
räägime, et vald on Wiedemanni nägu, teadvustamine ja müük.
Lurichi nägu, Vello Jürna nägu. Ta on, Väike-Maarjas tasub elada sest, et märkad ühel hetkel, et saad ka tagasi. ei osutunud valituks ükski
tuleb öelda, ka tugeva kolhoosi nägu omavalitsus teeb kõik selleks, et siin Olev L.: Soovin kõigile jätkuvat sotsiaalkomisjoni aseesimehe kohale
- need jõujooned on ikka veel paigas. gümnaasiumiharidus säiliks. Teenu- meelekindlust ja trotsi raskustest esitatud kandidaat. Eesti ReformiPärandiga, mis siin eelnevatest sed, mida KOV saab korraldada, ülesaamiseks. Püüame üksteist erakond, Isamaa ja Res Publica Liit
aegadest on, saavad kiidelda Lääne- toimivad ja täna käib töö selles suunas, toetada ja aidata, sest paremad ajad ning Pandivere Liit esitasid kandidaatulevad jälle kindlasti tagasi. Rõõmu dina üles Merike Adamsoni. Merike
Virumaal
mõned
üksikud et need säiliksid ja paraneksid.
Adamsoni poolt hääletas 15 volikogu
omavalitsused. Vahel on Väike-Maarja Omavalitsus võib palju teha, aga siin ja hingerahu kõigile!
liiget.
vald ka naisekandja nägu. Peaksime mängib rolli ka riigi käitumine. Kui
*Vastu võeti Väike-Maarja valla 2009.
rohkem tähelepanu pöörama asjadele, riik paneb postkontori kinni, siis on Küsis Marju Metsman
aasta III lisaeelarve tulude plaan
mis meid üle Eesti tuntuks teevad. omavalitsus oma piiratud vahendi- Intervjuu jätkub jaanuari vallalehes
summas 651 773 krooni ja kulude
plaan summas 651 773 krooni.

Intervjuu vallavanem Urmas Tamme ja volikogu
esimees Olev Liblikmanniga

Gripi riskirühma kuuluvad inimesed peaksid enne
vaktsineerimist konsulteerima perearstiga

patsientidega. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, Tallinna ja Tartu Tervishoiu
Kõrgkoolide arstipõhiõppe ja
õepõhiõppe üliõpilased; hoolekandeasutuste ja avahoolduse töötajad ning
koduõenduse töötajad, kes on otseses
Palume kõikidel inimestel, kes ise või kokkupuutes patsientidega; farmatkelle lapsed kuuluvad riskirühma- seudid ja proviisorid.
desse, võtta kõigepealt kontakti oma
perearstiga. Perearstide ja -õdede Haiguste riskirühmad on: lapsed ja
käest saab täpsemat informatsiooni, noorukid vanuses 2-17 a., kes põevad
millal on võimalik lasta end raskeid kroonilisi või immuunpuuvaktsineerida ja kuidas see toimub. dulikkusega kulgevaid haigusi:
Samas vastatakse ka muudele kroonilised hingamisteede haigused,
immuunpuuvaktsineerimisega seotud küsimus- bronhiaalastma,
dulikkus, suhkrutõbi, tsüstiline
tele.
fibroos, kaasasündinud südamerike,
ja
veresoonkonna
Iga perearsti praksis korraldab südamevaktsineerimise oma võimalusi puudulikkus, kroonilised neeruhaiguarvestades ja nii et see ei segaks sed, kroonilised maksahaigused,
igapäevast haigete ravimist. Gripi pahaloomulised kasvajad, hemolüütivastu vaktsineeritakse terveid inimesi, lised aneemiad, rasked närvisüsteemikes on selleks nõusoleku andnud. haigused, laste tserebraalparalüüs IIIVaktsineerimine on vabatahtlik ja IV aste, rasvumus, sidekoehaiguste ja
liigeshaigustega patsiendid, kes
inimesele tasuta.
saavad immuunsust langetavat ravi,
hüpofüüsi ja neerupealiste haigused.
Vaktsineerimisele kuuluvad isikud:
lapseootel naised, kes on end rasedana
arvele võtnud ning sünnitusjärgsed Täiskasvanud gripitüsistuste riskinaised kuni 6 kuu jooksul; lapsed rühmad vanuses 18-64 aastat:
vanuses 6 kuni 24 kuud; tervishoiu- kroonilised hingamisteede haigused,
töötajad, kes on otseses kokkupuutes astma, bronhiektaasiatõbi, HIV-tõbi,
Pandeemilise
gripi
A/H1N1
riskirühma kuuluvad isikud, kellel on
suurenenud risk haigestuda või
kellele haigestumisega kaasnevad
tüsistused võivad olla eluohtlikud.

sarkoidoos, immuunpuudulikkusega
kulgevad haigusseisundid; põletikuliste liigeshaigustega patsiendid, kes
saavad immuunsust langetavat ravi;
ainevahetushaigused - suhkrutõbi,
amüloidoos.
Vaktsineerimist
viivad
läbi
tervishoiuasutused, kus on olemas
immuniseerimise alase väljaõppe
saanud meditsiiniõed ja arstid.
Rasedaid vaktsineerivad günekoloogid või perearstid, kelle juures nad
on rasedusega arvel. Haiglate
töötajaid vaktsineeritakse töökohas ja
meditsiini erialade üliõpilaste
vaktsineerimist korraldavad õppeasutused, kus nad õpivad. Ülejäänud
riskirühma isikuid vaktsineerivad
perearstid.
NB! Nii laste kui täiskasvanute
riskirühma määramise aluseks olevate
haiguste täpsem loetelu asub
sotsiaalministeeriumi kodulehel
olevas vaktsineerimisstrateegias.
Helle Pärna
Lääne-Virumaa perearstide nimel

*Kinnitati
volikogu
alaliste
komisjonide liikmed:
Majanduskomisjon: Mairi Beilmann,
Reet Eesmäe, Jaak Aader, Väino
Haiba, Rannel Rikken, Raul Kütt,
Voldemar Aksel, Kulle Põldmaa, Ants
Einsalu, Teet Paju, Ain Pentjärv
Hariduskomisjon: Helge Alt, Aivar
Liivalaid, Lembit Keerus, Jüri Aavik,
Tauno Ojasaar, Alar Krull, Ain
Lembavere, Aet Aksel
Kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon:
Vallo Taar, Jaak Läänemets, Ants
Rikberg, Marju Metsman, Aare Prants,
Jaanus Kaare, Raivo Tammus, Merike
Hövelson
Sotsiaalkomisjon: Lia Kivaste, Kaarli
Metsson, Sven Kesler, Meeli Veia, Mall
Lepiksoo, Vaike Palmiste, Marika
Karron.
Revisjonikomisjon: Jaanus Kull
*Muudeti volikogu alaliste komisjonide põhikirja seoses maa- ja
majanduskomisjoni
ülesannete
liitmisega ning kultuuri-; spordi- ja
külaelukomisjoni moodustamisega.
*Otsustati maksta alates 01.12.2009
seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistusülesannete täitmisel
hüvitist volikogu esimehele 1000
krooni ja vallavanemale 4000 krooni
kuus. Poolt 11 liiget.
Indrek Kesküla: volikogu juhatuses
tegin ettepaneku arutada seda punkti

koos 2010. aasta eelarvega.
Sven Kesler tegi ettepaneku jätta
sõiduhüvitised praegu kehtivale
tasemele ja tulla eelarve menetlemise
juures selle küsimuse juurde tagasi.
Sven Kesleri esitatud ettepaneku poolt
hääletas 8 volikogu liiget, 1 jäi
erapooletuks.
*Kehtestati Väike-Maarja valla
mobiiltelefonide kuulimiidid alates
20.11. 2009 järgmiselt: volikogu
esimees tel nr 5043365 kuulimiit 250
krooni, vallavanem tel nr 5164890
kuulimiit 700 krooni
*Määrati vallavalitsuse liikmete
hüvituse suuruseks 1600 krooni
kuus.
Indrek Kesküla: kas olete uurinud,
millised on vallavalitsuse liikmete
tasud teistes meie piirkonna valdades.
Urmas Tamm: ei oska täpselt öelda.
Olev Liblikmann: leian, et tasu
maksmine on põhjendatud, sest
vallavalitsuse liikmed käivad koos neli
korda kuus.
Indrek Kesküla tegi ettepaneku
arutada vallavalitsuse liikmete
hüvitiste suurusi 2010. aasta jaanuaris
koos eelarvega.
Indrek Kesküla esitatud ettepaneku
poolt hääletas 9 volikogu liiget.
*Tasu suuruse määramine volikogu
esimehele, volikogu aseesimehele,
volikogu komisjonide esimeestele ja
aseesimeestele, volikogu liikmetele
ja volikogu komisjonide liikmetele
Otsuse eelnõu nägi ette määrata
volikogu aseesimehele aseesimehe
kohustuste täitmise eest makstava
tasu suuruseks 2000 krooni kuus;
volikogu alalise komisjoni esimehele
komisjoni esimehe kohustuste
täitmise eest makstava tasu suuruseks
1500 krooni kuus; volikogu alalise
komisjoni aseesimehele aseesimehe
kohustuste täitmise eest makstava
tasu suuruseks 1250 krooni kuus;
volikogu liikmele (v.a volikogu
esimees, volikogu aseesimees,
volikogu alalise komisjoni esimees ja
volikogu alalise komisjoni aseesimees)
makstava tasu suuruseks 1000 krooni
kuus; volikogu alalise komisjoni
liikmele, kes ei kuulu volikogu
koosseisu makstava tasu suuruseks
125 krooni komisjoni koosolekust
osavõtu eest.
Olev Liblikmann: kuna oleme hädas
Lurichi fondiga, siis on ettepanek, et
kui eelnõu leiab toetust, anname igale
ühele võimaluse annetada oma toetus
Lurichi fondi.
Sven Kesler väljendas oma seisukohta,
et tegemist on populistliku ettepaneku
ja ebaeetilise käitumisega.
Sven Kesler tegi ettepaneku arutada
tasusid koos 2010. aasta eelarvega ja
nõudis nimelist hääletamist.
Sven Kesleri ettepaneku poolt hääletas
10 volikogu liiget: Indrek Kesküla,
Merike Adamson, Jaak Läänemets,
Ene Preem, Raili Sirgmets, Jaanus
Kull, Teet Paju, Mall Võhandu, Sven
Kesler
ja
Marju
Metsman.
Volikogu juhatuse ettepaneku poolt
hääletas 10 volikogu liiget: Olev
Liblikmann, Hans Kruusamägi, Väino
Haiba, Siret Kotka, Lia Kivaste, Siret
Stoltsen, Jaanus Kaare, Voldemar
Aksel, Jaak Aader ja Rein Möldre.
Kumbki ettepanek ei saanud volikogu
lihthäälteenamust ja otsus jäi vastu
võtmata.

* Simuna osavalla halduskogu
liikmeteks kinnitati Hans Kruusamägi, Lia Kivaste, Väino Haiba, Sven
Kesler, Raili Sirgmets, Ene Preem.
* Väike-Maarja valla esindajateks
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule nimetati volikogu
esimees ja vallavanem.
*Mati Kanarik tutvustas 2010. aasta
eelarve projekti.
Raili Sirgmets: ma ei pea õigeks, et
valla asutuste juhtidele ei anta eelarve
koostamisel võimalust kaasa rääkida.
Olev Liblikmann: iga asutuse juht ei
peagi käima eelarvet arutamas. Selle
eest peab vastutama vastava
struktuuriüksuse juht, kes peab oma
valdkonda tundma.
Sven Kesler avaldas arvamust, et
eelarve tutvustusest ei selgunud
eelarve koostamise põhimõtted.
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Käesoleva õppeaasta 14 esimest nädalat
Väike-Maarja Gümnaasiumis

Sel õppeaastal alustas ja jätkas
Väike-Maarja
Gümnaasiumis
kooliteed 401 õpilast, neist
veerandsada 1. klassis ja 11 õpilast
õhtukoolis. Esmakordselt said VäikeMaarja Gümnaasiumis sel õppeaastal
võimaluse haridusteed jätkata ja
täiendada eelnevalt kutsehariduse
omandanud üheksa noort inimest, et
kevadel sooritada riigieksamid, mis
annavad võimaluse jätkata õpinguid
kõrgkoolis. Gümnaasiumis pakutavatest valikainetest olid sel õppeaastal populaarsemad hispaania keel,
müügitöö ja B-kategooria autojuhtimine.

sel õppeaastal ka maakondliku
viktoriini eelvoorudes nii gümnaasiumi kui põhikooli astmes, samuti
Rohelise Maakonna viktoriinide sarjas
ning loodame tublit tulemust
lõppvoorudes. Sel õppeaastal
toimuvad kord kuus ka koolisisesed
mälumänguvõistlused nii õpilastele
kui õpetajatele ning võitjameeskonda
ootab kevadel veekeskuse Aqua
külastus.
Lääne-Virumaa kergejõustikuvõistlustel 1.-5. klasside palliviskes
saavutas Rauno Ojasalu 2. koha,
Urmas Lemvald 4. koha.
Kõrgeid kohti on saavutanud meie
jalgpallurid: Lääne-Viru maakoolide
2009. aasta jalgpalliturniiril 1. ja 2.
koht; 6.-9. klasside jalgpalli
esivõistlustel 3. koht. Lääne-Virumaa
4.-5. klasside poiste rahvastepallis
saavutati 3. koht.
Aitäh Lembit Kalterile, kelle juhendamisel on meie kooli noormehed
Remo Murumaa, Aigar Kriel, Rauno
Kuusemets ja Janar Kirss saavutanud
väga kõrgeid kohti maadluses ja
d uudos.

Esimesel
olümpiaadil
väärt
tulemused
Õppeaasta esimestel kuudel on meie
õpilased edukad olnud juba mitmetel
maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel. Toimunud on esimene
olümpiaad, kus saavutati kõrgeid
kohti.
Novembris
toimunud
maakondlikul geograafiaolümpiaadil,
saavutas Egert Vinogradov 8. klasside
arvestuses 3. koha; Taavi Orro 9.
klasside arvestuses esikoha, Kätlin
Kaare jagas 5.-6. kohta ning Karl-Elias Kooliaastat alustasime piduliku
aktusega kooliõuel, kus 25 1. klassi
Teder saavutas 9. koha.
õpilasele ja 28 10. klassi õpilasele
Vabariiklikul võistlusel Vigurivänt andis õpilaspiletid kätte direktor Raili
2009 saavutas Lääne-Virumaa Sirgmets.
võistkond, kuhu kuulusid Annabel
Leiten, Kristel Kahr, Henri Matikainen Sügisesel spordipäeval võistlesime
ja Rait Läänemets, 2. koha. klassikalistel spordialadel: viskasime
Individuaalselt saavutas Annabel palli, jooksime, tõukasime kuuli,
hüppasime kaugust.
Leiten tubli 3. koha.
Eesti koolide mälumängumeistrivõistluste Lääne-Virumaa eelvoorus
saavutas põhikooli võistkond esikoha,
koosseisus Kätlin Kaare, Thomas
Tammus, Taavi Orro ja Johannes
Richard Sepping ning neil on au
esindada maakonda aprillikuus
Viimsi KK toimuvas finaalmängus.
Meie kooli mälumängurid osalevad

Rahvusvahelised kooliüritused
Vaatamata sellele, et kogu vabariigi
koolides õpilaste arv väheneb, teeb
heameelt, et käesoleval õppeaastal on
10. klassi astunute arv viimase kolme
aasta suurim. Õpinguraamatute
üleandmine 10. klassi noortele toimus
tavapäraselt Vabadussõja ausamba
juures. Sel õppeaastal õpib 10. klassis
ka vahetusõpilane Saksamaalt. Seega
saame öelda, et kõik selle õppeaasta
kooliüritused on rahvusvahelised.
Kooli sünnipäevanädalal toimus
traditsiooniline aastapäevajooks
(seekord siis 136 m), kohtumised
vilistlastega, tublide laste vanemate
vastuvõtt ja disko koos vilistlasbändiga Mehed mängige. Nädala
lõpetas sünnipäevaaktus. Vilistlastundides olid laste ees Taavi Aruvainu, Hanna Maran, Kersti Luha,
Andrus Albi.
Ööbimine oli TIM
Algkoolimajas lõppes esimene
veerand koolis ööbimisega, kus selle
aasta teemaks oli TIM ehk Tervislik.
Isuäratav. Maitsev. Isadepäeva eel
lustiti Ebaveres koos isadega ja kadripäeval võis vaadata-kuulata lõbusaidkaasahaaravaid näidendeid algkoolis.
Südamlikud tänusõnad algklasside
õpetajatele!
Novembris külastas meie kooli
teadusbuss Keemiateater. Kodanikupäeval said 6.-12. klasside õpilased
panna proovile oma teadmised Eesti
Vabariigi Põhiseaduse tundmise
kohta. Karjääriõpetuse raames,
töövarjupäeval, saatsid 11. klassi
õpilased töövarjuna neid huvitava
elukutse esindajaid. SA Teadlik Valik
poolt korraldatud karjääripäeval
külastasid meie kooli vabariigi
erinevate rakenduskõrgkoolide
noored, kes tutvustasid 11. ja 12.
klasside õpilastele õppimisvõimalusi.

Esimesed matemaatikapäevad
Esimest korda toimusid matemaatikaõpetajate Heli Reinarti, Larissa
Käbini ja Kadri Paberits-Tauri
eestvedamisel koolis matemaatikapäevad. Matemaatilisi ülesandeid
jagus nii tundidesse, vahetundidesse
kui ka koju.
Nii suures kui väikeses majas
toimusid esmaspäevased advendihommikud, kus esinejateks olid
muusikakooli õpilased, lastekoor ja
vilistlane Marju Metsman.
Ka sel aastal olime esindatud noorte
Septembrikuus toimus algkoolimajas infomessil Teeviit 2009. Kooli
sügislaat, kus lapsed tõid kodudest ise tutvustasid Gerli Pomerants ja Külli
kasvatatud ja kujundatud koogi, puu- Urb.
Kõigile õpilastele soovime uueks
ja juurvilju.
veerandiks häid hindeid, kolleegidele
rõõmu südamesse!
Sügishooaeg oli tegemisterohke
abiturientidele, kelle eestvedamisel
Helina Lükk ja Ly Ipsberg
toimusid rebaste ristimine,
õpetajate päev ning jõuluball.
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Simuna Kooli tegemistest

Septembris osales Simuna Kooli
võistkond Lääne-Virumaa algklasside
meistrivõistlustel, kus saavutati 7.
koht. Individuaalarvestuses saavutas
Erkki Sillamaa kaks esikohta:
kaugushüppes tulemusega 3.87 ja 400
m jooksus tulemusega 1.15.31.

Oktoobris osalesime Simuna
kihelkonna koolide murdmaajooksu
võistlusel. Oma vanuseklassides
saavutasid paremad tulemused
järgmised õpilased: Maris Nõmmiste
3. koht; Angeelika Tikka 1. koht; Tanel
Ojasaar 1. koht; Andris Pent 3. koht;
Kaspar Kukk 1. koht; Erkki Sillamaa
3. koht; Ellen Anett Põldmaa 2. koht.
Ümber Porkuni järve jooksul saavutas
Erkki Sillamaa 2. koha.
ReinPauli sügisjooksul Ebaveres
saavutas Tanel Ojasaar 3. koha.
Simuna Kooli traditsiooniline
Kadriturniir tüdrukute korvpallis
toimus 27. novembril juba 12. korda.
Sel korral olid turniirile kutsutud
Haljala
Gümnaasium,
Kehra
Gümnaasium, Alatskivi Gümnaasium
ja loomulikult osales Simuna Kool.
Meie võistkonnas mängisid Ellen
Anett Põldmaa, Keiri Tammemägi,
Gertu Põldmaa, Greete Ojasaar, Elina
Proosa ning vilistlastest Eneken Hiire
ja Egle Pent.
Tulemused olid järgmised: SimunaKehra 51/28; Alatskivi-Kehra 41/25;
Haljala-Alatskivi 32/25; SimunaAlatskivi 36/22; Simuna-Haljala 61/39;
Haljala-Kehra
34/25.
Üldine
paremusjärjestus: 1. Simuna; 2.
Haljala; 3. Alatskivi ja 4. Kehra.
28. ja 29. novembril toimus väikeste
tüdrukute minifestival koos mitmete
teiste koolide õpilastega. Toimus
ühine treening ja mitmeid võistlusi.
Üritusel osalesid projektijuht Henri
Ausmaa Eest Koolispordiliidust ja
Meelis Raiend Eesti Korvpalliliidust.
Külas oli ka KK7 korvpallivõistkond
Paidest. Oli väga töine ja lõbus üritus.
Meie kooli õpilastest osalesid Elina
Proosa, Greete Ojasaar, Mariann
Põldra, Katrin Murulaid, Kristi Metus
ja Kaisa Martõnova.
3. detsembril toimusid Simunas
Lääne-Virumaa maapõhikoolide
rahvastepalli meistrivõistlused.
Osales 8 kooli. Meie kooli 5. klass
saavutas neil võistlustel 3. koha.
Võistkonnas mängisid Kristi Metus,
Kirsti Metus, Kaisa Martõnova,
Mariann Põldra, Katrin Murulaid,
Erkki Sillamaa ja Andreas Ahlberg.
Tervisespordipisikuga on nakatunud
Simuna kooli pedagoogiline ja
tehniline personal. Meie esindus
osales ka SEB Tallinna Sügisjooksul
koosseisus: Tiia Luht (10 km jooks),
Sirje Pakkonen, Eneli Birnbaum, Eda
Veskilt ja Kaja Põldmaa (10 km
kepikõnd). Selleks, et me ikka üldisest
massist erineksime, otsustasime end
veidi maskeerida ja osalesime hiire
kostüümides.

klassi lapsevanemad eesotsas Anneli
Kõivuga olid teostanud meie ammuse
unistuse - 1. klassi lapsed olid saanud
endale praktilise ja ilusa koolivormi.
Suur aitäh ettevõtlikkuse eest!
Septembris külastasid Simuna Kooli
lapsed kohalikku päästekomandot,
kus päästjad tutvustasid oma tööd ja
selleks kasutatavaid vahendeid.
Toimus ka nunnunäitus. Tänukirja
eriti põnevate väljapanekute eest said
Indrek Morozov ja Arno Larionov.
Oktoobris tähistasime õpetajatepäeva.
9. klassi õpilased said proovida kätt
õpetajaametis
ja
esinesid
pedagoogidele südamliku kavaga O.
Lutsu Kevade ainetel. Lasteaia- ja
algklassideõpilased ning 7. klass
käisid
Sagadi
Looduskoolis
õppeekskursioonil. Lehtse Kool kutsus
meid külla maastikumängu mängima
ja Rakkes sai maha peetud
kihelkonnakoolide kokkutulek.
Kaitse end ja aita teist projekti
raames tutvustati kodutütarde ja
noorkotkaste tegemisi.
Piirkondlikul geograafiaolümpiaadil
osalesid Grete Tamm, kes saavutas 8.
koha ja Allan Läll, kes saavutas 17.
koha . Juhendaja õpetaja oli Elle Alber.
9.-12.
klasside
vabariiklikul
esseekonkursil osalesid Grete Tamm ja
Ellen Anett Põldmaa. Ellen Anett
Põldmaa töö sai auhinna ja trükiti ära
Virumaa Teatajas kodanikupäeva
puhul. Neid juhendas õpetaja Krista
Ustav.
Novembris korraldasime perepäeva.
Lapsevanemad said külastada tunde ja
kuulata kooli külla kutsutud vilistlasi:
Urmas ja Indrek Ustavit ning Margo
Klaasmäge. Pärast ühist einet toimus
rahvamajas kontsert, kus esinesid
õpilased ja lasteaialapsed, keda
juhendas õpetaja Angela Raik. Üritusel
101 last Toompeal osalesid Ellen Anett
Põldmaa ja Grete Tamm.
Detsembris avaldas ajakiri Hea Laps
lehekülje Ellen Anett Põldmaa
loominguga.
Huvitavaid ettevõtmisi ja toimetusi oli
ka meie lasteaialastel. Sellest saab
lugeda Simuna Kooli ajalehest Kooli
Ekspress, mille leiate peagi meie
kodulehelt.
9. ja 8. klass käisid tutvumas edasiõppimisvõimalustega messil Teeviit
2009.
Enne jõuluvaheajale minekut käisid
lasteaialapsed ja algklasside õpilased
Tallinna Linnahallis vaatamas
etendust Päkapikkude jõuluime.
Loodetavasti saabus muhe ja suure
kingikotiga jõuluvana kõigile, sest
laulud ja luuletused olid enne
vaheajale minekut juba pähe õpitud
Simuna koolipere nimel
Hillar Kasu ja Kaja Põldmaa

Kuid ega me siis Simunas ainult sporti
tee. Kõige tähtsam on ikka õppimine.
Tarkusepäev tõi kaasa toreda üllatuse
nii kooliperele kui lastevanematele. 1.
Väike-Maarja Gümnaasium
on
jõudnud oma rännakus läbi kultuuri
ja ajaloo esimese verstapostini. Läbi
oktoobri kestis nii meie kui Sonkajärvi
koolis logokonkurss, et leida ühisele
projektile oma logo. Konkursil osales
kahe kooli peale kokku 38 õpilast ja 1
täiskasvanu. Võitjad selgitati välja
hääletuse teel, milles osalesid mõlema
kooli õpilased ja õpetajad. Kokku oli
hääletajaid 146. Võidutöö autor on
Tanja Koistinen Sonkajärvi koolist.
Valmis on saanud ka meie projekti
koduleht (http://www.v-maarja.ee/
vmgym/projekt), kust leiab kõik
võistlustööd ja lingid mõlema kooli
blogidele.
Kohe-kohe oleme välja kuulutamas
fotokonkurssi, kuhu ootame õpilaste
fotosid teemal Minu jõulud.
Võistlustöid saab meile saata läbi
projekti
kodulehe.
Võistluse
lõpptähtaeg on 15. jaanuar 2010.
Tuuli Saksa

Soovime kõigile
rõõmsat jõuluaega
ja õnnelikku uut aastat!
Väike-Maarja lasteaed

Küünal sära, helgi valgust,
näita jõulurahu algust.
Ja siis uue aasta teel
sära ikka kaunilt veel!
Teguderohket ja helisevat
uut aastat!
Väike-Maarja muusikakool

Üks päkapikk oli hirmus pikk
ei aidanud siin ükski trikk.
Kui hiilis kommi tooma vaid,
kõik lapsed teda näha said.
Ta kasvas iga jõulu eel,
nii saigi temast jõulumees.
Rahulikke jõulupühi ja head uut aastat!
Väike-Maarja gümnaasium ja õppekeskus

Hämaras-hämaras talveöös mööda lumiseid radu
uitab üks mõte, üks lootus, üks usk...
Et uus aasta oleks parem, oleks otsimiste rikkam ja
leidmiste rõõmsam.
Et jätkuks tervist ja õnne!
Kiltsi koolipere

Sär
av
aid hhetki
etki jõuluajal ja
ärav
avaid
palj
ude so
aljude
sooovide täitumist
uuel aastal!
Väike-Maarja pasunakoor
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Väike-Maarja Valla Infoleht

Noortekeskus tegutseb
NB! Väike-Maarja noortekeskus

Käes on pikad ja pimedad talveõhtud
ja tundub, et nagu midagi põnevat ei
toimukski. Kuid siiski, siiski. VäikeMaarja noortekeskus Väike-Maarja
lasteaiaga ühes majas, raamatukogu
peal, tegutseb, majandusolukorrast
sõltumata, aktiivselt.

Neli positiivset projektivastust
Noortekeskus esitas oktoobris ja
novembris neli projekti LääneVirumaa Avatud Noortekeskuste
(ANK) projektikonkursile. Kõik
projektid said ka positiivse vastuse.
Vanast uuele kaunis lisa  oli
jätkuprojekt 2008. aasta projektile
Vanast uus, mõlema mainitud
projekti raames valmistati ja
valmistatakse vanadest riietest uusi ja
moodsamaid rõivaesemeid, milledele
meisterdati ja meisterdatakse ka
tulevikus põnevaid lisandeid ehete,
nööpide ja muude detailide näol. Teine
projekt Täis kõhu nimel kokkama...
on projekt, mille raames on võimalus
õppida
ja
õpetada
noortele
söögitegemist võimalikult lihtsate
retseptide järgi ja võimalikult
kodulähedaste vahendite abil.

Väike-Maarja noortekeskus osales 7.
novembril Tamsalus toimunud LääneVirumaa koolinoorte moeshowl Viru
SMX, kust toodi koju III koht vanemas
vanuserühmas.
Noortekeskust
esindanud neidudegrupp valmistas
vanadest T-särkidest sini-must-valges
kombinatsioonis rõivad, milledele
disainiti ja valmistati käsitsi ehted,
nööbid ja muud lisandid. Gruppi
kuulusid Evian ja Vivian Lepa,
Viktoria Krüger, Grete Kasemets,
Mona Sikkar ja Piret Valdna,
tüdrukuid juhendas Virge Lepa, kes
omab selle konkursi kogemust juba
kuus aastat.
19. novembril külastas meie
noortekeskust Rõuge noorteklubi 20liikmeline delegatsioon, kes olid
huvitatud tulevasest koostööst meie
noortega.
2. detsembril toimus Väike-Maarja
noortekeskuses koostöös loodava
MTÜga Pandivere koolituspäev, kus
kõigile
huvilistele
tutvustati
koristusvõtteid, mis kergendaksid
igapäevast kodukoristust.
30. detsembril on meil plaanis koos
küpsetada piparkooke, et teha
aastalõpp ja suu magusaks.
Usun, et kõik, kel vähegi soovi,
leiavad meid üles ja jäävad senise
pakutavaga rahule. Plaanis on veel
palju uut ja põnevat.
Kohtumiseni!

Täpsemat infot meisterdamise ja
kokkamise kohta saab noortekeskuses.
Projektiga Olemasolevate vahendite
.... muretsetakse noortekeskusele
uusi ja kohendatakse olemasolevaid
vaba aja veetmise vahendeid, et ikka
igal noorel oleks noortekeskuses
tegevust. Projekt Värvid teevad meele
rõõmsaks annab kõigile huvilistele Meeli Veia
võimaluse tutvuda värvide kireva Väike-Maarja noortekeskuse juhataja
maailmaga.

kutsub kõiki inimesi, kes arvavad
et soovivad ja oskavad eelmainitud projektide raames aidata,
kas erinevate toiduainete (mõnelt
põllumehelt jahu või köögi- ja
puuvilja, võib ka toiduõli, suhkrut
ja teisi kuivaineid pakkuda) või
seisma jäänud koogi- ning
piparkoogivormiga või asjatult
seisva kokaraamatuga või hulga
nööpide-niitidega, ilupaelte,
pesukummide, haakide jne,
heegelniidi
või
-nõeltega,
kudumiseks lõnga ja varrastega,
mõne kangatükiga või moest
läinud ehetega, joonistamisvahenditega, endale appi.
Oodatud on ka inimesed, kes
tahavad ja oskavad õpetada uut ja
huvitavat.

Köidame teie kirjutised sünnipäevalehte, mis antakse välja 10. aprilliks
2010. aastal. Siis tähistab Väike-Maarja
rahvatants oma 55. sünnipäeva.

Rõõmusta meid oma mälestustega,
sest millegi ära tegemiseks läheb vaja
kogu küla rahvast. Alusta kohe, ole
tubli! Saada oma kirjutis hiljemalt 30.
jaanuariks aadressile korvik@one.ee
või toimeta käsitsi allakirjutanu kätte.
Rahvamaja tantsujuhtide nimel
Ilme Sein

Kultuurikalender

DETSEMBER
30. detsembril kell 14.00 Simuna
piirkonna eakate aastalõpupidu
Simuna rahvamajas.
31. detsembril kell 22.00 kutsub Triigi
külaselts aastalõpupeole Triigi
spordihoonesse. Õhtut juhivad ja
tantsumuusikat mängivad Mare ja
Vallo Taar - ansambel Ma&W. Pääse
30 krooni. Info Aule Rebaselt tel 5666
0404
31. detsembril kell 23.00-04.00
tantsuga uude aastasse Väike-Maarja
rahvamajas, vaheldumisi tantsuansamblid Svips ja Seinast Seina. Pidu

on laudadega, töötab keldrikohvik.
Pilet 15 krooni.
JAANUAR
6. jaanuaril kell 15.30 toimub
hüvastijätt jõulukuuskedega VäikeMaarja rahvamaja taga. Kell 16.00
algab kolmekuningapäeva kontsert
Väike-Maarja rahvamajas. Esinevad
Marju Varblane (viiul) ja Kadri G.
Laube. Pilet 15 krooni.
Info:
Simuna rahvamaja
Väike-Maarja rahvamaja

323 7217
326 1837

Noortekeskus kutsub noori!

Oodatud on kõik 7-26aastased noored. Noortekeskuses ootavad teid:

Oodatud on kõik head ideed ja Oluline ei ole, kas oled poiss või Meeli Veia Väike-Maarja
ettepanekud.
tüdruk, kas käid tööl või koolis, kas noortekeskuse juhataja
kuulud mõnda ühingusse või mitte, Virge

Lepa

-

Väike-Maarja

Info tel 325 5038 või e- kas oled rahakas või on taskud täitsa noortekeskuse noorsootöötaja
postiaadressilt noortekeskus@v- tühjad. Oluline on, et tahad tulla ja
meeldivalt aega veeta. Meil on Ootame
teid kõikidel
maarja.ee
Noortekeskuse eesmärk on pakkuda kõigile huvilistele võimalikult mitmekesist tegevust. Et
saada suureks, alustame väikeselt
ja koos.

Kirjuta rahvatantsust!

Armas lehelugeja! Kui Sa tantsid
rahvatantsu täna, oled varem
tantsinud või oled lihtsalt innukas
rahvatantsu poolehoidja, siis kirjuta
rahvatantsust. Kõigest, mis oli tore või
vähem tore. Kirjuta oma tantsuõpetajast, partnerist, esinemistest,
tantsutrennist,
tantsuõppimise
rõõmust või vaevast, lustist või
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võimalus
mängida
piljardit,
lauajalgpalli, lauatennist ja teisi
lauamänge. Võimalus on vaadata
telekat (on olemas kodukino), kuulata
muusikat, surfata Internetis. Pärast
2008. aastal tehtud remonti on meil
väike kööginurk, kus on võimalus
teed keeta ja süüa teha. Noortekeskuses on võimalus õmmelda.
Noortekeskus ei pea olema ainult
koht, kus lihtsalt aega veeta,
noortekeskuses on oodatud kõik head
ideed ja ettepanekud.

tööpäevadel:
E, K, R 12.00-21.00
T, N 12.00-18.00

Teistel aegadel ja nädalavahetustel on
võimalik noortekeskust üürida
sünnipäevadeks, klassiõhtuteks ja
teisteks toredateks üritusteks.
Kontakt tel 325 5038, e-postiaadress
noortekeskus@v-maarja.ee
Meeli Veia
Väike-Maarja noortekeskuse juhataja

KAUNIST
JÕULUAEGA, UUT JA
LÕBUSAT 2010. aastat !
Väike-Maarja
noortekeskus

15 aastat täiendõppeosakonda Väike-Maarja
Õppekeskuses

Haridus- ja Teadusministeeriumi
tasuta riikliku koolitustellimuse
programmi Täiskasvanute tööalane
koolitus ja arendustegevused raames
korraldatavad koolitused jätkuvad ka
2010. aastal: R- ja T-kategooria
mootorsõidukijuht (85 tundi), C1kategooria mootorsõidukijuht (40
tundi), kokk (80 tundi), müüja (80
tundi), puhastusteenindaja (60 tundi).
Nendel kursustel saavad osaleda kõik
töötavad või ka tööturule naasta
soovivad täiskasvanud, kes ei ole
töötuks registreerunud. Kursustele
registreerimist saame alustada
ministri käskkirja allkirjastamise järel.
Koka kursuse lõpetajad omavalmistatud suupistelaua taustal.
Esmase info saab Haridus- ja TeadusVäike-Maarja Õppekeskuses on täis- tellitud riiklikus koolitustellimuses ministeeriumi kodulehelt ja seejärel
kasvanute koolitust korraldatud alates töötavate inimeste täiendõppel. meie kodulehelt. Reklaami loodame
1994. aastast, kui loodi täiendõppe- Praegusi kursusi finantseeritakse ELi õigeaegselt avaldada ka Virumaa
Teatajas ning Kuulutajas.
osakond. Selle aja jooksul on Euroopa Sotsiaalfondi toel.
toimunud palju erinevaid kursusi ja
ikka on jätkunud huvilisi-osalejaid, Täiskasvanute koolitusi viime läbi Õppekavad nende kursuste sisuga on
mis kinnitab teada tõde, et Väike- põhimõtteliselt samadel erialadel, avaldatud Väike-Maarja Õppekeskuse
Maarja ning selle ümbruskonna mida saab õppida päevaõppes: müüja, kodulehel: www.v-maarja.ee/vmok
elanikud väärtustavad jätkuvalt kokk, puhastusteenindaja, arvuti- õppetöö/täiendõpe.
haridust või moodsamalt öeldes - õpetus, R-, T- ja C1-kategooria
Soovin vallarahvale, kõigile headele
elukestvat õpet. Tänu eelkäijatele, kes mootorsõidukijuht.
koostööpartneritele, meie tublidele
huvitavate ideedega on inimestel
vaimu virge hoidnud!
2009. aastal toimus meil 11 kursust õpetajatele ja muidugi toredatele
kursuslastele palju headust-hoolivust
(815 tundi) ja osalejaid oli 140.
Korraldatud on tasulisi enesearen- Haridus- ja Teadusministeeriumi igapäevaellu ning meeleolukat
damise kursusi, kuid enamus koo- tasuta riikliku koolitustellimuse aastavahetust! Kohtumisteni uuel
litusi on osalejatele siiski tasuta. raames koolitasime müüjaid (80 t) aastal!
Projektide kirjutamise tulemusena kaks gruppi, puhastusteenindajaid
oleme saanud korraldada kutsealast (60 t) kaks, C1 kategooria mootor- Õie Lööper
eelkoolitust meie gümnaasiumi sõidukijuhte (40 t) kaks, R- ja T- Väike-Maarja Õppekeskuse
õpilastele ning ka ümberkaudsetele kategooria mootorsõidukijuhte (95 t) täiendõppeosakonna juhataja
koolidele, koolitada oma õppeasutuse ühe, kokka (80 t) ühe ja arvutiõpet (40
personali, osalenud Eesti Töötukassa t) ühe grupi. Eesti Töötukassa poolt
lepingupartnerina tööturukoolituses tellitud 120tunnise arvutiõpetuse (AO
ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 1-7) kursuse läbis kaks gruppi.

Kiltsi lossi ruumi 211 lae saaga

Kiltsi lossi teisel korrusel on tagumises
paremas nurgas ruum numbriga 211.
Selle ruumi lagi oli restaureerimistööde alguses vaieldamatult kõige
kehvemas seisus. Pööningult oli vesi
läbi jooksnud. Maja tagumise osa
vajumise tõttu oli laekrohvi all laudis
lahti tulnud ja laudise küljest
omakorda oli krohv lahti ning rippus
vaid krohvimati traatide küljes.
Kõikide nende vajumiste tulemusena
oli krohv üle terve lae mõranenud.
Uuringud näitasid, et poole lae
ulatuses on maalingud, mille värv on
väga nõrk. Poole lae ulatuses on
omaaegse remondi käigus ajalooline
krohv ja maalingud hävinud.

Esimesena võeti ette äärmiselt
ettevaatlikult laudise kinnitamine lae
talade külge. Seejärel kinnitati krohv
injekteerimismeetodiga,
mis
tähendab, et lahti vajunud krohvi alla
süstitakse spetsiaalset kinnitussegu.
Krohvi lisakinnituseks kasutati kruve.
Nüüd asuti lateksvärvi eemaldamise
juurde. Pärast nõukogudeaegsete
värvikihtide eemaldamist oli võimalik
asuda krohvis olnud mõrasid täitma.
Näha oli ka kui suures osas on
maalingud säilinud.
Toa keskel on osaliselt säilinud rosett
õrnade lilledega ja roseti keskel on
olnud veel üks õis või lehed, millest
on säilinud vaid üks lehe nurk. Lae
välimises servas on poole lae ulatuses
säilinud muster. Maaling restaureeritakse, säilinud maalingu osad
vajadusel retu eeritakse kergelt ning
hävinud kohad taastatakse trafaretti
kasutades.

Kogu
Kiltsi
restaureerimise
meeskond: arhitekt, insener, ehitajad,
restaureerijad, valla esindajad,
omanikujärelevalve, Muinsuskaitseameti ja kultuuriministeeriumi
esindaja on seisnud korduvalt ruumis
211 pea kuklas pilk lakke suunatud
ning arutanud lae säilitamise võima- Liina Tiimus
luste ja sobivate töö meetodite üle.
projekti administratiivjuht
KILTSI MÕISAKOOLI REKONSTRUEERIMINE
(projekt EE0029)
Rahastatud Norra finantsmehhanismist:
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Eesti valdade XVIII talimängude finaalvõistlused
tulevad Väike-Maarja vallas
2010. aasta Eesti valdade talimängude
finaalvõistlused toimuvad 27.-28.
veebruaril Väike-Maarjas. VäikeMaarja vald on talimängude
korraldajaks juba teist korda. Eelmisel
korral tuli Eesti valdade spordirahvas
Väike-Maarjasse kokku 2004. aastal.

Põlistame Eesti
rahvusliku suurmehe
Georg Lurichi
mälestuse!

Georg Lurichi mälestussamba
toetussummade kogumiseks avatud
Väike-Maarja Vallavalitsuse arveldusarve number SEB Pangas on
10502017649007.

Aidakem suurendada
Georg Lurichi fondi
põhikapitali!

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Georg
Lurichi fond toetab Lurichi
tõekspidamiste väärtustamist ja tema
mälestuse jäädvustamist.
Igaüks meist võib kaasa aidata
Lurichi fondi tugevdamisele ja selle
põhikapitali suurendamisele!

Eelturniirid meeste ja naiste
korvpallis, lauatennises, males ning
kabes toimuvad 16.-17. jaanuaril
Eestimaa erinevais paigus. Talimängude eelvoorudeks registreerutakse 20. detsembriks.

Talimängudel
võisteldakse Talimänge aitavad läbi viia Eestimaa
suusatamises, meeste ja naiste Spordiliit Jõud ja Lääne-Viru
korvpallis, lauatennises, males ja Spordiliit.
kabes.
Talimängud toovad Väike-Maarjasse
Lisaks Väike-Maarjale (korvpall, male, võistlejaid kokku üle Eesti. See on hea
kabe) toimuvad võistlused Ebaveres võimalus oma kodukoha laiemaks
(suusatamine), Triigis (lauatennis), tutvustamiseks.
Simunas (naiste korvpall) ja Tamsalus
(meeste korvpall).
Korraldustoimkond
pöördub
siinkohal kõikide valla firmade ja
Talimängude
üldkokkuvõttes ettevõtjate poole ettepanekuga
selgitatakse parimad vallad kahes toetada talimänge ja panna
grupis - kuni 2000 elanikuga ja üle võistlejaile välja eriauhindu ning
2000 elanikuga vallad.

Tule jalgrattatrenni!

VÄIKEMAARJA
VALLA
RSK TEATAB:

Harjuta terviseks punktiseis
10.12.2009 seisuga

reklaamida samas oma ettevõtet
võistluspaikades.
27. veebruari õhtul kell 21 on VäikeMaarja rahvamajas puhkeõhtu, kuhu
võistlejate kõrval oodatakse ka
kohalikku rahvast. Tantsuks mängib
ansambel Taas.
Ilve Tobreluts

Kalevi jalgrattakooli Väike-Maarja treeninggrupp ootab 9-16aastaseid õpilasi
treeningutele. Trennid algavad Ebavere tervisespordikeskuse juurest:
9-12aastased: T ja N kell 17.00 ja L kell 12.00
13-16aastased: T, N ja R kell 17.00 ja L kell 12.00
Ratta olemasolu pole vajalik. Info tel 520 2921, Alar Krull

1. Viivi Kahr (Päästekool, 270
osaluskorda/27 boonuspunkti)
2. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja, 267/26)
3. Aino Saaremäel (Kiltsi põhikool, 254/
25)
4. Urmas Kopti (Väike-Maarja, 218/21)
5. Urve Kalda (Väike-Maarja 160/16)
6. Anne-Ly Nilbe (Päästekool 145/14)
7. Õie Altermann (E-Post, 139/13)
8. Rita Soidla (Väike-Maarja, 128/12)
9. Ain Kõiv (FIE, 116/11)
10. Ellen Tilk (Väike-Maarja 113/11)
11. Riina Laanemägi (Väike-Maarja, 96/
9)
12. Ave Jander (Väike-Maarja, 95/9)
13. Malle Mägi (Väike-Maarja, 93/9)
14. Riina Jalast (VMG, 87/8)
15. Sandra Bork (Paide, 86/8)
16. Heete Ausmeel (TLÜ, 83/8)
17. Airi Einsalu (Maarjalill 78/7)
18. Erki Tomson (Jõhvi 77/7)
19. Ille Laanemägi (Väike-Maarja 76/7)
20. Geidi Kruusmann (VMG, 68/6)
21. Tuuli Saksa (VMG, 68/6)
22. Taimar Kopti (Dicro 67/6)
23. Heinrich Kalda (Tallinn 67/6)
24. Aare Türkel (Ambla 66/6)
25. Marko Põdra (Väike-Maarja, 65/6)
26. Andres Saaremäel (Clean Up 60/6)
27. Maili Tannbaum (VM RSK, 59/5)
28. Bruno Münter (Ilmandu, 59/5)
29. Regina Kask (VM spordihoone 59/5)
30. Kristiina Kahr (VMG 54/5)

Annetusi Lurichi fondi saab teha
Lapsevanematele, kelle lapsed juba käivad jalgrattatrennis või plaanivad seda teha,
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri
pakub Väike-Maarja RSK võimalust soetada jalgrattaga sõitmiseks riideid (lühike särk,
Fond arveldusarvele nr 221001101347
Swedbankis. Selgituseks: Annetus
lühikesed püksid ja vest). Info Aimar Türbsalilt tel 515 3621
Georg Lurichi fondi.
NB!
Selgitusse lisage oma isikukood ja Alar Krull, jalgrattatreener, otsi. Treeningu juurde kuulus ka
postiaadress. Tuludeklaratsiooni kus
jalgratturid oma spordiarsti ülevaatus. Kõik poisid olid
esitamisel saate annetustelt tulumaksu
kuigi füüsiliste näitajate
tehnikat
lihvivad, millised terved,
tagasi taotleda.
poolest nad arsti silmis midagi erilist
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond
on jalgrattaspordiga tegele- ei olnudki. Pooled olid vaata et Jaanuar
telefon: 601 3428,
nõrgavõitu, aga võistlused näitasid ·
mise eeldused?
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
e-postiaadress: post@erkf.ee
Avastasime enda jaoks Kaarma teisipidist. Poisid on kogu aeg ·
09.01 kell 10.00 Väike-Maarja spordihoones valla MV korvpallis
paemurru, puhastasime selle - lõime liikunud.
·
18.01 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauatennises, II etapp
ühiselt käed külge, appi tulid ka Kas rattaga sõidetakse aastaringselt? ·
25.01 kell 18.00 Georgi söögitoas valla MV mälumängus, III etapp
harrastajate rattaklubi ratturid. Mina talvel rattasõitu ei poolda. Veebruar
Tegime hoogtööpäeva Kaarma Selleks, et rattaga hästi sõita, pead ·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
maaomaniku loal. Seal me kogu aeg olema mitmekülgselt arenenud.
22.04.1876 - 22.01.1920
·
01.02 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV koroonas, III etapp
Saavutustelt on Georg Lurich oleme tehnikat lihvinud. Rattasõidus Rattasõidus on väga spetsiifilised ·
08.02 kell 18.00 Õppekeskuse all lasketiirus valla MV laskmises, II etapp
kahtlemata väljapaistvamaid isiksusi on tehnika lihvimine väga oluline. lihased ja kui tegeleda ainult ·
15.02
kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV kabes, III etapp
maailma raskejõustiku ajaloos. Ent Võistlustel võib ette tulla igasuguseid rattasõiduga, nt maanteesõiduga võid ·
24.02 kell 14.00 Ebaveres vastlapäev
olukordi
ja
kui
tehnikat
ei
valda,
siis
väga
heaks
sõitjaks
saada,
aga
teatud
Lurich ei olnud silmapaistev ainult
·
24.02 kell 15.00 Ebaveres valla MV suusatamises
kehalistelt võimetelt, ka tema vaimsed kas kukud või kaotad ajaliselt. Kui suurte koormuste juures ja kui juba
·
27-28.02
Eesti valdade XVIII talimängude finaalvõistlused
võistlus
on
20
km
ja
20
km
peal
on
päris
tippsporti
teed,
siis
kui
noortest
võimed olid erakordsed. Ta valdas üle
VäikeMaarjas
sada
tehnilist
kurvi
ja
kui
sa
iga
peast
on
mitmekülgne
areng
ebapiisav
10 võõrkeele. Ta oli väga hea maletaja,
hakkavad
vigastused Märts
kellele asjaarmastajate hulgas polevat kurviga kaotad viis meetrit, siis kokku olnud,
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
võrdset leidunud. Näib, et ta oli teeb see 500 m, ajasse kanda - poolteist kergemini tulema - tugilihased ei ole ·
01.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV males, III etapp
isiklikult tuttav tolleaegsete male- minutit. Tehnika on üks väga tähtis arenenud ja kui tekivad ülekoor- ·
mused, siis tugilihased võivad hakata ·
08.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauatennises, III etapp
suuruste Laskeri, Tarraschi ja osa.
valutama.
·
15.03 kell 19.00 Triigi spordihoones Valla MV sulgpallis
Tsigoriniga. Ta oli väga musikaalne,
eriti hästi mänginud klaverit. Rattasõidus peab olema väga hea
·
22.03 kell 18.00 Georgi söögitoas valla MV mälumängus, IV etapp
Välismaal kirjutas Lurich peale füüsiline eeldus rattasõitjaks saada, Noorena peab olema väga mitme- ·
29.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauamängude
raskejõustiku- ja kehakultuurialaste peab olema loov mõtlemine, et mida külgne ja rattasõidu peale ei saa
mitmevõistluses
artiklite ka spordinovelle. Samuti on mingil momendil teha ja peab olema spetsialiseeruda. Meie trenn on talvel
teada, et Peterburis esines ta kord antud ka tehniline talent - osavus. See suusatamine, üldfüüsiline ettevalmison harjutatav, aga tegelikult on see tamine. Kui treeninggrupi korralikult
menukalt näitlejana teatrilaval.
inimesel kaasa antud. Iga inimene käima saab, siis peaksime korra
Sellel aastal toimus valla parimate 2009. aasta parimad on naistest Geidi
Lurich oli oma aja populaarsemaid nööri peal kõndima ei hakka. Kui need nädalas igal juhul käima ujumas. sportlaste valimine juba kümnendat
Kruusmann ja meestest Sten Anslaan,
kolm
omadust
saaks
mõnes
inimeses
Ilusate
ilmadega
nädalavahetustel,
sportlasi maailmas. Tema populaarkorda. Lõppeval aastal valisime neidudest Kertu Rebane ning
kokku
panna,
siis
temast
saab
tõeline
plusskraadidega
ja
soodsate
susest annab tunnistust Lurichilumeoludega võime teha rattamatka. parima mees- ja naissportlase, parima noormeestest Ivar Vaab. Parim
nimeliste raskejõustikuklubide ja - talent.
neiu
ja
noormehe,
parima spordiaktivist on Väino Stoltsen,
seltside tekkimine mitmel pool Lastele üldiselt meeldib rattaga sõita, Siinsed poisid on tehniliselt väga head. spordiaktivisti, parima võistkonna
parim
võistkond
ReinPauli
Euroopas, hiljem ka Ameerikas. aga kui hakata trenni tegema, siis Kohapeal on palju rattaspordiüritusi ning perekonna. Erinevaid nominente
korvpallivõistkond, parim perekond Samuti rohkearvulised artiklid temast rattasport vajab suurt treeningmahtu korraldatud ja see ongi koha pluss.
oli kokku 26. Kõige tihedam oli perekond Rebane. Aktiivsema
ja tema saavutustest. Saksa tähtsaim võrreldes mõne muu spordialaga. See
konkurents noormeeste vanuseklas- tervisesportlase au kuulub Viivi
spordiajakiri, Münchenis ilmuv on füüsiliselt raske. Kevadel Küsis Marju Metsman
sis, kus nominente oli kokku kümme. Kahrile.
Illustrierte Athletik-Sportzeitung hakkasime noortega sõitma 60-70 km
kirjutas 1903. aastal eriartiklis Lurichi
kohta, et ta on tänapäeva armastatuim
ja populaarseim atleet, mis ilmneb
Male II vooru tulemused
juba sellest, et Berliinis, Prahas,
Mehed: 1. Jaan Salumäe, 2. Ivar Lass, 3. Karla Treimann
võistlustel
klassikalises
maadluses.
Väike-Maarja
valla
noormaadlejad
Nürnbergis jm on asutatud LurichiSaavutasime järgmised tulemused: Poisid: 1. Sander Komp, 2. Joosep Vainult
nimelised spordiklubid. Neid Lurichi osalesid 5. detsembril rahvusDanil Hamidð anov, 1. koht; Kristjan
nime kandvaid raskejõustiku klubisid vahelisel Lähte jõuluturniiril
Koroona tulemused
Baiduþa, 2. koht; Jarmo Karol, 2. koht;
klassikalises
maadluses
ja
saavutasid
oli olemasolevatel andmetel Euroopas
Mehed: 1. Lauri Pentjärv, 2. Ain Pentjärv, 3. Heino Sein
Siim Hiielaid, 3. koht; Robin Baiduþa, Naised: 1. Maili Tannbaum
kokku 14. Nürnbergis oli koguni kaks järgmised kohad: Väike-Maarja
5. koht; Anatoli Larionov, 4. koht Kiltsi Poisid: Raidar Heinsalu, Sander Komp ja Joonas Pau kogusid kõik võrdse
Lurichi-klubi, kes omavahel tülitsesid Gümnaasiumi noormehed Remo
sellepärast, kumb nendest on Murumaa, 1. koht; Aigar Kriel, 1.
koolist. Aigar Kriel, 1. koht; Remo arvu punkte ja jagasid 1.-3. kohta.
esimene ja ehtne.
Murumaa, 2. koht; Gert Averson, 4.
koht; Rauno Kuusemets, 7. koht.
koht; Rauno Kuusemets, 5. koht; Volli
Holger Toots Simuna koolist
VALLA MEISTRIVÕISTLUSTE KOONDTABEL
Lurich oli esimene eestlane, kes sattus saavutas 3. koha. Kiltsi kooli
Komarov, 5. koht Väike-Maarja
filmilinale. Inglise ajakirjanduse
gümnaasiumist. Holger Toots, 1. koht
noormehed saavutasid järgnevad
Väike-Maarja Vao Triigi Simuna
andmetel filmiti 1904. aastal Londonis
ja Jarko Visnapuu, 6. koht Simuna RANNAVÕRKPALL
tulemused: Robin Baiduþa, 7. koht,
10
6
10
2
Lurichi
demonstratsioonmatð
koolist.
Danil
Hamidð
anov,
3.
koht,
Jevgeni
TRIATLON
10
6
2
4
sakslase Siegfriediga. Filmi näidati
KOROONA I, II etapp
8
8
4
0
paljudes kinodes Inglismaal ja Hamidð anov, 1. koht, Anatoli
LAUATENNIS
I
etapp
3
2
5
0
Lembit
Kalter
Larionov,
1.
koht.
mandril. Lurichit seati õige, ideaalse
KABE I etapp
5
0
3
0
maadlustreener
kehaarendamise eeskujuks. Tema isik
MALE
I,
II
etapp
6
0
10
0
12.
detsembril
osalesime
spordiklubi
inspireeris mitte ainult skulptoreid ja
KOKKU
42
22
34
6
teisi kunstnikke, vaid ilmus ka Tapa poolt korraldatud noorteromaane ja näidendeid, mille
peategelaseks oli tema.

Spordikalender

Mõnda Georg
Lurichi elukäigust

Valla parimad sportlased 2009

Maadlusuudised

Valla meistrivõistlustest
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TAASKASUTUSKESKUS (Väike-Maarjas,
Tamsalu mnt 1 II korrusel) on avatud igal reedel ja
laupäeval kell 10-13. Info 526 0283

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!

Eino Klement 03.12
Eino Tomberg 06.12
Jaak Läänemets 06.12

Mairi Beilmann 26.12
Ülle Orupõld 29.12
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TALUTURG (Väike-Maarja bussijaamas) on avatud igal
reedel ja laupäeval kell 9-14. Müüakse ainult
omavalmistatud tooteid. Info 526 0283

MTÜ Nelikand
alustab Kurtna
külamaja ehituseks annetuste
kogumise
kampaaniat

Muusikaselts kutsub kuulama ja mõtlema!

Väike-Maarja Muusikaselts kutsub teisipäeval, 26. jaanuaril kell 19 kõiki
muusikahuvilisi Ebavere tervisespordikeskusesse Väike-Maarja muusikaeluteemalisele arutelule ja
sellele järgnevale kontserdile. Täname inimesi, kes annetasid septembri- ja novembrikuus Ebaveres
toimunud temaatilistel muusikaõhtutel Vello Jürna 50. sünniaastapäevale pühendatud festivali heaks!
Kogusime 3260 krooni, mida kasutasime Vello Jürna näituse koostamiseks. Heategevuslikud
kontserdid 2010. aasta festivali heaks jätkuvad uuel aastal! Olete oodatud!

Konkurss Maamehe ramm ja vägi

Maamees ei ole siidikäpp, vaid töötegija,
see õige maa sool.
Kõikide tublide maameeste tegemiste ja
saavutuste
tunnustamiseks
ning
säilitamiseks kuulutas Eesti Põllumajandusmuuseum välja konkursi
Maamehe ramm ja vägi. Konkursil
osalemiseks ootame materjale maal elavate
või elanud, nii noorte kui juba taadiikka
jõudnud maameeste elust ja tööst. Olgu
selleks oma kätega rajatud talu, nutikad
lahendused ja huvitavad leiutised maatöö
lihtsustamiseks, uudse tehnoloogia
rakendamine
maaviljeluses
või
omanäolised sepis- ja puutööd - kõik

maameeste eluga seotud teemad on
teretulnud. Materjali võib esitada nii
reaalsete näidiste, fotode, videolõikude kui
makettide või kavanditena. Samuti ootame
olmeesemeid, dokumente ning mälestusi
ja eluolu kirjeldusi.
Mälestuste kirjapaneku hõlbustamiseks
aitab teid küsimustik, mille leiate
muuseumi kodulehelt www.epm.ee.
Kogutud materjal säilitatakse Eesti
Põllumajandusmuuseumis ja kasu-tatakse
novembris 2010 avatava näituse
Maamehe ramm ja vägi koostamisel.
Soovi korral tagastatakse laekunud

materjalid omanikule peale konkursi
lõppu.
Võitjad kuulutatakse välja 2010. aasta
isadepäeval, 14. novembril.
Materjalid palume saata või tuua kuni
2010. aasta 30. septembrini Eesti
Põllumajandusmuuseumisse aadressil
Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond.
Juurde palume kindlasti märkida oma
nime, sünniaasta ja kontaktandmed.
Informatsioon konkursi ja näituse kohta tel
738 3819 või e-posti aadressil
kerle.arula@epm.ee.

Kingiks suitsuandur!

Suitsuanduri ülesanne on avastada
tulekahju algstaadiumis ja teavitada
valju häiresignaaliga tulekahju
tekkimisest. See annab võimaluse kiire
tegutsemisega tulekahju käepäraste
vahenditega kustutada või ohutult
ruumidest lahkuda ning oma elu ja vara
päästa. Suitsuandur kaitseb Sind ka
naabrite juures juhtunud õnnetuse
korral.

Millist andurit valida?

Kuidas hooldada?

Lihtsaim lahendus on patareitoiteline
optiline või ioonsuitsuandur. Nende
erinevus seisneb suitsu avastamise
tööpõhimõttes, kuid eesmärgi täidavad
mõlemad. Ahiküttega elamusse on
soovitav hankida lisaks ka vinguandur,
sest küttekolde enneaegse sulgemise
tagajärjel võib tekkida olukord, kus
lõhnatu ja nähtamatu vingugaas eraldub
koldest ilma suitsuta. Täpsemat infot
võib küsida tuleohutusseadmete
müüjatelt.

Veendumaks, et seade on töökorras,
vajuta nädalas korra ja ka pärast
puhastust suitsuanduri kontrollnuppu
kuni kostab testsignaal. Andurilt pühi
tolmu paar korda aastas. Parim viis on
see tolmuimejaga andurist välja imeda.
Patarei vaheta kohe, kui andur selle
tühjenemisest piiksudega märku annab.

Päästeteenistus on infoandja, miks on
suitsuandur vajalik ning kuhu ja kuidas
see paigaldada. Selleks, et suitsuandur
oma ülesannet täidaks, tuleb seda
sarnaselt muule kodu sisustusele Kuidas ja kuhu paigaldada?
hooldada igaühel endal.
Suitsuanduri võib paigaldada igaüks ise
vastavalt seadme kasutusjuhendile.
Kauba eest vastutab kaupleja
Üldjuhul tuleb andur kinnitada
Päästeteenistus suitsuandureid ei müü. kruvidega lakke vähemalt poole meetri
Millise kaupmehe juurest suitsuandur kaugusele seintest ja muudest
osta, on igaühe enda otsustada. Nagu takistustest. Esmalt tuleb suitsuandur
kõik poes müüdavad kaubad, peab ka paigaldada magamistoa eesruumi
või
elutuppa).
Kui
suitsuandur vastama teatud standardile (koridori
on
mitu,
siis
ja olema ohutu. Nõuetele vastaval suitsuandureid
anduril peab olema EN märgistus magamistubade ja lisakaitseks ka
(tagaküljel tavaliselt märgitud EN ülejäänud eluruumide lakke. Suures
14604) ja tähis CE. CE-märgistus on korteris võiks olla kindlasti rohkem kui
tootja või importija poolt antud garantii, üks suitsuandur - nii on võimalik
et toode vastab kõikidele olulistele tulekahju kiiremini avastada. Kui
töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Ilma suitsuandur paigaldada ainult kõige
nende tähisteta suitsuandurit Eestis ega tagumisse tuppa, siis näiteks köögis
mujal Euroopa Liidus müüa ei tohi. Kui puhkenud tulekahju korral avastab see
poes müüdaval suitsuanduril tähistust andur põlengu alles siis, kui kogu korter
ei ole, tuleks sellest teavitada on juba paksu suitsu mattunud ja läbi
tarbijakaitseametit, sest kauba eest suitsu välja pääseda pole enam võimalik.
vastutab kaupleja.
Vältida tuleb suitsuanduri paigal-damist
Suitsuanduriga peab kaasas olema kohta (vannituppa, kööki pliidi kohale),
kasutusjuhend, mis tuleb enne kus niiskus ja aur võivad tekitada
paigaldamist kindlasti läbi lugeda. Nii valehäireid. Eramajas tuleb paigalda
väldid vigu anduri toimimises. Kui suitsuandur kindlasti igale korrusele.
suitsuandur seada üles valesse asukohta Suurematesse majapidamistesse (nt
või jätta hooldamata, siis võib ta talud) on soovitav muretseda mitu
tulekahjust mitte teada anda või hakata omavahel suhtlevat andurit.
hoopis piiksuma siis, kui toas suitsu
polegi.

Igal seadmel on kasutustingimused,
mida rikkudes seade ei tööta enam nii,
nagu peaks. Kindlasti ei tohi ise avada
anduri korpust ega selle valmisolekut
lahtise tule ja suitsuga testida. Sellise
(ise)tegevusega võib suitsuandurile
tekitada vigastusi ja elektroonika läbi
põletada enne, kui jõuab kätte hetk, kui
andur suitsu olemasolu kontrollib ja
tööle rakendub. Anduri tehnilise rikke
korral eemalda patarei ja pöördu müüja
poole. Suitsuandur tuleb uue vastu
vahetada umbes iga kümne aasta tagant
ja peale tulekahjusuitsu saamist.

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

nimed jäädvustatakse külamaja seinal.
Ehitust vähemalt 1000 krooniga
toetada soovinud inimesed saavad
hõbesponsori tiitli ja nende nimed
jäädvustatakse külamaja seinal.
Kõikidele kuld- ja hõbesponsoritele
pakub külaselts vastavalt tehtud
panusele mitmeid soodustusi.
Kõikide annetajate nimed jäädvustatakse külaseltsi auraamatus ja
avaldatakse ajakirjanduses.

Annetusi on võimalik teha MTÜ
Nelikand SEB Pangas asuvale arveldusarvele nr 10220083965013 ja
Swedbankis asuvale arveldusarvele nr
Mittetulundusühing Nelikand alustab 221041266815
märgusõnaga
ulatuslikku annetuste kogumise Külamaja toetuseks.
kampaaniat ja pöördub kõigi inimeste
poole üleskutsega toetada Kurtna Iga väiksemgi toetus on oluline! Tee
külamaja ehituse jätkamist. Külamaja üks hea tegu ja anneta Kurtna
ehituse toetamisega panustad Eesti külamaja heaks!
külaellu. Ühiselt tehtud tegu elab üle
aegade!
Ene Preem
MTÜ Nelikand juhatuse esimees
Külamaja ehitust vähemalt 5000
krooniga toetada soovinud inimesed Lisainfo tel 523 9550 või
saavad kuldsponsori tiitli ja nende e-postiaadressil epreem@gmail.com

Kui valid suitsuandurile õige asupaiga
ja hooldad õigesti, ei tohiks see
valehäireid anda ning rakendub
tulekahju korral õigeaegselt tööle.
Tulekahju tagajärjed on hävitavad, kuid
neid on võimalik ennetada. Kingi
naabrile jõuludeks suitsuandur, millega
tagad turvalisema elu ka oma perele!
Lisainfot päästevaldkonda puudutavate teemade kohta saab ööpäevaringselt töötavalt päästeala infotelefonilt
1524
ja
veebilehekülgedelt:
www.rescue.ee
ja
www.kodutuleohutuks.ee
Natalja Lebedeva
Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhtivspetsialist

Taliteenistuse korraldamine Väike-Maarja vallas

Talveperioodil 2009/2010 Väike-Maarja vallas taliteenistust korraldavate ettevõtete ja tööde eest vastutajate loetelu.
Vallateed:
PIIRKOND - ETTEVÕTE - VASTUTAJA - TELEFON
* Väike-Maarja aleviku tänavad - Väike-Maarja Õppekeskus - Heino Laar 5391 5501
* Väike-Maarja aleviku kõnni- ja jalgrattateed, plastid - Väike-Maarja valla majandusosakond - Jüri Rebane 521
1262
* Ärina, Koonu, Aburi, Kännuküla, Ebavere, Müüriku, Mõisamaa - Väike-Maarja valla majandusosakond Kaarel
Moisa 505 3558
* Eipri, Äntu, Rastla, Pandivere, Raeküla - OÜ Äntu Mõis - Jüri Sild 5664 3112
* Vao, Uuemõisa, Risu, Mätliku, Nõmme, Kaarma, Pikevere, Aavere, Varangu, Raigu - AS Vao Agro - Meelis Robam
517 2214
* Liivaküla, Vorsti, Kiltsi, Kaarma - OÜ Reinpaul - Rein Möldre 505 3093
* Simuna alevik, Avanduse, Määri, Orguse, Avispea, Triigi, Pudivere - OÜ K&G Saarelt - Gustav Põldmaa 502 3148
* Hirla, Võivere, Kurtna, Nadalama, Kärsa, Karuvälja - OÜ Sepatalu - Jaan Sepp 513 7239
* Käru - OÜ Kerro Farmer - Raimo Birnbaum 506 0173
Riigiteed:
* Rakvere  Vägeva; Väike-Maarja  Tamsalu; Ebavere - Järva-Jaani; Pikevere  Puhmu; Raigu  Vajangu: AS
Virumaa Teed Rakvere teepiirkond, Hardi Kalm 506 1085
* Koonu  Pandivere  Kadila; Väike-Maarja  Simuna; Ebavere  Simuna; Äntu  Määri; Simuna  Laekvere;
Simuna  Käru; Simuna  Rakke; Avanduse  Rahkla; Käru  Salla: AS Virumaa Teed Viru-Jaagupi teepiirkond,
Hardi Müürissepp 528 2671

Riigikogu külastuse päeval koos Eve Tea Paasiga.

Ühe heateo lugu

Meie, Väike-Maarja õppekeskuse
õpilased, tahame tänada ühte väga
toredat ja abivalmis inimest, kes on
meid aidanud - Eve Tea Paasi
Euroopa Komisjoni Eesti esindusest.
Paljudel lastel ei ole võimalik käia
väljasõitudel, sest raha pole lihtsalt.
Proua Eve Tea abiga on meil olnud
võimalus käia väljasõitudel, samuti on
ta meie kooli toonud riideid ja
hügieenitarbeid.

ning jõuluturgu. Tallinnas käigust üle
jäänud raha eest saime sõbrapäeval
Rakveres ujumas käia. Kevadel
helistas proua Eve Tea uuesti ja tahtis
meid viia Riigikogusse. Ühtlasi saime
valida ka muuseumikülastuse kaesime Pirita kloostri varemeid.
Samal päeval käisime Pika Hermanni
tornis - vaade Tallinnale oli väga ilus.
Riigikogus saime teada väga
huvitavaid ja tarku teadmisi Riigikogu
tööst ja ajaloost. Sel sügisel pakkus
Kaks korda oleme käinud Tallinnas. proua meile väljasõitu Tartusse.
Teeviidal tutvusime koolidega, kuhu Seekord
plaanime
minna
meil on võimalik pärast kutsekooli mänguasjademuuseumi.
lõpetamist õppima minna. Ka meie
kool oli esindatud ja omasid oli tore Soovime proua Eve Teale head tervist
näha. Pärast käisime ka kinos ja pikka eluiga. Suur tänu! Täname ka
vaatamas filmi koerast, kes võitles kasvatajat.
vägivalla vastu. See käik oli meile
jõulukingiks. Enne tagasitulekut Tiit, Aveli, Kaire, Tiina, Karin,
jalutasime vanalinnas ja vaatasime Kersti ja Joonas
raekoja platsil ilusat suurt kuuske

Käes on jõuluaeg! Jõulud on soovide ja andmise, üksteise mõistmise
ning andestamiste aeg. Kiirelt möödunud aastaga on vastu võetud
palju otsuseid. Ei ole olemas õigeid ega valesid, vaid on kerged või
rasked otsused. Tähtis on meelerahu. Seetõttu on just jõulud aeg,
mil tuleb kell seisma panna ja olla koos perega vanades heades
traditsioonides - jõuluajas!
Isamaa ja Res Publica Liidu Väike-Maarja osakond soovib
jätkuvat lumist jõuluaega ja kaunist algavat uut aastat!
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Väike-Maarja Valla Infoleht

Detsember 2009

Koguduste teated

Sügisel sündinud

Väike-Maarja koguduses

Eliise Nurkma
Anet Akkuratov
Lisandra Seire
Karin Linnas
Heidi Mirtel Lilleorg
Liselle Langemets

jumalateenistused pühapäeviti
kell 12.

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

31. detsembril kell 16.00
vana-aastaõhtu jumalateenistus

Tervist ja rõõmsat meelt!

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

Simuna koguduses
jumalateenistused
pühapäeviti
kell 10.

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

Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval
tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja
hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga võimalik
kohtuda teistel aegadel.
31. detsembril kell 18.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus
3. jaanuarist 2010 algavad jumalateenistused Simuna
koguduses pühapäeviti kell 14.00

Arvuti- ja Internetikoolitus:
ID-kaart, Mobiil-ID ja e-teenused
Väike-Maarja õppekeskuses
23.jaanuaril kell 10.00.
Registreeru koolitusele
telefonil 618 0180 või veebiaadressil
http://www.olekaasas.ee/
Koolitusele tulles võta kaasa ID-kaart ja
PIN-koodid.
Koolitaja Malle Mattisen, tel 5193 3935

Kodused lapsed,
kellel ei olnud võimalik jõulupeole
tulla, saavad oma jõulupakid kätte:
Väike-Maarjas vallavalitsuse toast nr 102
29. ja 30. detsembril 2009 või
4., 5., 6. jaanuaril 2010,
Simunas osavalla valitsusest
8. või 15. jaanuaril 2010.a.
Tiia Kaselo
lastekaitsespetsialist
Võimalus tellida
kodu,
äriruumide ja
autoistmete puhastusteenust
(sh keemiavaba
aurupuhastusmasinaga).
OÜ Liiza Puhastus kontakt tel 5559
3121,
e-post: puhastus@gmail.com

Kiri Jõuluvanale
Tere Kallis Jõulutaat! Enamus Väike-Maarja valla elanikke
on käesoleval aastal tublid olnud ja kõik tööd hoolega ära
teinud. Kui Sa Lapimaalt tulles meie koduvalda külastasid,
loodame, et Su kingikotis leidus veidi ruumi tervislike
võlupräänikute jaoks, mida meie perearstid saaksid
vallaelanikele jagada, et kõik meie elanikud terved oleksid.
Loodame, et kingikotti mahtus ka paarkümmend ööpäeva
mõnusat vaba aega, mida kodude uste alt sisse lükkasid, et
kõigil oleks võimalus oma perega rohkem koos olla. Tean, et
pistsid tasku ka tükikese põhjamaist tähistaevast valla kõige
kõrgema puu tippu riputamiseks, et tähesära meie elanike
silmis ei kustuks.
Aitäh, et tõid paksu ja pehmet lund, et meile ikka valged jõulud
oleksid.
Soovime kõikidele rahulikku ja valget jõuluaega ning uut
aastat!
Eesti Reformierakond: Indrek Kesküla, Avo Part, Aare
Prants, Ants Einsalu, Maris Kõrgmäe, Tarmo Mäeltsemees,
Raimo Kuusemäe, Ahti Kullamaa, Allar Adamson.

17.11.2009
19.11.2009
23.11.2009
26.11.2009
30.11.2009
08.12.2009

Väike-Maarja
spordihoone pakub
tööd osalise tööajaga
remondimehe
oskustega inimesele,
kes hoiaks korras
uisuvälja ja
laenutaks uiske.
Info tel 5290745.
Õppekeskuse viilhallis on
alates esmaspäevast,
28. detsembrist võimalik
uisutada.
Liuväli on uisutamiseks avatud:
tööpäeviti kell 15.00-21.00
laupäeviti ja pühapäeviti kell 12.00-18.00
On võimalik laenutada ka uiske.
Laenutustasud:
10.- õpilastele, 20.- täiskasvanutele
31. detsembril ja 1. jaanuaril on liuväli
suletud.

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!
GEORGI LAAR
LAINE VOOLMAA
VALDEK ESINURM
LILLE KASK
TATJANA KUTUZOVA
VIRVE ALAS
LEIDA KALVIK
ZINOVI STETS
NIINA ÕUNPUU
MANNI RAHULAAN
AILI LEEMETS
PIIA EVER
BERTA SALUMÄE
ALEKSANDER ARRO
RAISA JUHASTE
KAAREL VUNTUS
ÕIE LEIHTER
ELFI SIREL
VALVE KÜMNIK
ASTA NIINEMETS
HEINO SEIN
VAINO NIINEMETS

02.12  86
02.12  86
05.12  82
05.12  81
05.12  81
13.12  81
14.12  81
14.12  80
14.12  70
16.12  70
17.12  84
18.12  75
19.12  80
20.12  86
22.12  80
23.12  70
24.12  87
24.12  85
25.12  85
25.12  81
30.12  82
30.12  82

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.

Jüri Tamm
Rudolf Mitt
Viktor Seleznjov
Elmine Ütt
Eino Laukse
Inga Aidamäe
Nikolai Vassiljev
Ruth Vennola
Jaan Dengo
Zilla ð ur

17.01.1943 - 19.11.2009
06.07.1930 - 26.11.2009
13.10.1944 - 29.11.2009
29.05.1927 - 01.12.2009
23.06.1950 - 03.12.2009
28.02.1934 - 07.12.2009
06.02.1939 - 09.12.2009
31.07.1946 - 09.12.2009
05.02.1943 - 08.12.2009
19.09.1914 - 14.12.2009

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

Väike-Maarja Hoolekande- ja Tervisekeskuse (Ravi 1 II korrus)
hooldekodu päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa
pakutavaid

uriinipidamatuse abivahendeid:

naha- ja haavahooldusvahendid, imavad aluslinad, mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale esmaspäevaks,
14. jaanuariks kella 10.00. Tellimiseks ja infoks
helistada telefonidel 326 1345, 5656 4959.

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

Kauplus TeVa (Simuna mnt 5) soovib
ajalehelugejatele häid jõulupühi ja toredat
aastavahetust!

