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Väike-Maarja vallaelu juhivad
volikogu esimees Olev Liblikmann ja
vallavanem Urmas Tamm
29. oktoobril ja 19. novembril tehti Väike-Maarja vallavolikogus olulised valikud
- volikogu esimeheks valiti senine vallavanem Olev Liblikmann (12 häält) ja
aseesimeheks senine volikogu esimees Hans Kruusamägi (12 häält). Volikogu
esimehe kohale esitati veel Raili Sirgmetsa ja volikogu aseesimehe kohale Teet
Paju kandidatuur.
19. novembri istungil valiti 11 volikogu poolthäälega vallavanemaks Urmas
Tamm ja kinnitati vallavalitsus koosseisus: Raimo Birnbaum, Helmut Hiietamm,
Li-Ann Lehtmets, Gennadi Luha, Mart Pruul, Liivi Uueni.
Volikogu alalised komisjonid
Volikogu tegevuse kavandamiseks antud eluvaldkonnas, volikogule arvamuse
esitamiseks, õigusaktide eelnõude algatamiseks ja läbivaatamiseks moodustati
volikogu alaliste komisjonidena majanduskomisjon, hariduskomisjon,
sotsiaalkomisjon, kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon ning revisjonikomisjon,
mille tööd juhivad vastavalt Rein Möldre, Siret Kotka, Mall Võhandu, Siret
Vastvalitud vallavanem Urmas Tamme ja vallavalitsust tuli
Stoltsen ning Indrek Kesküla.

kardipäeva eel tervitama Väike-Maarja lasteaia pere. Koos mähiti
kadrititte.
Foto: M. Metsman

Valla Aasta tegija
2009 on
Vallo Taar
Tänavu esitati valla aasta tegija
nimetusele kolm kandidaati:
Simuna õpilaste koolivormi autor
Anneli
Kõiv,
Väike-Maarja
Muusikakooli
direktor
ja
pasunakoori dirigent Vallo Taar
ning Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsi aktiivne tegevliige ja VäikeMaarja turu initsiaator Kai
Tomingas. Vallavolikogu valis
nende seast tänavuseks aasta
tegijaks Vallo Taari.

Algab Väike-Maarja veemajandusprojekti elluviimine

käesoleva aasta algusest on OÜ
Pandivere Vesi koostöös Väike-Maarja
Vallavalitsusega jätkanud Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toel
Väike-Maarja aleviku ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi
kaasajastamisega, mille üldiseks
eesmärgiks on asula ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemide vastavusse
viimine nõuetele, mis tagaks kõikidele
elanikele puhta joogivee, reovee
kogumise ja nõutud tasemel
puhastamise ning keskkonnariskide
minimiseerimise.

Projekteerimis-ehitustöid hakkab läbi
viima konsortsium koosseisus AS Oma
Ehitaja ja AS Viimsi Keevitus.
Ehitatakse-rekonstrueeritakse 7,8 km
veetrasse ja 5,9 km kanalisatsiooniAastakümnete jooksul on Vallo Taar trasse ning rajatakse kaks reovee
ülepumplat.
väga mitmeti rikastanud siinset
kultuuri- ja muusikaelu: ta on Kõiki asula tänavaid üles ei kaevata
asutanud ja juhatanud mitmeid Tööde mahtudest võib järeldada, et
muusikakollektiive
ning kõiki Väike-Maarja asula tänavaid
korraldanud
suurejoonelisi muidugi ka üles ei kaevata, kuna
muusikaüritusi. Tema taasasutas selleks ei ole piisavaid vahendeid ega
pasunakoori ja pani aluse võimalusi. Planeeritud tööde asukoha
muusikakoolile, mille tegevust ta skeemiga saab tutvuda Väike-Maarja
valla kodulehel aadressil http://
siiani edukalt juhib.
w w w. v - m a a r j a . e e / s y s t e m a t i c /
2009. aasta tegemistest jääb files.php?id=1121 või vallamajas või
pasunakoori üldlaulu- ja tantsupeol OÜ-s Pandivere Vesi.
käimise, muusikakooli vaskpillianProjekti maht, ulatus ja piirid on selgelt
sambli Ungaris Szolnoki Folk- fikseeritud projekti rahastusotsusega
dancenet-festivalil osalemise ning ning vastavalt Keskkonnaminispaljudel kodukandi ja kaugematel teeriumi poolt määratud reeglitele
üritustel
osalemise
kõrval antakse abi ainult Väike-Maarja
domineerima
Väike-Maarja reoveekogumisala piiridesse jäävatele
Noorteorkestri festivalil EST-NOK tänavatele torustike ehitamiseks ja
2009 saavutatud II kategooria ja rekonstrueerimiseks. Projekti elluviimise üle teostab kontrolli ÜF
hõbediplom.
rakendusüksusena eelkõige SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus, aga
Väike-Maarja valla Aasta tegija 2009 samuti ka teised ametiasutused kuni
tunnistus ja auhind (kunstnik Riho Euroopa Komisjoni audiitoriteni välja.
Hüti valmistatud klaasimaal)
antakse kultuuri- ja muusikaelu Projekteerimis-ehitustööde läbiedendajale Vallo Taarile üle 11. viimine, geodeetilised uuringud
detsembril
Väike-Maarja OÜ Pandivere Vesi viis koostöös Väikeõppekeskuses toimuval valla 18. Maarja Vallavalitsusega läbi avaliku
riigihanke menetluse, mille tulemusel
aastapäeva aktusel.
sõlmiti 5. novembril 2009 projekteeriValla aasta tegijat selgitatakse välja mis-ehitustööde leping konsortsiumiga
2003. aastast alates. Senini on aasta AS Oma Ehitaja - AS Viimsi Keevitus.
tegija nimetus omistatud Lembit
Keerusele, Avo Pardile, Endel
Mäesepale, Egne Liivalaidile, Jaanus
Kullile ja Ene Preemile.
Ilve Tobreluts

Nagu eespool öeldud, toimuvad sama
lepingu raames ka projekteerimistööd
ning sellele eelnevad uuringud.
Esimese tööna hakkab toimuma
projekti alal ehitus-geodeetiline
mõõdistamine ja kindlasti hakkavad
paljud aleviku elanikud nendega
lähiajal kokku puutuma, kuna
mõõdistustööd võivad ulatuda ka õueaiamaadele. Samuti alustatakse
projekteerija esindajate poolt ka
kinnistute liitumistingimuste kokkulepete sõlmimisega.

kinnistute omanike poole, et kokku
leppida ja vormistada kirjalikult
ehitatava liitumispunkti asukoht.
Kinnistu omanikul on eelnevalt
soovitav üles otsida oma kinnistu
katastriplaan ja kinnistu piiripunktide
märgid looduses. Vaja on ka selgeks
teha, kust kohast on kõige sobilikum
kinnistutorustikud majast välja tuua.
Oluline on seejuures kanalisatsioonitorustiku sobiv kulgemine, mis sõltub
majas olevast või tulevikus
väljaehitatava WC asukohast. Veetorustikuga on asukohavalik lihtsam ja
see võib olla kanalisatsioonitoru
kõrval. Üldjuhul projekteeritakse vee
ja kanalisatsiooni liitumispunktid
kõrvuti, kuid siin võib olla ka
erandeid. Selguse huvides tuleb veel
märkida, et kinnistusisene ühendustorustik ei ole ühisveevärgikanalisatsiooni osa ja selle peab alates
liitumispunktist kuni hooneteni
projekteerima ja välja ehitama
kinnistu omanik omal kulul (kui seda
ei ole juba tehtud).

Kooskõlastused kinnistuomanikega
Kirjalike kokkulepete sõlmimine
kinnistuomanikega vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide asukohtade
kokkuleppimiseks toimub projekteerija
algatusel ning nende esindajad tulevad
üldjuhul kohapeale. Kui kinnistu
omanikku ei ole kodus võimalik kätte
saada, siis jätavad nad teate, üritavad
saada kontakti telefoni teel või
saadavad kirja. See töö võtab eeldatavasti mitu nädalat aega ja seega ei ole
esialgu kinnistuomanikel vajadust
muretseda, et tuttavate juures on Suhteliselt palju on plaanitud rajada
käidud ja minu juures ei ole  ei tea kas uusi kanalisatsiooni liitumispunkte
on mind ära unustatud?.
kinnistutele, kus ühisveevarustustorustikega on küll ühendused juba
Vastavalt
ühisveevärgi
ja
 loodud, aga neid oleks vaja
kanalisatsiooni seadusele on õigus rekonstrueerida. Sellisel juhul peaks
kinnistu nimel ühisveevärgiga liitumise kinnistu omanik geodeetiliste
osas kokkuleppeid sõlmida kinnistu uuringute
läbiviijatele
ja
omanikul või volitatud esindajal. projekteerijatele kirjeldama ka
Projekteerijatel on kinnistu omanikega olemasolevate veetorude täpset
suhtlemisvajadus eelkõige selleks, et asukohta ja esitama ettepaneku, kus
kokku leppida kinnistu liitumispunkti ja kuidas oleks kõige otstarbekam
rajamise täpne asukoht. Teatud teostada vana ja uue torustiku
lõikudes võib tekkida vajadus ühendus. Kinnistuomanikel oleks aga
saavutada kokkulepe kinnistu maale ka soodne võimalus paigaldada koos
magistraaltoru (tänavatoru) ehita- kinnistusiseste kanalisatsioonimiseks.
torudega ka uued kinnistusisesed
veetorustikud, kuna üldjuhul peaks
Projekteerimise käigus määratakse olema võimalik paigaldada torud
kindlaks ehitatavate-rekonstruee- ühisesse kaevikusse.
ritavate majaühenduste asukoht. Uus
majaühendus sisaldab veetoru Kui projekteerimise käigus selgub, et
maakraaniga varustatud otsa ja/või mingi lõik tänavatorustikust oleks
kanalisatsiooni kontrollkaevu, kust otstarbekas paigaldada läbima
kinnistu omanik ehitab omal kulul eramaad, siis tuleb see torustikualuse
edasi ühendustorud majani. Täpse maa omanikega kooskõlastada ning
asukoha määravad projekteerijad sõlmida
notariaalsed
maa
kinnistu omaniku soove võimalikult kasutusvalduse lepingud (OÜ
palju arvesse võttes. Selleks pöördub Pandivere Vesi ja kinnistuomaniku
projekteerija esindaja liituvate vahel). Nimetatud kasutusvalduse

lepingu põhisisuks on, et maaomanik
lubab maale, mis juriidiliselt kuulub
temale, paigaldada ning edaspidi
hooldada
ühistes
huvides
kasutatavaid rajatisi (antud juhul
ühisveevarutus ja kanalisatsioonitorustikke ning/või reoveepumplaid).
Projekti
elluviimise
üldine
ajagraafik
Ühisveevärgija
kanalisatsioonitorustike ehitustööde
periood algab eeldatavalt 2010.a.
märtsi-aprillikuus, pärast eelnimetatud projekteerimistööde läbiviimist
ning ehitus- ja kaevelubade väljastamist vallavalitsuse poolt. Tööde
lõpptähtajaks on 2011.aasta kevad, aga
töö võib saada lõpetatud ka
ennetähtaegselt.
Ärge kartke küsida
OÜ Pandivere Vesi ja Väike-Maarja
Vallavalitsus püüavad teha omalt
poolt kõik, et projekti piirkonna
inimesed oleksid asjast teadlikud.
Kindlasti hakkab oma tegevusest infot
andma ka ehitaja. Samas ei oska me
ilmselt siiski kõigile vajalikku
informatsiooni avalike kanalite kaudu
kätte toimetada. Kui kellelgi on
küsimusi, siis ärge kartke küsida! Me
püüame omalt poolt vastata või anda
soovituse, kelle käest saab kõige
täpsema vastuse. Informatsiooni saab
küsida ka projekteerija esindajalt, kes
vajalikke kooskõlastusi küsima tuleb.
Igasugust infot projekti kohta,
tänavate kohta, kus torustikud
ehitamisele tulevad ja muud
asjakohast infot saab küsida VäikeMaarja Vallavalitsuselt (Kaarel Moisa,
3295767, 5053558, kaarel@v-maarja) ja
OÜ-st Pandivere Vesi (Gennadi
Filippov,
3261536,
5238101,
gennadi@v-maarja.ee).
Projekti edenemise kohta hakatakse
edastama informatsiooni ka valla
interneti kodulehel.
Ranno Mellis
projektijuht

Simuna aleviku arengukava koostamise koosolek

toimub reedel, 27. novembril 2009. a kell 17.00 Avanduse mõisahoone suures saalis.
Ootan Simuna aleviku rahva rohket osavõttu!
Mart Pruul, Simuna osavallavanem
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Väike-Maarja Valla Infoleht

TÄNUSÕNAD VALIJAILE:
Keskerakond tänab väikemaarjalasi
usalduse eest!

Siret Kotka
Väike-Maarja vallavolikogu liige
Eesti Keskerakond

Hea väikemaarjalane, luba tänada
sind usalduse eest, mille tõestuseks on
kohalike omavalitsuste volikogude
valimistel saadud üle 700 hääle. See
näitab, et vallaelanikud on möödunud
nelja aasta tehtud tööga rahule jäänud
ning vallarahval on kindel soov ja tahe
senise usaldusväärse, kindla ning
tasakaaluka vallajuhtimise jätkumiseks.
Siirast heameelt teeb ka asjaolu, et
meie vallarahva valimisaktiivsus, ehk
siis see, kui palju vallaelanikke võttis
ikkagi vaevaks, hoolimata kehvast
sügisilmast, välja tulla ning oma
panus vallaasjade edasisse käiku
anda, oli Lääne-Virumaa keskmisest
märgatavalt kõrgem. See näitab, et
väikemaarjalased on aktiivsed
kodanikud, kes tahavad, et vallas
läheks elu paremaks.

Mida head on oodata Väike-Maarja uuelt võimuliidult...

Pole midagi öelda, Väike-Maarja
tippjuhtkond on kõigi aegade
võimekam ja pädevam, sest volikogu
esimees on endine vallavanem ja
volikogu aseesimees endine volikogu
esimees, mistõttu oskusi, teadmisi,
kogemusi ning üldist kompetentsi on
seekord vallas kuhjaga ja ülegi. See on
valla arengut silmas pidades
vallarahva jaoks ülihea lahendus,
arvestades, kuidas kohalikud
omavalitsused, nagu ka Väike-Maarja
vald
peab
tõeliselt
kehvas
majandusolukorras, kus vabariigi
valitsus jõudsalt kärbib valdade ja
linnade eelarvetest suuri summasid.

Keskerakond tegi Väike-Maarjas
suurepärase tulemuse, arvestades
sellega, et vaid kaheksa aastat tagasi
Keskerakonda organisatsioonina
siinmail pea et polnudki. Suurepärase
tulemuse tegi Eesti Keskerakond mitte
üksnes Väike-Maarja vallas, vaid sai
kõige enam hääli üle terve Eesti. See
Valda neli aastat tarmukalt juhtinud tähendab suurt usaldust meie vastu.
Olev Liblikmann, kes kandideeris See tähendab suurt vastutust, mida
valmisliidu Koduvald nimekirjas, oleme valmis kandma.
otsustas jätkata valla juhtimist, kuid
seekord volikogu esimehe toolilt. Uue Tekst on keeleliselt toimetamata.

Austatud Väike-Maarja, Pandivere, Raeküla
ja Käru küla rahvas!

eelnevalt registreerida tel 322 0460 või
5850 4423.

Olen valmis vastama antud teemat
puudutavatele
küsimustele.
Küsimused palun saata aadressile
Kõiki, kellele pakub huvi tutvuda aare.kalson@rotaks.ee
sigade sügavallapanu pidamistehnoloogia
erinevate
tahkudega, Lugupidamisega
korraldame tutvumisreisi Maramaa Aare Kalson
farmi 15. detsembril 2009. Palun

Tule doonoripäevale!
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab
Väike-Maarjas selle aasta viimase doonoripäeva
kolmapäeval, 9. detsembril kell 10.3015.00
Väike-Maarja rahvamajas.

Jõulud on rõõmu ja rahu aeg. Hea
tegemise aeg. Verd loovutades saame
teha paljude jaoks elu suurima
kingituse, sest pakume asendamatut
tuge nende tervise või kogunisti elu
päästmisel.
Verekeskus tänab südamest kõiki
seniseid doonoreid ning kutsub neid
ja doonoriks soovijaid järgmistele
heategudele.

Väike-Maarjas
korraldatavad
doonoripäevad on alati rõõmustavalt
edukad - möödunud doonoripäeval
augustis loovutasid verd 79 doonorit
ja koguti rohkem kui 35 liitri võrra
verd haiglate patsientide abistamiseks.
Verekeskus tänab kõiki doonoripäeva külastanud südamlikke
inimesi!
Eesti haiglate patsiendid vajavad
doonoriverd iga päev, sest verd ei ole
võimalik tööstuslikult toota ja vere
ainsaks allikaks on teine inimene.
Verd loovutades on Sul võimalus
aidata paljusid eluohtlikus seisundis
inimesi. Doonorivere toel on võimalik
teha ka paljusid operatsioone, mida
muidu ei saaks suure verekaotuse
riski tõttu sooritada.
Doonoripäeva külastamiseks tuleks
varuda umbes 45 minutit, millest
vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit
ning ülejäänud aeg kulub ankeedi
täitmisele,
meditsiinilisele
läbivaatusele
ning
väikesele
puhkusele pärast vereandmist.
Vereandmine on valutu ja ohutu
protseduur, mille käigus võetakse
doonorilt 450 ml verd. See moodustab
kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese

Alates 30. novembrist on vallakodanike vastuvõtuajad
Väike-Maarja vallavalitsuses
esmaspäeval kell 13.30 - 16.00,
neljapäeval kell 09.00 - 13.00 ja 13.30 - 16.00 ja reedel kell 11.00 - 13.00.
Järelevalveinspektori vastuvõtt kolmapäeval kell 09.00-12.00

volikogu uue kooseisu esimesel
koosolekul kinnitati ta ka volikogu
esimeheks. Samal koosolekul kinnitati
ka volikogu aseesimees, kelleks sai
endine volikogu esimees Hans
Kruusimägi, kes tulenevalt isikliku
ettevõtlusega kohustustest soovis Siret Kotka
Väike-Maarja vallavolikogu liige
volikogus veidi vähem kohustusi.
Eesti Keskerakond

Hiljaaegu sõlmis Keskerakond
valimisliiduga Koduvald koalitsioonileppe, mille kohaselt tuleb vallavolikogu esimees valimisliidu Koduvald
nimekirjast ja vallavanem ning
volikogu aseesimees Keskerakonnast.

Tänan südamest kõiki minu poolt
hääletanud Väike-Maarja vallakodanikke. Luban anda Väike-Maarja valla
ettevõtluskeskkonna parandamiseks
ja edendamiseks omalt poolt parima.

November 2009

vähemalt 3000 krooni ja võimaluste
korral tõstame selle 5000 kroonini.
Ettevõtluse ja majandusliku olukorra
parandamiseks
töötame
välja
meetmed, mis soodustaksid sise- ja
välisinvestorite tulekut valda. Jätkame
ka
töötute
kaasamist
valla
tasustatavatel heakorra- ja muudel
vajalikel hädaabitöödel, kuna leiame,
et pigem tuleb inimestele anda
võimalus töö tegemiseks kui lasta neil
kodus istuda ja töötu abirahast
vireleda.

Lähtudes vajadusest tagada VäikeMaarja valla juhtimise stabiilsus ja
vallaelanikele valimiste eel antud
programmiliste lubaduste elluviimine, sõlmisid Eesti Keskerakond ja
valimisliit Koduvald koalitsioonilepingu. Nii mõnigi vallakodanik on
pöördunud minu poole sooviga
lähemalt teada saada, mis selles
lepingus kokku lepiti. Toon siin välja
põhilised punktid võimuliidulepin- Loome ülevaate ettevõtjatest
Kui rääkida veel ettevõtlusest, siis
gust.
loome valla koduleheküljele ülevaate
Tahame kuulda, mida rahvas mõtleb Väike-Maarja valla ettevõtjatest, sest
Lähtume endiselt hea halduse tava tänapäeva Interneti-ajastul on just
põhimõtetest ning tunnistame, et valla valla koduleht üheks esimeseks
juhtimine peab olema igas etapis kohaks, kus üritatakse end valla
läbipaistev ja kodanikulähedane. tegemistega kurssi viia.
Selleks näeme ette vallarahva
arvamuste küsimist enne valla jaoks Põhikoolid peavad säilima
olulise tähtsusega otsuste langetamist. Tagame vallas vee- ja kanalisatsiooniSee tähendab, et tahame varasemast trasside rajamise ja rekonstrueerimise
rohkem kuulda, mida rahvas mõtleb aastaks 2013. Toetame võimaluste
piires Väike-Maarja ja Simuna
ja arvab.
rahvamaja renoveerimist. Toetame ka
Igas külas peab olema oma Väike-Maarja integreeritud kooli
jätkumist ja arendamist. Oleme kindlal
tõrvikukandja
Kodanike ja mittetulundusühenduste seisukohal, et Kiltsi ja Simuna
senisest paremaks kaasamiseks põhikoolid peavad, hoolimata mõnede
kohaliku võimu teostamisse käivitame jõudude pahatahtlikust soovist, ikkagi
vallavolikogu juures külavanemate säilima. Ühes sellega toetame Väikegümnaasiumi
ümarlaua, ettevõtjate ümarlaua ja Maarja
ning
Kiltsi
noortevolikogu. Oleme kindlal rekonstrueerimist
seisukohal, et igas külas peab olema põhikooli renoveerimist.
aktiivne tõrvikukandja või sõnumitooja - inimene, kes vallavõimu Tagame tasuta koolitoidu igale
juures küla eest kindlalt seisaks. Need põhikooli õpilasele, igale lasteaialapinimesed hakkaksid koos käima ja sele doteerime toidu maksumusega 8
aitaksid seeläbi külade probleemid krooni päevas.
kiiremini ja jõulisemalt vallamajja
tuua. Sama lugu on ka ettevõtjate Loome sotsiaalkortereid
Korrastame valla korterifondi ja loome
ümarlaua ja noortevolikoguga.
Väike-Maarja valda sotsiaalkorterid,
sest igal väikemaarjalasel peab olema
Töötute kaasamine
Valla rahvastiku olukorra paranda- kindel peavari. Tõstame valla
miseks säilitame laste sünnitoetuse matusetoetuse 2000 kroonini. Seisame
riiklike bussiliinide eest ning taastame

vajaliku Simuna-Rakvere-Simuna
bussiliini.
Toetame kultuurielu edendajaid
Aitame käivitada vallas naabrivalve
piirkondi. Toetame ka edaspidi
kohaliku kultuurielu edendamisele
suunatud seltside, MTÜde ja muusikakooli tegevust. Väärtustame igati
valla traditsioone ja ajalugu ning
jätkame Lurichi ja Krusensterni
mälestuse jäädvustamist koos teiste
suurkujudega. Tunnustame ja toetame
materiaalselt noorte omaalgatuslike
projektide elluviimist ja noortekeskuse
töö edendamist, sest valla noorsugu on
valla tulevik.

Säilitame Simuna osavalla koos
osavallavanemaga
Jätkame vallateede, tänavate, parkide
ja haljasalade korrastamist. Teeme kõik
endast oleneva kvaliteetse kiirabi ja
perearstiteenuse tagamiseks ning
hoolekandeteenuste arendamiseks ja
laiendamiseks vallas. Säilitame
Simuna osavalla koos osavallavanemaga, sest meie jaoks on oluline valla
kultuuripärandi ja identiteedi
mitmekülgsus.
Kaasame vallarahva arengukava
koostamisse
Koostame valla uue arengukava ja
viime selle vastavusse tegelikkusega,
sest sellest peab saama meile kindel
teejuht valla edasise arengu
planeerimisel. Kindlasti kaasame ka
vallarahva selle dokumendi koostamisse, kuna sinna saab kirja pandud
meie ühine võimalik tulevik.
Koalitsioonlepinguga on võimalik
lähemalt tutvuda Väike-Maarja valla
kodulehel valimiste lingi all: http://
www.v-maarja.ee/?part=html&id=246

ARVAMUS: Uus tase - koosmeel vallajuhtimisel!?
Indrek Kesküla
Eesti Reformierakond

verest. Vere maht taastub kohe,
vererakkude arv keskmiselt 72 tunni
19. novembril, meie ühe suurkuju
jooksul.
Adam Johann von Krusensterni
Loovutades verd saame olla kindlad, sünniaastapäeval,
toimus
et Eesti haiglate verevarud on vallavolikogu istung, kus Urmas
piisavad. Verepuudus on meie kõigi Tammel ja minul oli võimalus
ühine mure, sest abivajaja rolli võivad kandideerida koduvalla vallavaõnnetu juhuse tõttu sattuda ka meie nemaks. Urmas Tamm kogus seekord
sõbrad, lähedased ja tuttavad ning
rohkem hääli. Soovin Urmas Tammele
doonorivere olemasolust võib ühel
edu, sest kõige lihtsam  kandipäeval sõltuda ka meie enda elu.
deerimine - on selja taga. Ees seisab
Verekeskus soovitab tutvuda raske periood ja tõsine töö, kus
lisainfoga www.verekeskus.ee
suutmatus kogukonna juhtimisega,
ükskõik, kes valda juhiks, toime tulla
Tule
doonoriks,
kui
oled: paistab kiiresti välja.
* terve, ei põe hetkel mõnda
viirushaigust ega tarvita ravimeid
Oluline on kiirus ja kvaliteetsus
* puhanud ja söönud
*
kehakaaluga
üle
50
kg Avaldan tänu volikogu liikmetele, kes
ühinesid minu vallajuhtimise
* 18-60 aastane
põhimõtetega, mille kohaselt peab
Viimasest vereandmisest peab
vallavalitsuse juhtimine olema
olema möödunud meestel 60 päeva
võimalikult efektiivne ja läbipaistev.
ja naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud
nõelravi, tätoveerimisi või naha
Poliitilisi otsuseid langetab volikogu
augustamisi, saad verd loovutada
ning vallavalitsus eesotsas vallavane6 kuu möödudes.
maga viib otsuseid reaalselt ellu ja
Vereloovutusele tulles võta palun valmistab ette erinevaid lahendusi.
kaasa pildi ja isikukoodiga isikut Vallavalitsus koosneb spetsialistidest,
tõendav dokument.
kus poliitilisel teatril lihtsalt ei ole
ruumi. Vallaelaniku jaoks ei oma
Tule doonoriks ja tee elu suurim
tähtsust, kas avalike teede aukude
kingitus!
lappimine on poliitiliselt liberaalne
Põhja-Eesti Regionaalhaigla vere- või konservatiivne, oluline on, et see
oleks kiire ja kvaliteetne.
keskus
www.verekeskus.ee

Otsuseid peab põhjendama
Langetada tuleb ka raskeid otsuseid,
sest pidev tõsiste otsuste edasilükkamine on suur viga. Samas peab
ebapopulaarseid otsuseid oskama
põhjendada, et ei tekiks usalduskriisi.
Valimiseelsel perioodil Simuna, Vao ja
Triigi piirkonna tublide inimestega
kohtumisest võib välja tuua ühise
probleemi: ebapiisav info kättesaadavus keskusest väljapool. Kindlasti
soovitan Urmas Tammele korraldada
lahtiste uste päevi valla asutustes ja
ühiseid mõttetalguid valla erinevates
piirkondades.

arvestavad reaalset olukorda kogukonnas.
Valikud pädevuse järgi
Astusime esimesi samme, et volikogu
sisulise töö korraldamisse valitaks
inimesi pädevuse järgi. Soovin, et nii
valimisliit Koduvald kui Keskerakond
mõistaks, et volikogu peab muutuma
elanikukeskseks arenguveduriks ja
nad suhtuks pooldavalt ettepanekusse, et juhatusse on mõistlik kaasata
opositsiooni esindajad.
Ideede kaasamine ja tõsine töö
Strateegilise juhtimise aluste alus on
SELGE EESMÄRK. Toetan siinkohal
VL Pandivere ideed võtta eesmärgiks
tänase elanike arvu säilitamine (5152
inimest). See eesmärk on väga raskesti
täidetav. Ka admiral A. J. von
Krusensterni kuulus ümbermaailmareis (1803-1806) ei saavutanud
oma peamist eesmärki - ärisuhete
loomist - Venemaa ja Jaapani vahel.
Kuid reisile kaasatud erinevate teadlaste panusena pandi alus Lõunamere atlasele. Tõenäoliselt ei suuda
me elanike arvu säilitada, kuid
kindlasti võib tuua kordaminekuid
erinevate ideede kaasamine ja tõsine
töö Väike-Maarja valla kujundamisel.

Avatum debatt - parem tulemus
Kui Isamaa ja Res Publica Liit ning VL
Pandivere tegid mulle ettepaneku
kandideerida vallavanemaks, kaalutlesin, kas võtta vastustust. Kõige
suuremaks ajendiks oli see, et tänane
9liikmeline nn opositsioon koosneb
koduvalla asjalikest inimestest ning
lisaks neile on ligikaudu 45 tublit
vallakodanikku, kes kandideerisid
valimistel tänase opositsiooni ridades.
Seega on üle 50liikmeline teotahteline
seltskond (KOV valimistel koguti 1074
häält) võimeline kujundama VäikeMaarja valla homse näo. Alanud
periood nõuab ühtehoidmist ning
mida avatum on debatt, seda parem
Ilusat advendiaega!
on tulemus.
Loodan, et vallavolikogu jätkab sama
kurssi, mis viimasel istungil. Vallajuhtide palgad või lahkumispreemiad

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.
Tiraa 1200 eksemplari.
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Vallavalitsuses
20. oktoobri vallavalitsuses

*Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle
väljastati kasutusluba mobiilside
tugijaama elektriga varustamiseks
rajatud elektriliini kasutamiseks
Aavere külas Roometi, RaiguVajangu tee, Loidu ja Loidumasti
kinnistutel ning maareformi seaduse
§31 lõikes 2 nimetatud maal.
*Otsustati muuta Väike-Maarja
vallavalitsuse 04.08.1998. korraldust
nr 305 ja anda maanõunikule
alljärgnevad volitused:
1) vara võõrandamisaegse maksumuse määramine,
2) ostueesõigusega erastatava maa
piiride kulgemise ettepanekute
koostamine,
3) plaani- ja kaardimaterjali alusel
katastriüksuse moodustamisega
seotud ülesannete teostamine,
4)
teenindusmaa
määramise
ettepanekute koostamine,
5) maa maksustamishinna määramine
6)maakorraldustoimingute teostamine.
*Põrandamajutuse hinnaks VäikeMaarja gümnaasiumi ja õppekeskuse
klassiruumides kinnitati ühe inimese
kohta 30 krooni ööpäev.
*Otsustati toetada judoga tegelevate
Väike-Maarja valla poiste osalemist
MTÜ Ippon treeningtegevuses 1400
krooniga.
*Reservfondist eraldati 13 727 krooni
vallale kuuluva korteri aadressil
Triigi küla Mõisa allee 3-1
sanitaartehniliste tööde teostamiseks
ja trepikoja välisukse vahetuse
osamakseks.

* Sõlmiti veoauto GAZ 53-12
VS18.01MS üürileping FIE-ga
Helmuth Põdra kuni 25.09.2012.
* Otsustati alates 1. septembrist 2009.
a rakendada Loomsete Jäätmete
Käitlemise ASile ülereostuse puhastamistasu esimest hinnagruppi ja
hinnaindeksit 1,0.
*Massaaid OÜle anti kirjalik nõusolek kauplusbussi peatumiseks
Väike-Maarja aleviku keskplatsil iga
kuu kolmandal laupäeval kell 09.0017.00.

27. oktoobri vallavalitsuses

*Väljastati ehitusluba MTÜle
Nelikand ehitise (kauplus) osaliseks
lammutamiseks, laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks külamajaks
Kurtna külas.
*Seati sundvaldus Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks Kiltsi mõisa F1
pingeparandamise tagamiseks ja
selleks rajatavate tehnorajatiste
talumiseks 2530 m² suurusele maaalale vastavalt sundvalduse seadmise
plaanile Väike-Maarja vallas asuval
Pihlaka kinnistul. Projekteerimisülesande kohaselt on vajalik ehitada kolm
täiendavat 10/0,4kV mastalajaama,
10kV maakaabelliinide trasse,
demonteerida olemasolevad 0,4kV
õhuliinid ja ühendada olemasolevad
liitujad uue võrguga.
*Reservfondist eraldati 38 820 krooni
Kiltsi rahvamaja seenkahjustuse
tõrjeks ja 4560 krooni muudatuste
tegemiseks Struve meridiaanikaare
Simuna ja Võivere otspunktide
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Kas kogumismahuti või
ühiskanalisatsioon?

tähistamiseks OÜ Vana Tallinn
koostatud projektis;
*Nõustuti kolme saare maha- Kogu Väike-Maarja vald asub
võtmisega Väike-Maarja rahvamaja Pandivere ja Adavere-Põltsamaa
nitraaditundlikul alal st alal, kus
kõrval asuvalt haljasalalt.
põhjavesi on nõrgalt kaitstud. Sellest
tulenevalt on oluline, et igasugune
10. novembri vallavalitsuses
*Väljastati ehitusluba Eesti Energia elu- ja majandustegevus oleks
võimalikult keskkonnasäästlik.
Jaotusvõrk OÜle elektrivarustuse
tehnovõrgu rajamiseks Rastla küla
Aktiivsem kontroll
Harju, Reeparre, Hindreku, KullaÜheks potentsiaalseks põhjavee
mägi, Vahepeendra, Raja, Maretarureostusallikaks on vanad, tänapäepõllu, Maretaru-Uuetoa kinnistutel.
vastele nõuetele kohaldamata reovee
*OÜle Pandivere Vesi väljastati sette- või kogumiskaevud nii elamute
kasutusluba vee- ja kanalisatsiooni- kui tootmishoonete juures. Seoses
trassi kasutamiseks Simuna alevikus sellega on kavas hakata aktiivsemalt
Kapu-Rakke-Paasvere tee kinnistul kontrollima Väike-Maarja valla reovee
ning maareformi seaduse §31 lõikes ja fekaalide käitluse eeskirja täitmist.
2 nimetatud maal sh Parkali tn, Kooli Eeskiri kohustab kõiki selliste
tn, Uus tn, Pikk tn ja Turu tn.
vesikäimlate omanikke, millest ei
*OÜ Pandivere Vesi taotluse alusel juhita reovett ühiskanalisatsiooni,
otsustati rakendada alates 1. organiseerima
kogumiskaevu
oktoobrist 2009. a Loomsete Jäätmete täitumisel selle tühjendamise vastavat
Käitlemise ASile ülereostuse teenust osutava ettevõtja poolt.
puhastamistasu
viiendat Kogumiskaevu peab tühjendama
hinnagruppi ja hinnaindeksit 5,0 ja vähemalt üks kord aastas ja
Pandivere LT OÜ ülereostuse veoteenuse
osutajalt
saadud
puhastamistasu esimest hinnagruppi kviitungid peab säilitama kaks aastat.
ja hinnaindeksit 1,0.
Kontrollitakse reovee kogumiskae*ASile Go Bus Rakvere määrati vude seisundit, täituvust ja tühjenbussiliini nr 39 ja 45 dotatsiooniks damist tõendavaid kviitungeid. Eriti
2009. aasta oktoobrikuu eest 3205.35 piirkondades, kus on võimalik liituda
krooni.
ühiskanalisatsiooniga.
*Väike-Maarja spordihoone sauna
kasutamise hinnaks kehtestati 150 Aasta jooksul liitumine tasuta
Valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
krooni tund (60 minutit).
arengukava elluviimise raames on
praeguseks laiendatud kanalisatsioonivõrku Simuna alevikus. Juurde

ehitatud 1520 m kanalisatsioonitrassiga on loodud liitumisvõimalus
elamutele Turu tn 13, 14, 16, Pikk tn 4,
6, 7, 8, 12, 14, Raja tn 9, Parkali tn 3, 5,
6, 7, 8, Lai tn 7, 9, 12, 14. Aasta jooksul
on tehnovõrkudega liitumine tasuta.
Edaspidi maksab liitumine kanalisatsioonitrassiga ligi 3000 krooni.
Vaatamata sellele, et oma kinnistul
torustiku väljaehitamise kulud peab
iga majaomanik ise kandma, on igal
juhul tegemist keskkonnasõbraliku
ning pikemas perspektiivis ka
elanikele tulusa ettevõtmisega  jääb
ära pidev kogumiskaevu tühjendamine.
Väike-Maarja
alevikus
seni
kanalisatsioonita olnud elumajade
piirkondades alustatakse kanalisatsioonitrassi ehitust 2010. aasta kevadel
ning elanikel avaneb võimalus sellega
liitumiseks aasta lõpus.
Nõuetele mittevastavate kogumiskaevude omanikele tahaks südamele
panna: kasutage võimalust ja liituge
ühiskanalisatsiooniga. Sellega hoiame
me eelkõige loodust ning kaitseme
oma joogivett võimaliku reostuse eest
ning kindlasti on see ka mugavam ja
soodsam, kui kogumiskaevu tühjendamine.
Kadri Kopso
Väike-Maarja vallavalitsuse ehitus- ja
planeerimisosakonna juhataja

RMK pärandkultuuri inventeerimine Rakke ja Väike-Maarja vallas on lõppenud

Vao külatänav 1930. aastatel.
Riigimetsa Majandamise Keskuse
(RMK) poolt 2009. aasta veebruaris
alustatud pärandkultuuri objektide
inventeerimine on Rakke ja VäikeMaarja vallas lõppenud. Pandivere
piirkonna omavalitsustest on
kaardistamisega alustatud ka
Tamsalus.
Kaardil ja raamatus
Märtsist oktoobrini kaardistasime
kokku 364 Väike-Maarja ja 123 objekti

ja Mällo vesiveski inventeerijatele seni põllumeeste seltsi detsembris
teadasaadud lugu.
aastaseks
saav
pärandkultuuriosakond.
Tänu abilistele
Meid on aidanud teejuhid Antti Janek Kivi
Ilomets, Elmar Heinpalu ja Väino Ots tel 5346 8016
Rakkest, Ene ja Matti Preem
Nadalamast, Johannes Ehastu Kiltsist, Marju Metsman
Kaljo Tamm Simunast, Asael Truupõld tel 526 3831
Väike-Maarjast, Riina Rajaste Käru
külast, rohke kirjandusega abistanud
Eino ja Imbi Tomberg Vao külast; Samal teemal:
mõttekaaslased Annika ja Madis · Pärandkultuuri inventeerimine meie
Michelson,
Heili
Nõgene; vallas on alanud, VMVI, märts 2009
metsanduslikku pärandkultuuri · RMK pärandkultuuri inventeerimisest
jaganud Riigimetsa Majandamise PAIKi piirkonnas, VMVI, august 2009
Keskusega seotud inimesed Alo Ling, · RMK pärandkultuuri inventeerimisest
Kalev Viiksaar, Lembit Neidra, Romas PAIKi piirkonnas, Rakke Kaja, augustLiekis; Väike-Maarja põllumeeste september 2009
seltsi liikmed; Rakke valla hariduse
Foto: erakogu selts ja Väike-Maarja muuseum.
Rakke vallas. Objektid kantakse
pärandkultuuri andmebaasi Internetis Kajastamine ja uurimine jätkub
aadressil http://xgis.maaamet.ee ja Kuigi RMK-poolne pärandkultuuri
kolm Rakke ning seitse objekti Väike- inventeerimine Rakke ja Väike-Maarja
Maarja vallas leiavad tutvustamist vallas on lõppenud, pole selleLääne-Virumaa pärandkultuuri teemalise materjali kogumine ometi
tutvustavas raamatus. Väljaandes läbi. Endiselt saab allakirjutanuid
kajastub meie piirkonnast Mursi teavitada
tähelepanuväärsetest
kalmistu, Rakke lubjatehase, Liigvalla objektidest ja teema kajastamise ning
pritsikuuri, Varangu kriidi, Vao küla, uurimisega tegeleb Väike-Maarja
Kaarma koolimaja, Müüriku mõisa, vallas sama metoodika põhiselt edasi
Lebavere tõrvaahju, Sillaotsa meierei

Väike-Maarja valla konkursist Kaunis kodu 2009

12. augustil 2009 toimus Kauni kodu
konkursi hindamiskomisjoni ringkäik,
mille tulemustest järgnevalt väike
ülevaade.
* Eipri külas avaldas muljet proua
Vaima
Kivistu
järjepidevus
pikaajaliselt ja pidevalt oma kodu
kaunina hoidmise osas. Seda kodu on
kaunina
jõutud
hoida
juba
aastakümneid. Lisaks torkas seal
silma taimede liigirohkus ja
väikseimategi võimaluste ärakasutamine, millest võis järeldada pr
Kivistu oskust väga väheste võimalustega koduaed väga kaunina hoida.
* Väike-Maarja alevikus Uus tn 7 asuv
perekond Olvi kodu on väga kaunilt
kujundatud ja heakorrastatud oma
väikese basseini, oskuslikult vana
hoone maakivist vundamendi
jäänustele rajatud kiviktaimla ja
suveterrassiga.
* Nõmme külas Nõmmekala kinnistul
asuva Maris Kõrgmäe ja Hans
Kruusamägi koduõues torkas silma
mitmekülgne kujundus ning erinevate
teemade ja võimaluste ärakasutamine.

Nõmme külas Rein Möldrele kuuluval
Nõmmeveski kinnistul asuva
Liivajärve äärde on rajamisel väike
omanäoline puhkekoht.
* Triigi külas asuvat perekond Kaare
kodu on tunnustatud juba 1998. aastal
ning ta on jätkuvalt-järjepidevalt
hooldatud ja kaunis. Samas võis näha
ka uuendusi ning pooleliolevaid
koduõue kaunina ja huvitavana
hoidmiseks tehtavaid töid. Toimub
pidev areng ja muutumine. Väga
rahulik ja avar koduõu.
* Avispea külas asuva Lii Kullamaale
kuuluva Kiltre kinnistu koduõu jääb
möödujale kohe silma avara, kauni ja
korrastatuna.
* Avispea külas asuva Vahtra kinnistu
omanikud Anne Jaagumägi ja Jaanus
Kaare on lühikese ajaga ära teinud
väga suure töö koduõue korrastamisel.
* Määri külas asuva perekond Rõnga
koduõu jäi meelde oma suure
heakorrastatud territooriumiga, kust
ei puudunud ka hubased kohad
(siseõues lehtlasse rajatud grillimis-

nurgake, kaunid kiviktaimlad). Vana
poollagunenud hoone on korrastatud
huvitavaks vabas õhus koosviibimise
kohaks, mis on avatud kiigeplatsile.
* Allika kinnistule Avanduse külas on
perekond Läll rajanud heakorrastatud
kiigeplatsi,
kus
viib
oma
koosviibimisi läbi ka Avanduse
külaselts. Lilleaias avaldasid muljet
oma õitsemise tippvormis olevad
suurejoonelised jorjenite peenrad.
* Simuna alevikus Parkali tn 20 asuv
perekond Hiietamme koduõu on oma
kujunduses väga läbimõeldud ja
huvitav. Heakorrastatud on ka
kinnistuga piirnev maa-ala.
* Simuna alevikus Pikk tn 7 asub
perekond Traksmaa väike, väga
liigirohke ja hästi korrastatud koduõu,
kus on kaunistatud iga väikseimgi
õuenurgake.
Jõudu koduloojatele ja kujundajatele!
Olge julgemad esitama kauneid
kodusid valla Kauni Kodu konkursile!
Diana Seepter

Raeküla tuuleveski 2009. a.
Foto: M. Metsman

Väike-Maarja Vallavolikogu ja
Vallavalitsus kutsuvad kõiki
reedel, 11. detsembril
Väike-Maarja õppekeskusesse

valla 18. aastapäevale!

· Kell 15.00 sööklas
PÄRASTLÕUNAKOHV.
Arutleme siinse eluolu üle, otsime ühiselt
esilekerkinud küsimustele vastuseid.
· Kell 17.00 saalis AASTAPÄEVAAKTUS.
Teeme aastast kokkuvõtteid, anname üle
valla Aasta tegija 2009 auhinna ja Kauni
kodu konkursi auhinnad,
tunnustame valla selle aasta paremaid
sportlasi ja sööme ühiselt sünnipäevatorti.
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Vello Jürna 50. sünniaastapäevale pühendatud

VÄIKE-MAARJA MUUSIKAFESTIVAL
27.-29. novembrini 2009

Festivali ajakava

Reedel, 27. novembril

Muusikakoolis
12.30 - 13.15 avatud tunnid
Rahvamajas
18.00 - 18.30 festivali pidulik avamine, Vello Jürnale
pühendatud näituse ja CD plaadi esitlus
18.30 - 20.00 meenutused Vello Jürna sõprade ja kolleegidega.
Õhtut juhib näitleja Guido Kangur
20.15 - 21.30 kontsert, esinevad Vello Jürnale pühendatud
vokalistide konkursist osavõtjad, klaveril Piia Paemurru
Vello Jürna laulmas venna Lembitu mälestuseks Väike-Maarja kirikus.
Foto: Andres Seepõld
Väike-Maarjas keskkoolipõlves bändis
Kõik tenori unistusterollid ära laulnud laulnud Vello Jürna tee jätkus G. Otsa
Väike-Maarja poiss Vello Jürna tähistanuks nimelises Tallinna Muusikakoolis, kus tema
1. detsembril oma esimest juubelit. Tema 50. õpetaja, RAMi solist Raimond Alango
sünniaastapäeva auks toimub Väike-Maarjas kutsus ta meeskoori laulma. 1987. aastal
27.-29. novembrini muusikafestival  aset suundus Jürna Estonia teatri ooperikoori,
leiab vabariikliku vokalistide konkursi II kust kaks aastat hiljem kasvas juba solistiks.
voor 17 laulja osavõtul, suurepärased Eesti
ooperisolistid annavad mitmeid kontserte nii Kõrghariduse lauljana omandas Jürna
aastail 1985-1991 tolleaegses Tallinna
rahvamajas kui kirikus.
Konservatooriumis, õppides algul Hendrik
1989. aastal esimesed rollid mänginud Vello Krummi ja seejärel Ivo Kuuse juures.
Jürna on kümne aasta taguses intervjuus Ühtlasi täiendas ta end Estonia teatri ja
öelnud, et hääl on talle jumala poolt antud, seltsi toetusel Itaalias Carlo Bergonzi juures
auahnust ja ambitsioone, mida teater vajab, Accademia Verdianas, Verdi sünnilinnas,
ta kaasa ei saanud. Sellepärast pole teater kus õppis hindama aega ja järjepidevust.
mulle koduks saanud, ma ei lase Carlo Bergonzit peetakse maailma üheks
teatrihullusel endale peale tulla. Mul on väga parimaks lauluõpetajaks, viimaseks bel
hea meel, et sellest Väike-Maarja poisist, kes canto meistriks.
kaua aega laulmisest midagi ei teadnud, nii
palju alles on. Mis siis, et mind on väga palju Vello Jürna võitis I auhinna Eesti Lauljate
lahti raiutud ja uuesti kokku pandud, rääkis võistlusel 1989. a, publiku auhinna ViolettiValsesia võistlusel 1992. a ning oli 1991.
tenor Vello Jürna.
aastal Modenas Pavarotti-nimelise võistluse
Dilemma ees seistes tegi valiku
finalist.
Vello oskas dilemma ees  olla hääle teener
või inimene  seistes valida enese ja
lähedaste jaoks olulise. Ta valis kohvrite
pakkimise ja ohvrite toomise asemel
laulmise neile, kes ligidal on ja tema laulust
lugu peavad. Ta valis inimeseks olemise tee
ehk teisiti öeldes - laulja võid sa olla, aga
inimene pead olema.
Estonia Rahvusooperis laulis Vello üle 30
erineva ooperirolli. Lisaks esinemistele
Estonias ja Vanemuises sai tema annet
nautida ka Stockholmi Kuninglikus Ooperi,
Norra ja Läti Rahvusooperi, Göteborgi ja
Oulu ooperiteatrite ning New Yorgi ja Itaalia
publik.

Vello on laulnud ka paljudes Eestimaa
kirikutes ja kammersaalides. Lauljatöö
kõrvalt algatas ta muusikahariduslikke
ettevõtmisi, et võimalikult paljudel aidata
nautida muusikast osasaamise rõõmu.
Novembri lõpu kolmel päeval on võimalus
Väike-Maarjas osa saada Vellole
pühendatud kontsertidest, vokalistide
konkursist ja näitusest - nii igal
kodukandist kui kaugemalt tulija osaks
mõtiskleda ja vahetada mõtteid Vello
teekaaslastega. Sest mida muud me teha
saamegi kui meid on ühendanud
suurepärase laulja anne.

Laupäeval, 28. novembril

Rahvamajas
13.30 - 14.15 Väike-Maarja muusikakooli õpilaste kontsert
14.30 - 17.00 meistriklassid, juhendavad Margareta
Haverinen-Brant, Pille Lill ja Oleg Orlovs
17.00 - 17.45 tervisliku toidu laud Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsi maanaistelt
Kirikus
18.00 - 19.00 kontsert, esinevad Valentina Kremen, Maire
Haava ja Aare Saal, orelil Tiia Tenno

Pühapäeval, 29. novembril

Kirikus
12.00 - 13.00 esimese advendi kontsertjumalateenistus
Rahvamajas
13.30 - 15.30 Vello Jürnale pühendatud vokalistide konkurss II
voor
15.30-16.30 suupistelaud
Väike-Maarja keskväljakul
17.00 - 17.30 advendiküünla süütamine Väike-Maarja aleviku
jõulukuusel, esineb segakoor Helin
Rahvamajas
18.00 - 19.30 festivali lõppkontsert ja konkursi II vooru
tulemuste teatamine. Esinevad Nadja Kurem, Valentina
Kremen, Margit Saulep, Taimo Toomast, Märt Jakobson,
Oliver Kuusik, Mart Madiste ja Urmas Põldma, klaveril Piia
Paemurru
Sissepääs festivalile on tasuta.
Toetavad Pille Lille Muusikute Toetusfond, AS Kalvi Mõis (Flex
Heat), Väike-Maarja vald, Väike-Maarja Muusikaselts

Väike-Maarja line-tants on viieaastane
Mis on line-tants? Küsimuse võib
tekitada juba see sõna  line-tants, mis
on pärit inglisekeelsest sõnast
linedance.
Võib-olla
sobiks
eestipäraseks nimetuseks laintants?
Meile siin Väike-Maarjas on saanud
suupäraseks just see nimetus  linetants (hääldusega - laintants).

Line-tants kui tantsustiil ei ole
praegusel ajal enam kaugeltki seotud
vaid
ühes
rivis
seismise,
varbakeerutamise ja kantristiilis
muusikaga. Tantsitakse väga erineva
muusika järgi, mis annab suurepärase
võimaluse tantsimiseks erineva
muusikalise maitsega inimestele.
Tohutult palju on ka tantsude
valikuvõimalusi. On lihtsamaid ja
kiiresti omandatavaid, on väga
keerukaid, mille õppimiseks on tarvis
eelnevaid tantsulisi oskusi, kehakooli
jne. Line-tants annab võimaluse
tantsimiseks nii noortele kui ka
vanematele, nii algajatele kui ka
edasijõudnumatele tantsijatele; on
Pildil line-tantsijad, kes on tantsinud 2004. aastast - Marika Teidla, suurepärane meelelahutuse ja
treeningu ühendus, mis annab
Heino Raidla, Tiia Raidla, Helve Noorlind, Sirje Orro ja Kaja Teder. mõnusa füüsilise koormuse, arendab
Foto: erakogu
koordinatsiooni, rütmitunnet ning
pakub lihtsalt hea võimaluse enese
liigutamiseks.

Eestimaa line-tantsu sünnipäevaks
peetakse 27. oktoobrit 1997. VäikeMaarjas hakati line-tantsuga tegelema
2004. aasta sügisel. Seega tähistasime
sellel sügisel oma 5. sünnipäeva.
Georg
söögitoas
toimunud
sünnipäevapeole
kogunesid
praegused tantsijad, sõbrad Simunast,
Rakkest ja Laekverest ning samuti
meie suurimad fännid. Sõime torti ja
tantsisime. Nagu ütles üks fänn
järgmisel päeval: See oli uskumatu.
Kogu aeg tuli uus muusika ja kogu
aeg tantsiti. Nii see meil line-tantsus
käibki  saame kokku selleks, et
tantsida. Meil on hea meel, et meid on
Väike-Maarjas kogunenud paras
seltskond (umbes 20 inimest), et meil
on ruumid, kus koos käia
(rahvamajas, spordihoones, lasteaias,
Ebavere spordikeskuses) ning koht,
kus pidutseda  Georgi söögituba.
Lisaks iganädalastele proovidele ja
kohalikele üritustele oleme aktiivselt
kaasa löönud ka ülevabariigilistes
tegemistes. Igal sügisel ja kevadel
käime Pärnumaal Uulus line-tantsu
laagrites ja maratonidel. Alates 2005.
aasta suvest on meie esindus osalenud
ka Eesti Linetantsu Festivalidel

Pärnumaal Audrus. Võime olla uhked,
et oleme osalenud kehtiva Guinessi
rekordi püstitamisel.
Sellest sügisest on meil olemas ka oma
kodulehekülg, kus saab lugeda meie
tegemistest ning vaadata õpitud tantse
(www.taffos.pri.ee).
Kohtumiseni tantsupõrandal!
Sirje Orro
Väike-Maarja line-tantsu eestantsija

Väike-Maarja
lasteaia 2. rühm
tervitab kõiki isasid
ja tänab Karli isa
uhke mängumaja
eest!

November 2009
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Kultuurikalender

Foto: erakogu

Muusikakooli vaskpilliansambel esines Ungaris
Septembrikuu keskpaigas viibisid
Väike-Maarja noored puhkpillimuusikud Ungaris Szolnoki linnas
festivalil Folkdancenet. Tegemist oli
rahvatantsufestivaliga, aga vahelduse
mõttes oli kutsutud muusikagruppe
erinevatest maadest. Osalejaid oli
kokku 15 riigist. Pikk ja väsitav sõit
tasus vaeva. Festival oli tõeliselt
suursugune ja täis vaheldust.
Esimene etteaste toimus neljapäeval,
17. septembril. Iga kollektiiv pidi
ennast tutvustama oma maa
rahvalauluga. Meie poistel laul just
tugevam külg ei ole, aga väikese
kavalusega saime hakkama. Nimelt
laulsid need, kes seda oskasid, teised
saatsid laulu oma instrumentidega.
Lauluks olime ette valmistanud Kihnu
meremeeste laulu Puhub tuul.
Aplausi järele tundus, et saime
hakkama. Ka Eestipoolne tervitus sai
osalejatele edasi antud.

Järgmisel
päeval
esinesime Meie kollektiiv elas motellis koos
vabaõhulaval ühel Szolnoki pea- Rumeenia tantsijate ja rahvamuutänaval.
sikutega. Nii olid meie ööd kuni
varaste hommikutundideni sisustatud
Festival lõppes gala kontserdiga Rumeenia rahvamuusikaga.
Szolnoki kultuurikeskuses, kus
toimusid ka proovid.
Festivali korraldus ja vastuvõtt oli
suurepärane. Ka ilm näitas tõelist
Vaba aja sisse mahtusid kohalike suvine.
koolide külastamised ja pillihar- Vaskpilliansamblis mängisid Martin
jutused. Oli ka rõõmsaid tutvumisi Suursaar, Urmas Lemvald, Tauri
teiste kollektiividega. Nii jättis sügava Kivipõld, Kristo Toiger, Ott Tedro ja
mulje grupp Itaaliast Aistist, kelle õpetaja Vallo Taar.
programmiks oli Lippude show.
Muusikud esitasid keskaegseid Itaalia Tänusõnad
toreda
reisi
ja
viise, grupp virtuoose aga käsitses muusikelamuse eest kuulugu eelkõige
osavalt
mitmevärvilisi
lippe. Lääne-Viru Maavalitsusele ja Eesti
Muusikud koosnesid trummaritest ja Kultuurkapitalile.
kahest trompetimängijast, kes
kasutasid Aida trompeteid. Nii said Vallo Taar
ka Väike-Maarja noored mehed Aida Väike-Maarja muusikakooli direktor
trompetit puhuda ja tundus, et neil
ei tulnud see sugugi kehvemini välja.

NOVEMBER
26. novembril kell 19.00 teatriõhtu
Väike-Maarja rahvamajas. OÜ
Komöödiateater etendus Meri ja
Orav. Andrus Kivirähki näidend
kahes vaatuses. Mängivad Egon Nuter
ja Andrus Vaarik. Pilet 135 krooni,
sooduspilet 110 krooni (eelmüügil
rahvamajas).
27.-29. novembrini Vello Jürna 50.
sünniaastapäevale pühendatud VäikeMaarja Muusikafestival.
28. novembril kell 19.00 Simuna
segarühma
Segased
15.
sünnipäevapidu Simuna rahvamajas.
Tantsuks ansambel The Best Way.
Pääse 100 krooni. NB! Pääsmed ainult
eelmüügis Simuna rahvamajas.
29. novembril kell 17.00 advendiküünla süütamine Väike-Maarja
aleviku jõulukuusel, laulab segakoor
Helin.

15. detsembril kell 14.00 Kiltsi
piirkonna eakate jõulupidu Kiltsi
rahvamajas, esineb kapell Sirili
16. detsembril kell 12.00 Kiltsi
piirkonna koduste laste jõulupidu
Kiltsi rahvamajas, esinevad Kiltsi
lasteaialapsed ja Väike-Maarja
rahvamaja kehakooli tantsulapsed
Gaide Ilvese juhendamisel.
16. detsembril kell 16.00 suurte
perede jõulukontsert Väike-Maarja
rahvamajas. Esinevad Väike-Maarja
muusikakooli õpilased, Väike-Maarja
algkooli näitering jõuluetendusega
Vaesed jõulud, rikkad jõulud ja
kõhutantsu stuudio Alima.
17. detsembril kell 14.30 VäikeMaarja piirkonna koduste laste
jõulupidu Väike-Maarja lasteaias.
Esinevad Väike-Maarja lasteaia
lapsed, peotantsijad ja treener Jaak
Kirsipuu partneriga.
18. detsembril kell 14.00 eakate
jõulupidu Väike-Maarja rahvamajas.
Esinevad Väike-Maarja muusikakooli
õpilased, peotantsijad ja treener Jaak
Kirsipuu partneriga. Päeva juhib ja
tantsumuusikat teeb Vello Raagmets.
18. detsembril kell 16.30 Simuna
piirkonna koduste ja lasteaialaste
jõulupidu Simuna rahvamajas.
30. detsembril kell 14.00 eakate
aastalõpupidu Simuna rahvamajas.
31. detsembril kell 23.00-04.00
tantsuga uude aastasse Väike-Maarja
rahvamajas, vaheldumisi tantsuansamblid Svips ja Seinast seina.

DETSEMBER
5. detsembril kell 16.00 Väike-Maarja
algkooli näiteringi jõuluetendus
Vaesed jõulud, rikkad jõulud ja
jõuluootuse kontsert Väike-Maarja
rahvamajas.
Külaline
Mihkel
Mattisen. Pilet 25 krooni.
10. detsembril kell 17.00 jõulukuu
kontsert Avanduse mõisas. Esinevad
Simuna rahvamaja laululapsed ja
muusikakooli õpilased.
14. detsembril kell 12.00 Triigi
piirkonna koduste laste ja eakate
jõulupidu Triigi spordihoones,
esinevad kapell Sirili, Väike-Maarja
lasteaialapsed ja Väike-Maarja Info:
rahvamaja kehakooli tantsulapsed Simuna rahvamaja
Väike-Maarja rahvamaja
Gaide Ilvese juhendamisel.

323 7217
326 1837

Simuna eakate tantsurühm Tüdrukud pidas
15. sünnipäeva
Inimene on õnnelik,
kui tal on oma tee,
mida mööda ta kõnnib,
kui tal on oma täht,
mille poole ta püüdleb,
kui tal on oma
unistused,
mille täitumiseks ta
elab.
Nende luuleridadega
alustas Auli Kadastik
Simuna tantsutüdrukute 15. sünnipäeva.
Meie keskmine vanus
on kõrge, aga meile
meeldib olla tüdrukud.
Väga meeldiv on saada
austuse ja lugupidamise osaliseks. Meid oli
õnnitlema tulnud üle
130 inimese  meie rahvamaja kõik
ringid, külalised Väike-Maarjast,
Kiltsist, Laekverest ja Rakkest. Kõigil
olid välja mõeldud toredad etteasted,
lisaks ka toredad kingid. Väga vahva
oli naisansambli laul meie ühistest
tegemistest. Segarühmal olid kingiks
martsipanist tüdrukud. Meid pidas
meeles ka osavallavanem härra Mart
Pruul ilusa kingitusega ning
õnnitlema tuli ka rahvamaja direktor
Ville-Markus Kell.

Foto: Liina Tiimus

Trepi alt tuli välja trepp

Oli palju kommi
tervisenapsu ka.

ja

natuke et oled alati meie abiline olnud.
Armas Lehte! Sulle teeme sügava
kummarduse, et sul jätkuks ikka
Kõige suurema tänu peame ütlema tervist ja tahtmist meie tantsuringi
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Viru elus hoida. Meie tüdrukud oleme sulle
ekspertgrupile, kes meid toetas, et me ikka abiks.
selle peo peetud saime. Suur tänu Auli Nii et pidu oli igati tore ja tasub edasi
Kadastikule, kes kõik esinemised ritta püüda, et juba tähistada 20. juubelit.
pani. Pidu lõppes tantsu ja tralliga
ning suure tordisöömisega. Tort oli Tantsutüdruk Maie Danilas
suur, nii et jätkus kõigile. Kallis Silvi!
Tänu sulle oli tort kohal. Täname sind,

TÄNUAVALDUS

Nii ilusat sünnipäevapidu pole mul varem olnud. Aga see on mul ka
esimene kord 70aastaseks saada.
Kauni südantsoojendava peo eest tänan kõiki Väike-Maarja rahvamaja kollektiive ja üksikisikuid
ning muude ühenduste esindajaid: Olev Liblikmann, Pilvi Lepiksoo, Vaike Sein, Liivi Uueni, Ruth
Raidlo. Tänan peo korraldajaid: Heli-Liivia Komp, Ester Mäe, Ville-Markus Kell, Inge Lehtlaan,
Egne ja Aivar Liivalaid, Aino Lukman.
Tänan ka kõiki teisi, kellega 24. oktoobril Härmalõnga klubis koos olime. Rõõmu sain
kaunitest lilledest ja erilistest kingitustest.
Ilme Sein
Väike-Maarja rahvamaja Härmalõnga tantsurühma juhendaja

Kiltsi lossi peamaja tagumises osas on
kaks puidust treppi, mis viivad
esimeselt korruselt teisele ja teiselt
korruselt kolmandale. Algselt oli
kavas esimese ja teise korruse vaheline
trepp lammutada ja ehitada selle
asemele uus. Tööde käigus, kui avati
vana trepi ülemine
osa, mis
nõukogude ajal oli kinni ehitatud,
otsustati ajalooline puittrepp (aastast
1870) säilitada ja restaureerida.
Teise ja kolmanda korruse vaheline
puittrepp on 19. sajandil ümber
ehitatud. Algse trepi jälg oli näha
pealmise krohvikihi all kolmanda
korrusel seinal. Vana trepp oli osaliselt
kasutusel lihtsa pööningutrepina.
Ümberehitamisel kasutati vanu
käsipuid.

astmelaudadega, mille sisse on aegade
jooksul taotud hulgaliselt naelu.
Kauaaegne Kiltsi kooli direktor
Lembit Keerus teadis rääkida, et ka
tema eelkäija August Saaremäel käis
ringi naelad taskus ja kui mõni
astmelaud ohtlikult logisema kippus
lõi selle kinni.
Nõukogudeaegsete astmelaudade alt
tuli välja vana ja lohku kulunud
astmetega
puittrepp,
mille
varvaslauad on maha raiutud. Et vana
ja väärikas trepp säilitada tuleb
varvaslauad proteesida ja lohku
kulunud astmed ühtlasemaks lihvida.
Restaureeritavate treppide käsipuud
värvitakse ja astmelauad õlitatakse
ajastu stiiliga sobivate toonidega.

Liina Tiimus
Paksude värvikihtide mahakraapi- projekti administratiivjuht
mise käigus avastas töömees, et trepi
astmed
on
kaetud
uute Nele Rohtla
arhitekt
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Valla meistrivõistlustest

Koroona
Esimesest etapist võttis osa üheksa inimest. Naised: 1. Maili Tannbaum. Mehed:
1.Heino Sein, 2. Aleksandr Adamson, 3. Ain Pentjärv. Poisid: 1. Raidar
Heinsalu, 2. Kristo Kokk, 3. Sander Komp

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.

Lauatennis
Kokku oli 22osavõtjat. Naised: 1. Maili Tannbaum, 2. Mall Türbsal, 3. Eevi
Rebane. Mehed: 1. Tarmo Rebane, 2. Väino Stoltsen, 3. Andrus Soidla
Noormehed: 1. Fred-Kevin Maasik, 2. Ragnar Heinsalu, 3. Marek Kaldre.
Tüdrukud: 1. Laura Komp, 2. Gerda Savolainen. Poisid: 1. Andreas
Preisfreund, 2. Raidar Heinsalu, 3. Jaanus Kaskemaa
Kabe
Naised: 1. Maili Tannbaum. Mehed: 1.- 2. Ivar Lass ja Karla Treimann
Male
Mehed: 1. Jaan Salumäe, 2. Ivar Lass, 3. Karla Treimann. Noored: 1. Jaanus
Kaskemaa, 2. Sander Komp

VALLA MEISTRIVÕISTLUSTE KOONDTABEL
Väike-Maarja
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Vao Triigi Simuna
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Igaüks meist võib kaasa aidata
Lurichi fondi tugevdamisele ja selle
põhikapitali suurendamisele!
Annetusi Lurichi fondi saab teha
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri
Fond arveldusarvele nr 221001101347
Swedbankis. Selgituseks: Annetus
Georg Lurichi fondi.
NB!
Selgitusse lisage oma isikukood ja
postiaadress. Tuludeklaratsiooni
esitamisel saate annetustelt tulumaksu
tagasi taotleda.
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond
telefon: 601 3428,
e-postiaadress: post@erkf.ee

Mõnda Georg
Lurichi elukäigust
22.04.1876 - 22.01.1920

Kui mitu korda ta maailmameistriks
tuli, ei ole teada. Kuna puudus
korraldav ja koordineeriv rahvusvaheline organisatsioon, siis kuulutati
maailmameistrivõistlusteks iga suur
rahvusvaheline tempionaat.
Lurichi püstitas ligi 40 maailmarekordit. Tema tulemusi:
* surumine parema käega 96 kg 1 kord
ja mõlema käega 85 kg 24 korda;
* rebimine parema käega 78 kg 1 kord
ja 70 kg 12 korda;
* tõukamine parema käega 121 kg 1
kord, 100 kg 6 korda, 90 kg 10 korda
ja 81,5 kg 15 korda;
* tõukamine vasaku käega 109 kg ja
mõlema käega 165 kg;
* rebinud parema käega üles 50-kilose
sangpommi ja hoides seda pea kohal,
rebis vasakuga üles veel samasuguse
raskuse;
* tõuganud parema käega üles 112kilose kangi, lükkas selle siis pea kohal
ühelt käelt teisele;
* tõmbas parema käe biitsepsi jõul
maast aeglaselt rinnale 70-kilose
sangpommi;
* tõukas kahe käega üles 140-kilose
kangi ja võttis selle siis paremale
käele;
* tõukas kahe käega üles 128 kg, võttis
selle siis pea kohal paremale käele ja,
küünitanud maast vasaku käega veel
37-kilose sangpommi, surus selle
tõstekangi kõrvale, seega kokku 165
kg;
* selili surumine kahe käega 164 kg;
* selili tõukamine kahe käega
(keskkehaga hoogu andes) 201 kg;
* tõukas selili kahe käega 150 kg, võttis
selle siis paremale käele ja surus
vasaku käega selle kõrvale veel 36kilose sangpommi, kokku seega 186
kg;
* tõukas selili 187 kg ja võttis selle siis
paremale käele;
* selili surus jalgadega 167 kg 25
korda, 164,5 kg 30 korda ja 115 kg 100
korda;
* hoides 50-kiloseid sangpomme pea
kohal, tegi sügavküki ja tõusis püsti;
* laskus pikali ja tõusis taas, hoides
kogu aeg ülessirutatud paremas käes
85-kilost kangi.
Kuulus oli Lurichi sild, mida ta suutis
teha ka tavalisel toolil. Korduvalt
laskis ta sillas olles oma rinnale istuda
neljal raskel mehel.

7. novembril Põltsamaal.

Maadlusuudised

7. novembril toimus Põltsamaal
vabamaadluse
seeriavõistluse
Nublust
Nabini
viimane
5.
etapp.Väike-Maarja noormaadlejad
saavutasid järgmised kohad: Jevgeni
Hamidanov, 1. koht (Kiltsi põhikool);
Siim Hiielaid,1. koht (Kiltsi põhikool);
Holger Toots, 3. koht (Simuna kool),
Aigar Kriel, 3.koht (Väike-Maarja
gümnaasium), Anatoli Larionov, 5.
koht (Kiltsi põhikool), Allan Läll, 5.
koht (Simuna kool).
Pidulikul maadlussarja lõpetamisel
autasustati 13 parimat maadlejat
karikatega. Parimateks olid maadlejad
,kes suutsid viie etappi kokkuvõttes
kõige paremini esineda. Sarjas osales
üle kahesaja noormaadleja ja meie
võistkonna rõõmuks oli üheks
parimate seas ka Kiltsi põhikooli
õpilane Jevgeni Hamidanov.

Foto: erakogu

21. novembril toimusid Põlvas Eesti
meistrivõistlused
õpilastele
vabamaadluses.
Väike-Maarja
noormaadlejad osalesid ka sellel
võistlusel ja saavutades järgmised
tulemused: Eesti meistriks tulid Aigar
Kriel Väike-Maarja gümnaasiumist ja
Jevgeni
Hamidanov
Kiltsi
põhikoolist. Anatoli Larionov Kiltsi
põhikoolist saavutas 7. koha ja Rauno
Kuusemets
Väike-Maarja
gümnaasiumist 12. koha.
Võistkondlikus
arvestuses
saavutasime 21 võistkonna hulgas 7.
koha, mida võib lugeda igati tubliks
tulemuseks, sest selja taha jäi nii
mõnigi suurlinna tugev klubi.
Lembit Kalter
maadlustreener

Spordikalender

November
•
30.11 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV males, II etapp
Detsember
•
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks.
•
07.12 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV kabes, II etapp
•
14.12 kell 18.00 Georgi söögitoas valla MV mälumängus, II etapp
•
21.12 kell 10.00 Simuna spordihoones valla MV võrkpallis
•
28.12 kell 18.00 Õppekeskuse all lasketiirus valla MV laskmises, I etapp
•
11.12 kell 18.00 valla parimate sportlaste, parima spordiperekonna ja
spordiaktivisti autasustamine. Harjuta terviseks parimate autasustamine
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ReinPauli
sügisjooksu
tulemused

VÄIKEMAARJA
VALLA
RSK TEATAB:

Lapsed  2003/300 m
1.Rander Möldre, RK Ebavere
Suusaklubi, 2. Janar Ervin
Tüdrukud  2000-2002/500 m
Harjuta terviseks punktiseis
1.Melissa Veilberg, Tamsalu
12.11.2009 seisuga
Gümnaasium; 2. Berta Viikberg,
Väike-Maarja Gümnaasium; 3. Liisi 1. Viivi Kahr (Päästekool, 246
osaluskorda/24boonuspunkti)
Randkivi, SK Rakke; 4. Laura
2. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja, 242/24)
Randkivi, SK Rakke; 5. Merette
Möldre, RK Ebavere Suusaklubi; 6. 3. Aino Saaremäel (Kiltsi põhikool, 236/
23)
Kadri Reimann, RK Ebavere
4. Urmas Kopti (Väike-Maarja, 206/20)
Suusaklubi
5. Urve Kalda (Väike-Maarja 157/15)
Poisid  2000-2002/ 500 m
6. Anne-Ly Nilbe (Päästekool 135/13)
1.Alo Koppel, RRG; 2. Frank
Liblikmann, Inglise Kolled; 3. Tanel 7. Õie Altermann (AS Boxer, 134/13)
8. Rita Soidla (Väike-Maarja, 117/11)
Ojasaar, Määri küla; 4. Marius
9. Ellen Tilk (Väike-Maarja 113/11)
Kaarjärv, SK Rakke; 5. Oliver
10. Ain Kõiv (FIE, 109/10)
Pohlak, SK Rakke
11. Riina Laanemägi (Väike-Maarja, 88/
Tüdrukud  1997-1999/ 1000 m
1.Mairis Õispuu, SK Rakke, 04.12.0; 8)
12. Malle Mägi (Väike-Maarja, 87/8)
2. Hele Koppel, RRG, 04.40.0; 3.
13. Sandra Bork (Paide, 86/8)
Maris Möldre, RK Ebavere
14. Heete Ausmeel (TLÜ, 81/8)
Suusaklubi, 04.58.0; 4. Anu
Reimann, RK Ebavere Suusaklubi, 15. Riina Jalast (VMG, 76/7)
16. Airi Einsalu (Maarjalill 75/7)
05.32.0
17. Ille Laanemägi (Väike-Maarja 75/7)
Poisid  1997-1999/ 1000 m
1.Martin Himma, Tamsalu AO SK, 18. Ave Jander (Väike-Maarja, 74/7)
19. Erki Tomson (Jõhvi 71/7)
03.52.0; 2. Kirill Bubnov, Sillamäe
20. Tuuli Saksa (VMG, 68/6)
Suusaklubi, 04.04.0
21. Taimar Kopti (Dicro 67/6)
Tüdrukud  1994-1999/ 2000 m
22. Geidi Kruusmann (VMG, 67/6)
1.Egle-Helene Ervin, KJK VIKE,
10.38.0; 2. Sandra Schmidt, Viru SK, 23. Heinrich Kalda (Tallinn 66/6)
10.39.0; 3. Kille Nevolihhin, 11.24.0; 24. Aare Türkel (Ambla 65/6)
25. Marko Põdra (Väike-Maarja, 64/6)
4. Piia Pohlak, SK Rakke, 12.13.0;
Sigrid Vergi, Rakke Gümnaasium, 26. Bruno Münter (Ilmandu, 56/5)
27. Kristiina Kahr (VMG 53/5)
15.59.0
28. Andres Saaremäel (Clean Up 53/5)
Poisid  1994-1996/ 3000 m
29. Maili Tannbaum (VM RSK, 52/5)
1.Kaido Aasumets, 11.12.0; 2.
30. Jaana Puksa (VMG, 52/5)
Aleksandr Hlobõstin, Sillamäe
Suusaklubi, 11.13.0; 3. Risto Põlluste,
11.15.0; 4. Aleks Gorkunov, Sillamäe
Väike-Maarja RSK, 55.51.0; 11. Viljar
Suusaklubi, 11.17.0; 5. Ragnar
Nurk, EMÜ, 56.18.0; 12. Tauno
Piirjõe, 12.32.0; 6. Taavi Kilki, KJK
Ojasaar, Määri küla, 58.25.0
VIKE, 12.52.0; 7. Erik Rüütel, Põlula
Naisveteranid I  1960-1969/ 5000 m
Kool, 13.56.0
1.Kaja Vals, Vak Staier, 23.20.0; Marje
Tüdrukud  1991-1993/ 3000 m
Viirmann, Harju KEK RSK, 26.09.0;
1.Svetlana Bobõlkova, Sillamäe
3. Siret Pärtel, Koeru SK, 26.16.0; 4.
Suusaklubi, 11.57.0; 2. Kelly
Jana Matvejeva, Ahula, 27.06.0; 5.
Nevolihhin, 12.31.0; 3. Kerti
Kaja Mulla, Stamina, 27.40.0; 6.
Kesküla, SK Raudmees, 13.18.0; 4.
Malle Rohtla, Vinni, 28.06.0; 7.
Greete Steinbrug, SK Rakke, 13.20.0
Merike Mets, Tamsalu, 28.49.0; 8.
Poisid  1991-1993/ 5000 m
Vilve Pilv, Ambla SK, 28.58.0
1.Juri Lukinski, Sillamäe Suusaklubi,
Meesveteranid I  1960-1969/
19.28.0; 2. Anton Basmanov, 19.55.0;
10 000 m
3. Kristen Soo, Tartu Suusaklubi/
1.Ergo Kilki, KJK VIKE, 37.51.0; 2.
Autentes, 19.56.0; 4. Alar Ervin, KJK
Meelis Veilberg, Tamsalu, 38.53.0; 3.
VIKE, 20.59.0; 5. Tõnis Maralov, RK
Ago Veilberg, West-Sport, 39.37.0; 4.
Ebavere Suusaklubi, 28.03.0
Toomas Pärnassalu, SS Marathon,
Naised  1970-1990/ 5000 m
44.55.0; 5. Jaak Rohtsalu, 47.12.0; 6.
1.Helen Schmidt, Viru SK, 22.13.0; 2.
Toivo Vällo, 51.48.0; 7. Jaanus
Kairi Schmidt, Viru SK, 23.04.0; 3.
Viikberg, 54.20.0; 8. Aarne Kõue,
Anu Kilki, KJK VIKE, 26.31.0; 4.
54.47.0; 9. Veiko Karp, Vestur, 56.57.0
Maris Kaarjärv, SK Rakke, 26.33.0; 5.
Meesveteranid II - 1959/ 5000 m
Evelyn Himma, 27.27.0; 6. Riika
1.Kaarel Schmidt, Viru SK, 21.59.0; 2.
Ploompuu, Hansa SK, 28.32.0; 7.
Anti Ehatamm, Kaitseliit, 23.33.0; 3.
Signe Liblikmann, PlanetSport,
Jaan Kesküla, Raudmees, 23.40.0; 4.
29.15.0; 8. Maris Kõrgmäe, VäikeRein Kane, 24.59.0; 5. Mihkel Roots,
Maarja vallavalitsus, 36.41.0
Viimsi, 25.08.0; 6. Aare Selge, JärvaMehed  1970-1990/ 10 000 m
Jaani, 25.48.0; 7. Tiit Sinisalu, Väike1.Cris Poll, Kadrina KK, 39.36.0; 2.
Maarja RSK, 26.42.0; 8. Ants Rikberg,
Peeter Siak, KJK VIKE, 40.45.0; 3.
Väike-Maarja RSK, 27.14.0; 9. Ahto
Raigo Rõõmussar, EMÜ, 46.45.0; 4.
Matvejev, Ahula, 28.45.0; 10. Raimo
Tõnis Tagel, EMÜ, 47.36.0; 5. Risto
Kulev, Tamsalu Nordkalk AS,
Kaljund, SK Altius, 48.02.0; 6. Hanno
30.14.0; 11. Lembit Peterson, Los
Traks, Rakke, 48.29.0; 7. Aimar
Toros Tamsalu, 33.46.0; 12. Hans
Türbsal, Väike-Maarja RSK, 49.46.0;
Kruusamägi, Simuna Ivax, 35.16.0
8. Andres Laaniste, Koeru SK,
Naisveteranid II - 1959/ 3000 m
50.21.0; 9. Mait Liblikmann, AS A.Le
1.Tiina Idavain, Järva-Jaani Sk,
Coq, 50.43.0; 10. Indrek Aksel,
12.53.0

Jahimehed kutsuvad maaomanikke ühisjahile!
Maaomanikud, kelle kinnistud asuvad Kiltsi, Väike-Maarja ning Tamsalu jahipiirkondades,
on lahkesti oodatud
maaomanike ja jahimeeste ühisjahile 12. detsembril 2009 Kiltsi Jahiseltsi maadel.
Kokku saame sel päeval Väike-Maarja vallas Raigu külas hiljemalt kell 9.30.

Maaomanikele pakutakse võimalust osaleda seajahis ajajatena või kütiliinil viibimist. Mõnusama elamuse saamiseks
soovitame valida metsas liikumiseks sobiliku riietuse. Jahimehed jagavad omalt poolt teadmisi looduses liikumisest,
jahitraditsioonidest, peetakse meeles jahijumalannat Dianat ja jahipäeval osalenuid.
Kehakinnituseks ulukiliha supp meie poolt.
Püüame üheskoos leida sobivaid lahendusi maaomanikele ja jahimeestele, arendame paremaid suhteid, info liikumist
ning püüame igati teineteisele toeks ning abiks olla. Eesti jahindusest räägivad ning vastavad küsimustele hr Andres
lillemäe Eesti Jahimeeste Seltsist ja hr Raivo Sass Virumaa Keskkonnaametist.
Osavõtust palume teada anda hiljemalt 4. detsembriks 2009 aadressil uklubi@rjk.ee või
telefonidel 522 1591, 516 5612, 5348 4710.
Lugupidamisega Kiltsi Jahiselts, Tamsalu Jahiselts, Jahindusühistu Gun&Shot (Väike-Maarja)
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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!
Jaak Tarre
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TALUTURG (Väike-Maarja bussijaamas) on avatud igal
reedel ja laupäeval kell 9-14. Müüakse ainult
omavalmistatud tooteid. Info 526 0283

30. 11

Lugupeetud põllumehed ja maanaised!
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsil on tavaks saanud iga-aastane jõulupidu. Sel aastal toimub koosviibimine
27. detsembril kell 18.00 Väike-Maarja seltsimajas. Sissepääsu lunastus on 100 krooni.
Õhtu kultuurilise programmi eest hoolitseb ansambel Rabarber, kaetud on pidulaud.
Tulge kohale meenutama möödunud aastat!
Lisainfo ja registreerimine: Kai Tomingas tel 526 0283

Head uudised Eipri külast 
külamajal katus peal
Keset majanduslikku surutist ja
sügisest halli aega ei uskunud nii
mõnigi Eipri küla elanik oma silmi, kui
nägi ühel vihmasel oktoobrikuu
päeval vana poe katusel toimetamas
töömehi. Juba aastaid lagunes keset
küla maja, millega veel suurt midagi
peale ei olnud hakata. Külaelanikud
aga tundsid puudust kooskäimise
kohast, kus ilmataat meid kiusama ei
pääseks. Nii saigi kevadel kirjutatud
projekt maja katuse taastamiseks.
Lihtsalt huvi pärast, et äkki õnnestub.
Suur küsimärk oli muidugi
omaosalus. selgus aga rõõmustav
tõsiasi, et omaosalust saab arvestada
ka usinate külaelanike enda tehtud
tööga. Nii saigi tublide külameeste

abiga vana katus maha, samal ajal
koristas õrnem sugu aastatega majja
kogunenud kultuurkihi, mida polnud
mitte vähe. Praeguseks ongi vanal
majal kena punane katus peal, uued
ilusat korstnad ja tuulekastid.
Südamlik tänu Väike-Maarja vallale,
kes andis vana maja külaelanike
käsutusse ja AS Antaaresele, kes
paigaldas katuse. Kõige suuremad
kiidusõnad kuuluvad siiski Eipri küla
inimestele, kes julgesid asja käsile
võtta. Nüüd on vanker liikuma
lükatud ja edasised plaanid juba õhus.
Lõpetuseks teistele küladele ja muidu
aktiivsetele inimestele  julge
pealehakkamine on pool võitu!
Eipri Külaselts

Sobilik kingitus
sõpradele kodu- ja
välismaal on
dokumentaalfilm
Spe Fretus A. J. von
Krusensterni elust.

Pikkus 70 minutit.
Eesti-, inglise- või venekeelse
DVD hind 200 krooni.
Müügil Väike-Maarja
raamatukogus, Väike-Maarja
muuseumis, Leili kaupluses,
Kiltsi koolis.

Aive Sarjas õpetas leivatainast valmistama.

Võimalik osta arvega A. J. von
Krusensterni nim MTÜlt.

Foto: Marju Metsman

Üle-eestiline koduleivavaimustus on jõudnud
Väike-Maarjasse

Kui seni on Talutoiduga tugevaks
õppepäevadel osalejate arv jäänud 2040 inimese vahemikku, siis
läinudpühapäevasel Väike-Maarja
põllumeeste seltsi korraldatud
leivaküpsetamise õppepäeval tuli
seltsimaja ahtasse keldriruumi kokku
90 huvilist! Lisaks koduvallale oli
tuldud ka Kundast, Aasperest,
Rakverest, Rakkest, Muugast, ViruNigulast jm. Leivameister Aive Sarjas
Harjumaalt Juminda külast õpetas,
kuidas valmistada leivatainast.
Üheskoos pandi küpsema ka kolm
pätsi. Neil, kel jätkus kannatust neli
tundi kerkimis- ja küpsemisprotsessi
jälgida, oli võimalus ka ahjusooja leiba
mekkida. Ootamine polnud aga
sugugi igav, sest ooteaega täitsid
põnevad ettekanded.

Raivi Juks Atla mõisast Raplamaalt
tutvustas savinõusid, mida toodetakse
tema ettevõttes OÜ Mõisakeraamika.
Igasuguste huvitavate pottide-püttide
seas pälvisid enim tähelepanu
muidugi leivavormid ja taignakausid,
aga ka ahjupotid ja uudistootena
õunavormid.
Perenaised
olid
õnnelikud, et said kohapealt väärt
köögiriistad soetada, nõudemeistrid
aga rõõmustasid hea läbimüügi üle.
Toredate piltidega ilmestatult jutustas
Eesti
Vabaõhumuuseumi
peavarahoidja Elvi Nassar muistsetest
talutöödest
maaharimisest
leivaküpsetamiseni ning leivaga
seotud kommetest ja uskumustest.
Leib on olnud meie põhitoidus
aastasadu ning kujunenud üheks
eestlaste identiteedi kandjatest. Seda
ihaldame kodustest toitudest kaugel
olles kõige rohkem.

Tore on teada, et pühapäevast alates
on veelgi rohkemates Eesti kodudes
tunda värske leiva lõhna! Et vastsed
leivategijad juuretise valmistamisega
pead ei peaks vaevama, toovad
maanaised juuretise Väike-Maarja
taluturul müügile. Samast saab
soetada
ka
leivajahu
ning
leivalisandiks erinevaid seemneid.
Õppepäevadega teeme aasta lõpus
väikese vaheaja. Jätkame jaanuaris.
Kui kõik sujub, võtame siis põhjalikult
ette piimatooted. Veebruaris, Eesti
Vabariigi aastapäeva eel lõpetame
oma
toidututvustamise
sarja
pidulikult
täisterajahudest
küpsetistega.
Kadri Kopso

Lühikokkuvõte Aive Sarjase leivategemise õpetusest:

Hanno Tamm andmas näituse kohta seletusi.

Foto Marju Metsman

Hanno Tamme vanavaranäitus
ootab huvilisi

Esimesel päeval pane kaussi 1 liiter käesooja vett, sega juurde juuretis (umbes 2 dl) ja 6-7 dl rukkijahu. Kata kördikauss
29. oktoobril leidis Väike-Maarja on vaid vähene osa näituselt Vanad
pealt rätikuga ning jäta seisma 10-12 tunniks.
Teisel päeval võta kõigepealt väike kogus juuretist  järgmiseks leivateoks. Pane see külmkappi seisma. Juuretis võib
külmkapis seista mitu nädalat, temaga ei juhtu midagi. Siis lisa kaussi jäänud kördile
6 tl soola, 2 dl suhkrut,
12-13 dl rukkijahu. Sega ja sõtku kuni tainas kausis lurtsuma hakkab. võid lisada seemneid, puuvilju, pähkleid vms
Määri leivavormid võiga kokku. Tõsta tainas märjaks kastetud kätega vormidesse. Tainast pane vormi nii palju, et
servast jääks 2-3 cm puudu  kerkimise jagu. Silu leiva pinda märja käega, siis ei jää konarusi ning leib saab kenasti
sile. Torka taina sisse märja näpuga sügavad augud või tee mõni muu märk.
Tainast lase vormide sees soojas kohas rätiga kaetult kerkida kuni sõrmega tehtud augud on tainast (peaaegu) täis
tõusnud. Olenevalt sellest, kui vedel või paks on tainas, kulub kerkimiseks 3-7 tundi. Paksem tainas kerkib kauem.
Kõigepealt küpseta leiba umbes 250°C temperatuuril 15-20 minutit, seejärel vähenda vähehaaval küpsemise jooksul
temperatuuri 180 °C-ni. Leiba hoia ahjus 60-70 minutit, sõltuvalt pliidist ja leibade suurusest võib küpsetusaeg ka
pikem olla. Elektriahjus leiba küpsetades võiks ahju põhjale panna kausi veega. Vesi aurustub tasapisi ja leib jääb
pehmem.
Pärast ahjust välja võtmist kalla leivad vormidest välja, piserda koorikule ohtralt külma vett ning keera päts rätiku
sisse jahtuma. Üle kõigi pätside laota veel üks rätik. Rätiku sees ja all las olla pätsid kuni jahtumiseni. Leib vajab
järelküpsemist.
Ja ongi valmis!

muuseumis aset tähelepanuväärne
sündmus  Hanno Tamm tähistas
Tisleri
talu
vanavaranäituse
avamisega ühtlasi ka oma 70.
sünnipäeva. Kohaliku ajaloo- ja
kultuuripärandi säilitajat ja tutvustajat
oli õnnitlema tulnud enam kui
poolsada Hanno ettevõtmiste
tunnustajat. Böömi kristallist
apteeginõud, USA armee sõdurisaapad,
Hoffmanni
veefilter,
taimekaitseprits Eesti Vabariigi
algusajast, Eesti kalevist ülikonnad ja
tärklisekapslite valmistamise abinõu

asjad Tisleri talust. Eksponeeritud
mitmetel suguvõsa loosse puutuvatel
piltidel, Tisleri talu jalanõudel ja
jalutuskepil, postmentidel ja mööblil
on Hanno Tammel juurde rääkida
oma lugu. Huviliste uudistada on ka
Palamuse apteegist pärit kapp, mida
võib näha ka mängufilmis Suvi. 45
aasta jooksul kogutud vanavaraväljapanekuga on võimalus kevadeni
Väike-Maarja muuseumis tutvuda.
Marju Metsman
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Koguduste teated

November 2009

Väike-Maarja õppekeskuses
28. novembril 2009
arvuti ja Interneti algkoolitus
algusega kell 10.00 ning
ID-kaardi, Mobiil-ID ja e-teenuste
koolitus algusega kell 14.00.

Väike-Maarja koguduses
jumalateenistused pühapäeviti
kell 12.

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

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

Õpetaja Malle Mattisen, tel 5193 3935

24. detsembril kell 17.00
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
25. detsembril kell 12.00
1. jõulupüha jumalateenistus
31. detsembril kell 16.00
vana-aastaõhtu jumalateenistus

MTÜ Sinu Tervis korraldab
30. novembril algusega kell 18.oo
Väike-Maarja hooldekodu päevakeskuses
seminari teemal Kuidas gripihooajal

Avispea koguduses
jumalateenistused
pühapäeviti kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund.
Tel 323 5450.

terveks jääda.

Nõuandeid jagab perearst Tiia Liivalaid.
Osalustasu 25 krooni.

Koguduse veebileht: http://avispeakogudus.onepagefree.com
Koguduse blogi Internetis: avispea.blogspot.com

Simuna koguduses

Väike-Maarjas Simuna mnt 5 avatud
KASUTATUD
RÕIVASTE POOD.
Samas müügil ka käsitöö ja
uued riided.

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.

Aavere Hooldekodu tänab
tähelepanelikku ja sooja
südamega vallakodanik
Toomas Eriksoni, kes oli abiks
hooldekodust 24. ja 25.10.2009
kadunud olnud hoolealuse
leidmisel.

24. detsembril kell 19.00 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
25. detsembril kell 10.00 1. jõulupüha jumalateenistus
31. detsembril kell 18.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus
3. jaanuarist 2009 algavad jumalateenistused Simuna
koguduses pühapäeviti kell 14.00

Täpsem info
tel 515 3621 Aimar Türbsal

Tähelepanu!

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

14.08.1937 - 23.10.2009
06.06.1954 - 31.10.2009
19.03.1963 - 08.11.2009
06.11.1928 - 14.11.2009
06.10.1928 - 15.11.2009
06.05.1923 - 20.11.2009
13.02.1963 - 20.11.2009
14.02.1932 - 22.11.2009

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

Lapsevanemad, kelle lapsed juba
käivad jalgratta trennis või
plaanivad seda teha, pakub
Väike-Maarja RSK võimalust

(lühike särk,
lühikesed püksid ja vest).

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

Tamara Silberfeldt
Oivo Valk
Tiit Rosenberg
Allan Hiiesalu
Aino Altmäe
Harald Vaht
Andrus Toost
Aino Kiipus

Lugupidamisega Aavere Hooldekodu
juht Karmen Golovin ning
hooldekodu pere ja kliendid

soetada jalgrattaga
sõitmiseks riideid

EVI MANDRE
01.11  70
ALVINE NURME
02.11  93
HELGA MÜÜRSEPP
03.11  87
MEIDA MURUMETS
03.11  84
ASTA LEITER
03.11  82
EHA-ANETTE KARRON
03.11  70
RAISSA MITROFANOVA
04.11  75
ELVI LIIM
05.11  81
VAIMAR PUUSEP
06.11  75
KRISTI HEINLA
08.11  70
HILJA KALJO
09.11  81
LEENA AHLBERG
13.11  85
VOLDEMAR KOMUSAAR 17.11  85
HELJU-LAINE ILVES
19.11  83
HILDA-MIRALDA HÄMARIK 20.11  90
LEMBIT VÄLJA
20.11  83
LIINA VÄIZANEN
21.11  75
ERIKA-KOIDULA METSARU 22.11  75
HARRI ÕUNPUU
23.11  75
AINO TRAKSMAA
24.11  85
ROSALIE METSANURK
26.11  84
AGNES VINT
27.11  81
LEIDA PÄRNA
28.11  87
ENDLA JAKOBSON
28.11  83
ELVI PLAKS
28.11  81
ENDLA KÜTT
29.11  85
ÜLO ORAS
29.11  70

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,
7. detsembriks kella 10.00. Tellimiseks ja infoks
helistada telefonidel 326 1345, 5656 4959.

Müüme aastaringselt lõhutud ja sobivas mõõdus
KÜTTEPUID. Kogused täpsed ja mõõdetavad,
puud on koormasse laotud. Pakume ka 3-meetrist
küttepuud. Tel 501 3862.
Müüa odavalt lõhutud

Väike-Maarjas Pikk tn 30 (endises meiereis)

nüüd müügil ka BRIKETT, KÜTTETURVAS,
KÜTTEPUUD ja MAJAPIDAMISGAAS,
samuti koera ja kassitoidud maaletooja laohindadega

OÜ Rotaks-R
www.rotaks.ee
Ladu avatud ka laupäeviti. Info tel 529 6792 või 5341 1899

KÜTTEPUID.

Müüa ka 3-meetriseid. Kohalevedu. Tel 5342 6318

Õppenõustamiskeskuse
spetsialistide koolitus

Novembris 2009 algas viimaks õppenõustamiskeskuste koordinaatoritele
mõeldud juhtimisalane ning nõustajate nõustamisalane koolitus. Koolituse
viivad läbi Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus
ja Tartu Ülikool. Koolitused aitavad kaasa erivajadustega lastele mõeldud
kvaliteetse nõustamisteenuse arendamisele maakonnas.
Seoses õppepäevadega võib olla häiritud nõustamisteenuse osutamine, st võib
pikeneda aeg erialaspetsialisti vastuvõtule pääsemiseks. Palume mõistvat
suhtumist!
Info ja küsimused telefonil 325 8064, 5345 4359
Monica Jaanimets
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse koordinaator

