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EELK Simuna
kogudus
tähistab
nimepäeva
EELK Simuna kogudus tähistab
31. oktoobril Simuna kiriku ja
kogu kihelkonna nimepäeva.
Simunapäeva tähistamine algab
kell 17 Simuna kirikus
palvusega,
mille
raames
pühitsetakse hiljuti valminud
altariruumi vitraaaken.
Pärast palvust kell 18 peab
vitraaikunstnik
Dolores
Hoffmann Avanduse mõisa
saalis ettekande, kus ta räägib
vitraaikunstist ning tutvustab
Simuna kiriku altariruumi
viimase akna vitraaikavandit.
Simunapäeva lõpetab laulja
Tõnis Mägi, kelle kontsert
algab Avanduse mõisa saalis
kell 19.
Kõik üritused on tasuta.

Väike-Maarja
rahvamajas
algavad
novembris
filmivõtted

Novembrikuu kolmandal nädalal
muutub Väike-Maarja rahvamaja
saal kinnise erikooli söögisaaliks 20.
sajandi alguse Norras. Eesti
filmistuudio OÜ Allfilm koostöös
Norra produktsioonifirmaga 4 J
alustab võtteid filmiga King of
Devil´s Island. Filmi reissöör on
Marius Holst ning esilinastus on
planeeritud 2010. aastasse. Filmistuudio on tegutsenud 15 aastat.
Maffiafilm Vasha, mis linastus
hiljuti Väike-Maarja rahvamajas, on
samuti OÜ Allfilmi poolt üles
võetud.

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni liikmed hääli lugemas. Vasakult Virve Vaarik, Kati Mets, Arvo Vallaots ja Reet Pajula. Foto: Ekke Võhandu

Valimised Väike-Maarja vallas - 101 kandidaati ja kõrge valimisaktiivsus

Möödunud kohalike omavalitsuste
volikogude (KOV) valimisi
iseloomustab meie vallas eelkõige
suhteliselt suur kandideerinute arv
ja kõrge valimisaktiivsus.

Tuues näiteid kaugest ajaloost,
võime tõdeda, et Vanas Ateenas sai
poliitiliselt mitteaktiivne ja
poliitikast mittehuvituv kodanik
põlguse osaliseks - poliitikas
osalemist ja riigielu küsimustes
kaasarääkimist
peeti
väga
oluliseks.
OÜ Allfilm pöördus Väike-Maarja
rahvamaja poole, kuna meie saali
olustik sarnaneb kõige paremini
reissööri ettekujutusele sellest
koolist, kus õpivad käitumisprobleemidega poisid. Massistseenides saavad kaasa teha ka VäikeMaarja gümnaasiumi noormehed,
kellel peab olema lapsevanema
kirjalik nõusolek ja kes lubavad oma
juuksed väga lühikeseks lõigata.
Eelistatud on kõhnad poisid.
Filmivõtete ajal 17.-20. novembrini
viibib Väike-Maarjas 130 võtetega
seotud inimest.
Kuna võttepäevadel pole VäikeMaarja muusikakoolis võimalik
tunde läbi viia, on filmivõtete ajaks
saavutatud kokkulepe viia tunnid
läbi teistel aegadel. Lisaks VäikeMaarja rahvamajas toimuvatele
võtetele, filmitakse ka Kalvi mõisas.
Veel toimuvad võtted Poolas ja
Norras.
Ville-Markus Kell

Täna on madal valimisaktiivsus ja
vähene huvi poliitika vastu
probleemiks
pea
kõikides
liberaalsetes demokraatiates.
Vastavalt Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehe andmetele on
Eestis alates 1993. aastast
valimisaktiivsus KOVi valimistel
siiski järkjärgult kasvanud. Selles
valguses on hea meel öelda, et ka
Väike-Maarja valla elanikud on
muutnud poliitiliselt aktiivsemaks
ja näitavad sellega üles tahet
kodukoha arenguküsimustes kaasa
rääkida. Seda kinnitavad ka
statistilised andmed: volikogu
liikme kandidaate oli 2009. aastal
101. Võrreldes 2005. aastaga
kandideeris volikokku tänavu 10
inimest enam. Heameel on ka
öelda, et kui 2005. aasta volikogu
valimistel oli valimisaktiivsus meie
vallas ligikaudu 55% , siis sel aastal
oli see 61 %. Peab märkima, et 61
protsendiline valimisaktiivsus oli
maakonnas (56 %) üks kõrgemaid.
Samuti suurenes meie vallas
oluliselt oma hääle e-hääletamise

teel andnud valijate arv: 2005. a
andis oma hääle e-hääletamise teel
32 valijat, 2009. aastal oli see arv 376.
Volikogu koosseis on valimiskomisjoni poolt 23.10.2009. a
otsusega kinnitatud - ees on
volikogu esimehe ja vallavanema
valimised. Lihtkvoodi (120,62 häält)
alusel pääsesid volikokku Aare
Kalson (191 häält), Rein Möldre
(164 häält) ja Sven Kesler (121
häält). Volikogu eelmisest koosseisust jätkavad tööd 14 liiget, uusi
liikmeid on 7. Mandaatide arv meie
vallavolikogus on 21, seega
kandideeris ühele volikogu liikme
kohale ligikaudu 5 inimest.
Mandaatide arv volikogus jaotus
järgmiselt: Eesti Keskerakond 7
mandaati, Valimisliit Koduvald 5
mandaati, Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit ja Valimisliit Pandivere
said võrdselt 4 mandaati ja Eesti
Reformierakond 1 mandaadi.
Suur-suur tänu valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide
liikmetele ning kõigile teistele kes
valimisi korraldusliku poole pealt
läbi viia aitasid.
Soovin volikogu liikmetele
riigimehelikkust ja arukaid
otsuseid!
Kati Mets
Väike-Maarja valla
valimiskomisjoni esimees

Valimiskomisjoni otsused 23.10.2009
*
Kohaliku
omavalitsuse
Lähtudes Kohaliku
korralduse
seaduse
§ 18 lg 1 p 6
omavalitsuse volikogu
kohaselt lõpevad volikogu liikme
valimise seaduse § 68 lg 1 volitused
enne
tähtaega
Väike-Maarja valla
nimetamisega sama valla või linna
valimiskomisjon otsustab: kohaliku omavalitsuse ametnikuks. KOKS § 20 lg 4 sätestab, et
1. Registreerida valitud
kui valla või linna valimiskomisjon
Väike-Maarja Vallavolion valitud volikogu liikme
registreerimisel teadlik sellest, et
kogu liikmed järgmiselt:
käesoleva seaduse § 18 1.lõikes
1) Aare Kalson
sätestatud asjaolude tõttu
2) Rein Möldre
volikogu liige ei saa volikogu töös
3) Sven Kesler
osaleda, määrab valimiskomisjon
4) Olev Liblikmann tema asemele kohe asendusliikme.
Mart Pruul on Väike-Maarja valla
5) Siret Kotka
valimiskomisjoni poolt kindlaks
6) Väino Haiba
tehtud valimistulemuste kohaselt
7) Teet Paju
osutunud valituks Väike-Maarja
8) Indrek Kesküla Vallavolikogu liikmeks. Samas on
Pruul nimetatud Simuna
9) Hans Kruusamägi Mart
osavallavanemaks ja töötab
10) Mart Pruul
nimetatud
ametikohal
ka
käesoleval ajal. Eeltoodut arvesse
11) Jaanus Kull
võttes tuleb volikogu liikme Mart
12) Raili Sirgmets
Pruuli
asemele
määrata
13) Jaak Läänemets asendusliige.
14) Voldemar Aksel
OTSUSTATI: 1) määrata Väike15) Jaanus Kaare
Maarja valla valimiskomisjoni
16) Ene Preem
23.10. 2009 otsusega nr 8
17) Jaak Aader
kinnitatud volikogu
18) Marju Metsman asendusliikmete nimekirja alusel
volikogu liikmeks Lia Kivaste.
19) Mall Võhandu
2) vastu võtta otsus nr 10
20) Siret Stoltsen
Asendusliikme määramine.
21) Merike Adamson
Väike-Maarja valla valimiskomisjoni otsused on kättesaadavad
valla kodulehel www.v-maarja.ee ->Uudised -> Valimised
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Väike-Maarja Valla Infoleht
29. september vallavalitsuses
* Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle
väljastati ehitusluba elektrivarustuse
rajamiseks Väike-Maarja alevikus
Lõuna tn 9, Kolde tn 9 ja Ravi tänav.

Vallavolikogus. Vallavalitsuses

(Nõmmekala Nõmme küla) - Nurga
Aiakeskuse kinkekaart väärtuses 800
krooni; Rein Möldre (Nõmmeveski
Nõmme küla) - Nurga Aiakeskuse
kinkekaart väärtuses 800 krooni; Lii
Kullamaa (Kiltre Avispea küla) * Väljastati kasutusluba Ebavere külas Nurga Aiakeskuse kinkekaart
Andimäe 5 kinnistul asuvale väärtuses 500 krooni; Andrus Läll
Loomsete Jäätmete Käitlemise ASi (Allika Avanduse küla) - Nurga
Aiakeskuse kinkekaart väärtuses 500
Austatud koduvalla elanik! tootmis- ja laohoonele.
krooni.
Eesti Reformierakond tänab kõiki *Kinnitati Väike-Maarja valla 2009.
vallakodanikke, kes osalesid
aaasta Kauni Kodu konkursi * Kinnitati Väike-Maarja valla
tulemused ja auhinnafond 7000 krooni lisaeelarvest tulenev tulude plaani
isikliku arvamusega VäikeMaarja vallavolikogu valimistel. jagati alljärgnevalt: Vaima Kivistu suurenemine summas 1 010 756
(Vetiku Eipri küla) - Nurga krooni ja kulude plaani suurenemine
Eriliselt täname Teid, kes Te
Aiakeskuse kinkekaart väärtuses 1000 summas 1 010 756 krooni.
otsustasite usaldada Eesti
krooni; Aino Traksmaa (Pikk tn 7
Reformierakonna üheksat
Simuna alevik) - Nurga Aiakeskuse * Optiline Grupp OÜle anti kirjalik
kinkekaart väärtuses 1000 krooni; nõusolek prillibussi peatumiseks
kandidaati. Oleme ka edaspidi
avatud ja anname endast parima, Peep Olvi (Uus tn 7 Väike-Maarja Väike-Maarja, Simuna ja Kiltsi
alevik) - Nurga Aiakeskuse kinkekaart alevikus.
et õigustada Teilt saadud
väärtuses 800 krooni; Helmut
usaldust.
Hiietamm (Parkali tn 20 Simuna * Nõustuti Loreida Pardonenilt
alevik) - Nurga Aiakeskuse kinkekaart kingituse, milleks on korteriomand
väärtuses 800 krooni; Tarmo Rõngas (korter nr 1) Triigi külas ja Triigi külas
TÄNAME USALDUSE EEST!
(Rõnga Määri küla) - Nurga Vahtra kinnistul asuva kuuri 66/1112
EESTI REFORMIERAKOND
Aiakeskuse kinkekaart väärtuses 800 kaasomandist, vastuvõtmisega valla
********
krooni;
Hans
Kruusamägi omandisse.

TÄNUSÕNAD
VALIJAILE:

Lugupeetud Väike-Maarja
valla valijad!

Seekordsetel kohalikel valimistel
näitas kõrge valimisaktiivsus, et
sooviti muutusi valla senises
juhtimises. Koostööettepaneku
vastuvõtmise asemel on Keskerakond ja valimisliit Koduvald
tänaseks keskendunud ainult
omavahelistele võimupositsioonide jagamisele.
Teiste
valimisnimekirjadega koostöö
eiramine mõjutab aga otseselt valla
arengut. Vallaelanikud on 101
vallavolikokku kandideerinu seast
valiku teinud usalduse alusel ja nii
on kindla poliitilise eraldusjoone
tõmbamine eri valimisliitude ja
erakondade vahel Väike-Maarja
valla puhul vastutustundetu. Valla
jätkusuutlikkusele paneb aluse
vallavolikogu liikmete koostöötahe, aus ja läbipaistev asjaajamine.
Täname Teid, head valijad, meile
südametunnistusega antud häälte
eest. Lubame jääda iseendaks ja
seista kindlalt valimistel avaldatud
põhimõtete ja seisukohtade eest!
Isamaa ja Res Publica Liidu
nimekirjas kandideerinud
********

Austatud vallaelanikud!

Täname Teid toetuse,
kaasamõtlemise ja usalduse eest!
Valimisliit Pandivere
********

Oktoober 2009
* Kooskõlastati tugimaantee 22
Ebavere-Rakke lõigu km 30,49  43,7
remondi tehnilise projekti koostamise
nõuded ja tehti ettepanek kavandada
liiklusohutuse tõstmiseks kaks
teelaiendust: üks Mäeotsa järve ning
teine Nõmme jõe silla lähistele,
sõidukite
ohutu
peatumise
tagamiseks ja Äntu looduseõpperaja
6. oktoober vallavalitsuses
parkimise
* Mait Marranile anti kirjalik nõusolek kasutajatele
puurkaevu rajamiseks Koonu külas võimaldamiseks.
Mäeotsa kinnistul.
* Keskkonnaametile otsustati teha
alljärgnevad ettepanekud Meibaumi
13. oktoober vallavalitsuses
* Määrati projekteerimistingimused karjääri korrastamise projekti
OÜle Kerro Farmer põllumajandus- koostamiseks:
hoonete (sigala ja traktorikuur) 1. Karjäär rekultiveerida metsamaaks.
2. Enne metsa istutamist tuleb karjääri
rekonstrueerimiseks Käru külas.
servad ja põhi tasandada (servad
* Anti kirjalik nõusolek ASile Eltel kaldega 1:2), kobestada ning katta
Networks sidevarustuse rajamiseks vallitatud katendiga.
3. Rekultiveerimistöid teha kuival ja
Väike-Maarja alevikus Pikk tn 1a.
soojal aastaajal.
* ASile Go Bus Rakvere määrati 4. Kaevandamise ajaks ajutiselt
bussiliini nr 39 ja 45 dotatsioon 2009. maaeralduse piirile viidud kohalik tee
aasta septembrikuu eest summas  Vao tee ümber ehitada selliselt, et tee
kulgeks otse läbi rekultiveeritud
4136.10 krooni.
karjääri.
* OÜle Allfilm anti ajavahemikuks
14.11.-24.11.2009 üürile mängufilmi
King of Devils Island võttekohana
Väike-Maarja rahvamaja ruumid (saal,
jalutusruum,
baari
eesruum);
tasutavaks üüriks määrati 40 000
krooni.

ARVAMUS: Aavere hooldekodu kolimine on osa riiklikust poliitikast
Aavere hooldekodu likvideerimine on tüüpiline näide sellest,
kuidas pealinnas maapiirkondade
elu üle otsustatakse. Sealsed
kabinetivaikuses
sündinud
kontseptsioonid võivad ju
euroametnike mõttetegevusele
omased olla ja paista paberite peal
väga meeliülendavad, kuid
mõeldes asja üle Väike-Maarja
valla elaniku ja ettevõtjana, jääb
palju selgusetuks. See on veel hästi
öeldud - minu arvates on tegemist
absurdsusega valitsuse tasandil.
Mina pole Tapa vallavalitsuse
tegutsemise vastu - eks peavad
nemadki pidevas ärevuses
kontrollima,
mida
mõni
ministeerium jälle nende eluolu
kohta otsustab, ja muidugi,
harjumuspäraselt neid endid asjast
informeerimata. Meiega VäikeMaarja vallas ju selline lugu juhtus.
Ühel hetkel pandi meid fakti ette,
et vastavalt Euroopa Liidu
nõuetele koostatud hoolekandeasutuste reorganiseerimisplaan
näeb ette, et reorganiseerimise
tulemusena liigutakse välja
kõikidest tänastest riiklikest
erihoolekandeasutuste hoonetest,
kuna ükski neist ei vasta
kaasaegse, kliendisõbraliku ja
säästliku elukeskkonna nõuetele.

AS Hoolekandeteenused tegutses klientidel) saab tulevikus olema
muidugi ühe valla, küla ja nende raske Tapa linnas kohalikega
elanike parema äranägemise järgi. kontakteeruda. Meie siin oleme
oma inimestega, ka erivajadustega
On räägitud ASi Hoolekande- isikutega,
harjunud
ja
teenused varjatud tegutsemisest, respekteerime nende vajadusi.
kuid juhin tähelepanu ka teistele Lõpuks viidatakse kindlasti minu
faktidele. Kui euronormide järgi artikli peale, et vallavolikogu
pole
Aavere
hooldekodu majanduskomisjoni
esimees
erivajadustega inimes-tele vastav, tunneb suurt kahju, et valla
siis saaks seda ju renoveerida ning tulubaas maksude näol kannatab ja
ka uued peretüüpi hooldus- töökohad mujale kolivad ning Vao
süsteemile vastavad majad küla võib sotsiaalse katastroofiga
sinnasamasse
looduslikult lõpetada. Huvitav, kes siis veel
kaunisse kohta ehitada. Nii hoiaks peaks oma valla külade tuleviku
riik kokku suured summad ja eriti pärast muretsema kui mitte selle
praegusel ajal oleks see ju valitud esindajad?
mõistlik! Riigi eelarve tasakaalu
saamiseks tehakse meeletuid Kes siis veel, kui mitte ettevõtjast
kärpeid, aga seal, kus oleks vallavolikogu liige, mõistab,
võimalik mõistlikult säästa, ei millise riigi raha raiskamisega on
midagi? Mulle kui ettevõtjale on antud juhul tegu! Ehitada sisuliselt
see arusaamatu ja teeb riigivõimu uus asum, kaasaegsete kommukäitumise, mis peaks terve- nikatsioonide, küttesüsteemidega
mõistuslikust majandus-likkusest jm. Samal ajal jätta külas, mis on
lähtuma, väga kahtlaseks.
orienteerunud põhiliselt teenuse
pakkumisele
hooldekodule,
Rahast enamaks tuleb tunnistada inimesed tööta ja kinnisvara laguhoolealuste heaolu. Erivajadus- nema?
tega inimesed viiakse linnale
lähemale. Kas neil on seal parem Ma olen tehtud juba nii
kui Vao külas? Kui aga võrrelda ettevaatlikuks, et ootan valitsuselt
Tapa linna ja Väike-Maarja hirmuga maaelu väljasuretamise
keskust, siis mida on linnal järgmisi samme. Kui tavaline
rohkem pakkuda kui valla- põllumajandus osutus mitmes
keskusel? Lisaks ennustan, kuidas piirkonnas kahjumlikuks, siis meie
patsientidel
(vabandust,

Vallavolikogu ootab ettepanekuid
valla Aasta tegija 2009
väljaselgitamiseks

riigijuhid ju soovitasid, et maapiirkonnas saab pakkuda mõnda
teenust, et otsige mingit muud
vormi, kuidas elatist teenida.
Aavere hooldekodu üleviimine
Vaosse
oli
Väike-Maarja
vallavalitsuse (loomulikult ka valla
maksumaksja) jaoks töö ja kulu
ning kulus vaeva, et sealsed
inimesed harjuks uue olukorraga.
Nüüd on see tühja läinud vaev. Kas
inimesi, nii hoolealuseid kui ka
Vao küla elanikke, on eetiline sel
moel edasi-tagasi väntsutada? Kas
selline käitumine ongi kuulus
Euroopa humanism?
Mis siis järgmiseks - Väike-Maarja
vallast ära kolida? Ettepanekud on
ilmselt pealinna ministeeriumides
oodatud. Aga kunagi tulevad ka
riigikogu valimised, siis teavad
inimesed, millise erakonna
esindajad meie valla elanikega nii
hoolimatult käitusid.
Rein Möldre
vallavolikogu majanduskomisjoni
esimees
Artikkel on toimetusele edastatud
2. oktoobril 2009

Fotomeenutusi valimistest

Tänan kõiki oma valijaid toetuse
ja usalduse eest! Püüan teie
usaldust õigustada ja volikogus
Väike-Maarja vallavolikogu ootab
otsuseid teha südame häält 1. novembriks ettepanekuid valla Valla Aasta tegija auhinda antakse
kuulates.
Aasta tegija 2009 väljaselgitamiseks. välja 2003. aastast alates. Seni on selle

tunnustuse osaliseks saanud Lembit
Valla Aasta tegija nimetus antakse Keerus (2003), Avo Part (2004), Endel
Ene Preem
tunnustusena üksikisikule, kelle töö, Mäesepp (2005), Egne Liivalaid (2006),
********
tegevus ja isiklik eeskuju majanduse- Jaanus Kull (2007) ja Ene Preem (2008).
, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaalValimisliidu KODUVALD
või mõnes muus valdkonnas on aasta Kes pälvib selle tunnustuse tänavu?
nimekirjas vallavolikokku
jooksul eriliselt silma paistnud ja Vaadakem endi ümber, mõelgem
kandideerinud tänavad kõiki, kes aidanud kaasa valla arengule. aasta jooksul toimunule, märgakem
tegusamaid ja andkem nendest
nende poolt hääletasid ja
Ettepanekud koos põhjendusega märku!

püüavad valijate usaldust igati
õigustada.

esitatakse kirjalikult valla kantseleisse
vallavolikogu esimehe nimele
märgusõna all Aasta tegija auhind
hiljemalt 1. novembriks. Ettepanekuid
võivad teha kõik: iga vallas elav isik,
iga vallas tegutsev asutus, ettevõte,
mittetulundusühing jne.

Aasta tegija tunnistus ja auhind
(kunstnik Riho Hüti teemakohane
klaasimaal)
antakse
üle
detsembrikuus valla aastapäevaüritusel.

Triigi valimiskomisjoni esimees Marje Veedler, Triigi
valimiskomisjoni liige Eve Rebane, Kati Mets, Arvo Vallaots, valla
valimiskomisjoni liige Reet Pajula. Foto: Virve Vaarik

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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Väike-Maarja Valla Infoleht

Väike-Maarja vallavolikogu häälte jaotus kandidaatide vahel
J1  Väike-Maarja valimisjaoskond; J2  Kiltsi valimisjaoskond; J3  Triigi valimisjaoskond; J4  Simuna valimisjaoskond; E  e-hääled
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Maakondlik
õppenõustamiskeskus...
... on VIROLi koosseisuväline
organisatsioon, mis sai alguse
käesoleva aasta märtsis-aprillis.
Eelnevalt olid keskused loodud
juba Pärnus, Tartus, Järvamaal,
Hiiumaal.
Meie
maakonnas
on
õppenõustamiskeskuse
koordinaatoriks Monica Jaanimets.
Lisaks temale on tegevuses
eripedagoog Ingrid Part, logopeed
Inna Kivimäe, eripedagoog
lasteaedadele Lena Jaago ning
psühholoog Riina Türkel. Nende
tööpaigaks on Kreutzwaldi 5 (hall
maja) II korrus, kus nad on valmis
nõustama lapsevanemaid, lapsi,
õpetajaid  kõiki, kes abi järele
vajadust tunnevad. Juhul, kui
abivajaja ise ei oska määratleda abi
liiki, tuleb helistada Monica
Jaanimetsale telefonil 325 8064 või
5345 4359, kes suunab küsija
konkreetse spetsialisti juurde või
paneb järjekorda, millal on
võimalus kohtuda spetsialistiga.
Kuna
tehakse
koostööd
sotsiaalabikeskusega, siis võib
kokkusaamiskohaks olla ka üsna
maakonnakeskuse bussijaama
läheduses asuv sotsiaalabikeskus.
Õppenõustamiskeskuse peamine
eesmärk
on
probleemide
märkamine võimalikult varajases
eas. Samas tegeldaks igas eas
inimestega.

Fotomeenutusi valimistest

Peamised probleemid, milles
õppenõustamiskeskuselt
abi
oodatakse,
on
lapse
edasijõudmatus
koolis,
käitumisprobleemid,
koolist
puudumine, suhtlemisraskused nii
eakaaslaste kui täiskasvanutega,
emotsionaalsed probleemid ning
lapsevanemate soov hinnata oma
lapse koolivalmidust.
Lapse õpiraskused võivad olla
tingitud paljudest teguritest (lapse
madal üldvõime, vähene õpioskus
ja -harjumus, tähelepanu hajuvus,
keskendumisprobleemid, väsimus,
närvisüsteemi düsfunktsioon jne),
mis omakorda võivad põhjustada
käitumisprobleeme või kaasa tuua
koolist puudumise.
Keskuse andmed on üleval VIROLi
koduleheküljel. Pöörduge julgesti,
sest keegi meist ei ole tugev ja
toimetulev üksi. Koos teadjate
inimestega analüüsimine aitab taas
õige sihi leida.

19.10.2009
Väike-Maarjas
teabepäeval viibinud Väike-Maarja
valla haridus- ja kultuuriosakonna
Kiltsi jaoskond valimistulemusi ära toomas. Vasakult valla juhataja
valimiskomisjoni esimees Kati Mets, Kiltsi valimisjaoskonna liige Olga Mets
Reet Reimann, Kiltsi valimisjaoskonna esimees Eret Tobreluts ja
Kiltsi valimisjaoskonna liige Sirle Kotka. Foto: Ekke Võhandu

Simuna valimiskomisjoni esimees Riina Tülli ja liige Lembit
Lükk.
Tõe hetk. Vasakult Väike-Maarja valla valimiskomisjoni aseesimees
Arvo Vallaots, Kati Mets ja Väike-Maarja valimisjaoskonna esimees
Lilian Rikken. Foto: Ekke Võhandu
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Vello Jürna 50. sünniaastapäevale pühendatud

VÄIKE-MAARJA MUUSIKAFESTIVAL

Novembri lõpus leiab Väike-Maarjas aset
suurejooneline muusikasündmus  Vello
Jürna 50. sünniaastapäevale pühendatud
Väike-Maarja Muusikafestival. Rahvusooperi Estonia solist Pille Lill - mis
sündmusega on tegu?
Tegemist on kahelt poolt tulnud ideega 
ühelt poolt Väike-Maarja kui Vello
kodukoht ja teiselt poolt mina (Pille Lill 
toim) kui Vello Jürna lavapartner ja sõber.
Miks on Väike-Maarja Muusikafestival
eriline sündmus?
Kuna Eesti on väike riik, omab iga anne
suurt väärtust. Ja varajane annete kaotus
on suur tagasilöök. Seetõttu on vaja oma
maa talendid pjedestaalile tõsta, hoida
neid rahva teadvuses nii nende eluajal kui
ka hiljem. Väljapaistvaid dramaatilisi
tenoreid on Eesti ooperimuusika ajaloos
olnud väga vähe ja Vello kaotus lõi
ooperimaastikule 10-20aastase tühimiku.
Kes on Vello Jürnale pühendatud
vabariiklikust vokalistide konkursist
osavõtjad?
Konkursist võivad osa võtta Eesti
kodanikud ja Eestis alaliselt elavad ning
õppivad
üliõpilased.
Konkursile
registreerus seitseteist noort lauljat - 10
naist ja 7 meest. See on väikese Eesti jaoks
väga suur arv. Osavõtjad on põhiliselt Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased
ja Muusikaakadeemia juba lõpetanud
lauljad.
Kui palju on varem olnud sarnastele
konkurssidele registreerujaid?
Väga erinevalt. Viimasele Hendrik
Krummi konkursile registreerus vaid paar
inimest. Meil on viimastel aastatel
suhteliselt kesine konkurssi-dest
osavõtmise tahe. Samas on noortele
lauljatele väga tähtis hinnata oma võimeid
antud hetkel, võrrelda, saada teavet,
tagasisidet.
Milliseid vokalistide konkursse Eestis
veel on?
On olnud Tiit Kuusiku konkurss, Hendrik
Krummi konkurss. Kuna sel aastal ei tule
ei Kuusiku ega Krummi konkurssi,
tekkiski mõte korraldada konkurss, mida
pühendada Vello Jürnale. Eestis on veel
õnneks ka rahvusvaheline Klaudia Taevi
nimeline noorte lauljate konkurss.
Millist mõõdet Väike-Maarja festival
Eestis omab?
Vaimsel pinnal on festivalil väga suur
mõõde, sest oma tippkultuuri tegijate
jäädvustamine ja nende rahva teadvuses
hoidmine on äärmiselt vajalik. Me vajame
eeskujusid, kes on tõusnud kõrgemale või
saavutanud midagi suuremat, me vajame
positiivseid kangelasi, et nii lastel kui ka
kõikidel teistel oleks, mille poole pürgida.
Vello Jürna nime toomine festivalile
tekitab võib-olla paljudes vanemates
mõtteid  ta oli poiss meie kandist, meie
lähikonnast, ehk on minugi laps võimeline
suurteks tegudeks...

27.-29. novembrini 2009

Kes oli Vello Jürna?
Vellol oli väga suur Jumalik kingitus loodus oli andnud talle maailmatasemel
häälematerjali. Temas oli tohutult
töökust. Ta oli avatud ja lahtine,
rõõmsameelne, väga hea lavapartner. Ta
sädeles laval ja rahvas armastas teda
väga.
Kaua olite laval koos?
Praktiliselt kõik ligi 30 rolli olen teinud
temaga koos. Esimene minu rollidest
Rahvusooperis Estonia koos Velloga oli
Barbara von Tiesenhausen (1989). Vello
debüüt oli Rahvusooperi laval veidi
varem kui minul. Olime siis väga noored
solistid. Sealt algas kogu meie rollide
nimestik, edasi tulid juba Boheem,
Butterfly, Don Carlos, Traviata,
Tosca... Kõige viimane roll oli vist
Aida. Põhiosa tegime kümne aasta
jooksul aastatel 1989-1998.

Milline oli Vello Jürna stiil etenduseks
valmistuda?
Ooperid valmivad enamasti ikka
ühtemoodi - kõigepealt tehakse selgeks
muusikaline ja tekstiline materjal, seejärel
algavad lavaproovid. Igaüks valmistub
rolliks sügavuti omal viisil. Vello
suhtumine töösse oli äärmiselt põhjalik,
ma mäletan kõiki arutelusid, mil
analüüsisime tegelasi, keda pidime
mängima. Need analüüsid ongi alati
kõige huvitavamad. Edasi hakkad rolli
mängima, mängimise käigus tekib
partnerlus  tunnetad teineteist läbinisti
- ei karda, aimad ette teise mõtteid, liigud
nii kuidas tema tahab ja vastupidi,
unustad muu maailma. Nii tekib sünergia
ja see on põhjus, mis toob inimesi ikka ja
jälle ooperisse, ikka ja jälle vaatama oma
lemmikuid, et näha tõelisi tundeid ja osa
saada selle õhtu ainukordsest imest.
Vellol oli väga kindel oma arvamus.
Alustasime väga noortena ja mul oli õnn,
et sain tema mõttemaailma sisse, hiljem
ta sulgus rohkem endasse. Ta otsis ennast
ja elas seda väga üle, kui ei saanud end
läbi hääle väljendada nii, nagu tahtis.
Aidat ette valmistades, mis oli üks meie
viimastest koosmängudest, oli väga palju
arutada. Meil oli haruldaselt tugev
lavastaja Rootsist, kes suunas meid
analüüsidele. Pärast peaproovi tuli ta
meie juurde ja küsis, et kas me saime ka
ise aru, et tõstsime publiku reaalsest
maailmast välja. Meie aga tegime vaid
oma tööd nii hästi kui oskasime.
Mida
peaks
Väike-Maarja
Muusikafestival plakatit lugevale
väikemaarjalasele ütlema?
Loodan, et muusikafestival jääb VäikeMaarjas püsima. Kui väikesest kohast on
tulnud niisugune suur mees, on
loomulik, et see koht oma kuulsad
inimesed esile toob. Tore kui see
muusikapidustus jääks iga-aastaseks
klassikalise muusika suursündmuseks
Väike-Maarjas.
Intervjueeris Marju Metsman

Väike-Maarja Muusikaselts kutsub
5. novembril kell 19.00
Ebavere tervisespordikeskusesse

MUUSIKAÕHTULE
Vaid see on armastus 

Musitseerivad Marju Metsman (laul) ja
Raivo Narits (klaver).

Kavas on nii itaalia aariaid kui kaasaegseid temaatilisi laule, sekka Artur
Alliksaare ja Ellen Niidu luulet.
Õhtu eesmärk on koguda annetusi novembri lõpus toimuva Vello Jürna 50.
sünniaastapäevale pühendatud Väike-Maarja Muusikafestivali toetuseks.
Oled oodatud! Info tel 526 3831

Vello Jürna

sündis Väike-Maarjas 1.
detsembril 1959. aastal. Väike-Maarja
Keskkoolis alanud koolitee jätkus Georg Otsa
nimelises Tallinna Muusikakoolis, kus tema
õpetaja, RAM-i solist Raimond Alango kutsus
ta meeskoori laulma. 1987. aastal suundus
Jürna tööle Estonia teatri ooperikoori, kust kaks
aastat hiljem kasvas juba solistiks.

tema Alfredo, Radames, Rodolfo, Don Jose ja
paljud teised nõudlikud rollid. Lisaks esinemistele
Estonias ja Vanemuises laulis ta Stockholmi
Kuninglikus Ooperis, Norra ja Läti
Rahvusooperis, Göteborgi ja Oulu ooperiteatrites
ja mujal.
Samas aga pidas Jürna oluliseks ka esinemisi
paljudes Eestimaa kirikutes ja kammersaalides
ning oli oma kodukandi patrioot. Lauljatöö kõrval
algatas ta muusikahariduslikke ettevõtmisi, et
võimalikult paljudel aidata nautida muusikast
osasaamise rõõmu.

Kõrghariduse lauljana omandas Jürna aastail
1985-1991 tolleaegses Tallinna Konservatooriumis, õppides algul Hendrik Krummi ja
seejärel Ivo Kuuse juures. Ühtlasi täiendas ta
end Itaalias Carlo Bergonzi juures Accademia
Vello Jürna viimaseks mahukamaks rolliks jäi
Verdianas.
maalikunstnik Cavaradossi ooperis Tosca. See
Vello Jürna võitis I auhinna Eesti Lauljate roll oli Vellole südamelähedane, oma tundliku
võistlusel (1989), publiku auhinna Violetti- loomusega tajus ta hingesugulust Puccini
Valsesia võistlusel (1992) ning oli Pavarotti- kangelasega. Töökuse ja muusikaarmastuse toel
nimelise võistluse finalist Modenas (1991).
kasvas ta rahvusooperi solistiks, kuid jäi alati ka
selleks lihtsaks Eesti maapoisiks, kes lauluviisi
Estonia solistina laulis Vello Jürna üle 30 ümisedes vajadusel kõigi töödega hakkama saab.
erineva ooperirolli. Meeldejäävaks kujunesid

Väike-Maarja Muusikafestivali
ajakava
27. novembril

12.30 - 13.15 avatud tunnid Väike-Maarja muusikakoolis
18.00 - 18.30 Festivali pidulik avamine, Vello Jürnale
pühendatud näituse avamine ja CD plaadi esitlus
Väike-Maarja rahvamajas
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 konkursi osavõtjad, klaveril Piia Paemurru

28. novembril

13.30 - 14.15 Väike-Maarja muusikakooli õpilaste kontsert
14.30 - 17.30 Meistriklassid, juhendavad Margareta
Haverinen-Brant, Pille Lill ja Oleg Orlovs
17.30 - 18.30 Tervisliku toidu laud Väike-Maarja rahvamaja
väikeses saalis
19.00 - 20.00 kontsert Väike-Maarja kirikus, esinevad
Valentina Kremen, Maire Haava ja Aare Saal, orelil Tiia Tenno

29. novembril

12.00 - 13.00 esimese advendi kontsertjumalateenistus
Väike-Maarja kirikus
13.30 - 15.30 Vello Jürnale pühendatud vokalistide konkurss II
voor Väike-Maarja rahvamajas
17.00 - 17.30 advendiküünla süütamine Väike-Maarja aleviku
jõulukuusel, esineb segakoor Helin
18.00 - 19.30 festivali lõppkontsert ja pidulik lõpetamine.
Vokalistide konkursi II vooru tulemuste teatamine. Esinevad Nadja
Kurem, Valentina Kremen, Margit Saulep, Taimo Toomast, Oliver
Kuusik, Mart Madiste, Urmas Põldma, klaveril Piia Paemurru

Oktoober 2009
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Kultuurikalender

juhendamisel võimalik kätt harjutada
NOVEMBER
5. novembril kell 16.00 beebipidu ja märkilaskmist proovida.
Väike-Maarja rahvamajas.
25. novembril kell 19.00-23.00
5. novembril kell 19.00 muusikaõhtu koolinoorte kadripäeva disko VäikeVaid see on armastus... Ebavere Maarja rahvamajas.
tervisespordikeskuse saalis. Musitseerivad Marju Metsman (laul) ja Raivo 26. novembril kell 19.00 teatriõhtu
Narits (klaver). Kavas on nii itaalia Väike-Maarja rahvamajas. OÜ
aariaid kui kaasaegseid temaatilisi Komöödiateater etendus Meri ja
laule, sekka Artur Alliksaare ja Ellen Orav. Andrus Kivirähki näidend
Niidu luulet. Muusikaõhtu eesmärk kahes vaatuses. Mängivad Egon Nuter
on koguda annetusi novembri lõpus ja Andrus Vaarik. Pilet 135 krooni,
toimuva Vello Jürna 50. sünniaasta- sooduspilet 110 krooni (eelmüügil
päevale pühendatud Väike-Maarja rahvamajas)
Muusikafestivali
toetuseks.
Transpordisoovist Väike-Maarja- 27.-29. novembrini Vello Jürna 50.
sünniaastapäevale
pühendatud
Ebavere suunal anda teada
Väike-Maarja Muusikafestival.
tel 526 3831.

Maalingute väljapuhastamine moodustab nende restaureerimises mahukama osa. Foto: Liina Tiimus

8. novembril tähistatakse VäikeMaarjas isadepäeva.
Kell 12.00 on rahvamajas Kinobuss.
Näidatakse lastefilmi Torm (lastele
tasuta, alates 18. eluaastast pääse 35
krooni).
Kell 13.15 jätkub päev lasketiirus
(õppekeskuse keldrikorrusel), kus
huvilistel on Ants Rikbergi

29. novembril kell 17.00 advendiküünla süütamine Väike-Maarja
aleviku jõulukuusel, laulab segakoor
Helin.
Info:
Väike-Maarja raamatukogu 3255 034
Väike-Maarja rahvamaja
326 1837

Kiltsi mõisa sisemusest

* Kiltsi mõisas jätkub restaureerimine. Teisel ja kolmandal korrusel on jõutud osades
ruumides juba värvimistöödeni.
Raamatukogu ruum, saal ja
mantelkorstna ruum viimistletakse
lasuurtehnikas, et tuua välja värvi
läbipaistvust. Lasuurtehnikas värvimistöid teeb kunstnik, kes kohapeal
pigmente lisades segab õige tooni ning
kannab värvi õhukeste kihtidena
seinale umbes 5-6 korda. Sellises
tehnikas töö on aeganõudev, kuid
tulemus kaunis.

kuldsete profiilidega valged uksed.
Saalist saab lossi kõige pidulikuma
sisekujundusega ruum. Mantelkorstna ruumi seinad ja laed tulevad
hallis toonis, mille eeskujuks on
võetud ukse kohal avatud sondaais
paljanduv hall värv. Ka ajaloogeograafia kabineti seinad värvitakse
helehalliks, kuid sellele ruumile
lisavad värvi rohelistes ja roosades
toonides ornamendid lae all.
Tulevases muusikaklassis on taastatud
20. saj algusest pärit sisekujundus.
Seintel ja peegelvõlvlael on avatud
suured sondaaid, mis kõnelevad
erinevate ajajärkude sisekujundusest.
Otsaseinas on sondaail näha vibu ja
tõrvikuga 18. saj sisekujundusest
pärinev jahikimbu motiiv.

Raamatukogus idamaade hõng
Raamatukogu ruumis on tunda
idamaade hõngu. Rohekad uksed on
kontrastiks roosakatele seintele,
laekarniis on intensiivsete värvidega.
Värvisondaaide järgi on taastatud 19.
sajandist pärit hiina toale omane
värvilahendus. Ajaloolistest ürikutest
tuleb välja, et Hiina tuba on seal
kunagi ka olnud.
Füüsiline ja tehniline raskus
Pompei toas, endises direktori
Saalis ei ole veel seinte ja lagede kabinetis, raamatukogu ruumis ja selle
värvimiseni jõutud, kuid valmis on kõrval olevas ümartornis käib seina ja

laemaalingute väljapuhastamine.
Pompei toas on veidi jõutud ka algust
teha retueerimisega. Skalpelliga
kogu maalingute kihtide kaupa välja
puhastamine on nii füüsiliselt kui
tehniliselt äärmiselt raske, kuid samas
ka väga põnev töö. Maalingute restaureerimises moodustabki nende
väljapuhastamine mahukama osa,
retueerimine läheb juba kiiremini.
Maalingute väljapuhastamine on
toimunud väga hoolikalt ja õppinud
restauraatorite käe all pole ajaloolist
informatsiooni kaduma läinud. Kiltsi
loss on praegu mõisate osas heaks
näiteks selle kohta, kui palju on
kahjustunud pindadelt siiski võimalik
ajaloolist informatsiooni saada.
Liina Tiimus
projekti administratiivjuht
Nele Rohtla
projekti arhitekt

Eakate suviseid tegemisi
oma jooginõuga jne.) Mustvees on viis
kirikut ja kaks gümnaasiumi. Kõigil
neil on oma koht ja ülesanne.
Alatskivil on võimalus uuendada
teadmisi ühest omapärasest ja rikkast
kandist Eesti kultuuriloos. Siit ju pärit
meilegi tuntud Liivad. Ja muidugi
kultuuripärl Alatskivi loss. Lossi
rasked ajad on nähtavasti möödas.
Valla eestvedamisel toimub siin
hoogne restaureerimistegevus. Osa
ruume on oma kauni esialgse
kujunduse juba saanud. Ka teatrid on
lossi ümbruse võimalused üles
leidnud ja suvelavastus Vihurimäe
külastajatest puudust ei tunne.
Alatskivi lossist sai tähtis reisipeatus. Foto: erakogu
Mõningase pettumuse valmistas Kala
Lühidalt sellest, millega tegeles külastasime veel Ülo Sinisalu  sibularestoran, mille reklaam oli
toimekas
Härmalõnga
pere dendroparki ja Piisoni Salooni eksitav.
möödunud suvel.
Põlulas.
Ka august pakkus huvitavaid
väljasõite. 2. augustil olime külas
Talvise hooaja lõpetasime aprillis ja Kultuurireis Peipsi rannikul
õhtu sisustasid klubi oma aktiivsed Suvine kultuurireis juulis kulges Tudu naisseltsil, kes tähistas oma
tegijad. Mais olime Kadrinas mööda Peipsi rannikut tutvumaks asutamise 80. ja taasasutamise 20.
vanaemade maakondlikul pidu- sealse omapärase elukorralduse ja aastapäeva. Huvipakkuv oli ka
päeval, kus tänati ka tublisid kultuurilooga. Kaheks tähtsamaks Järvamaa eakate huumoripäev
isetegevuslasi. Meie hulgast said reisipeatuseks kujunesid Mustvee ja Aravetel. Meie poolt tegid toreda
tänukirja Leili Olvi ja Aili Leemets.
Alatskivi.
Huvitava
ülevaate etteaste Merike ja Ira. Kuu lõpus
vanausuliste ajaloolisest taustast ja osalesime Pajustis seenioride
Preemiaekskursioon nobenäppudele tänapäevasest elukorraldusest esitas tantsupäeval.
Toimus ka preemiaekskursioon kohaliku gümnaasiumi õpetaja.
kärmetele
näputöötegijatele. Vanausulised tulid Eestisse 17. sajandi Uus sügistalvine tegevusperiood
tutvusime Avinurme puidutöötlejate lõpul. Märkimisväärne on see, et nad algas klubi avapeoga 24. oktoobril.
uusi
liikmeid
oma
tegemistega. Nende toodete sortiment on tänaseni säilitanud oma Ootame
on lai  ligikaudu 200 nimetust. traditsioonid. (Kirikusse minnakse toimekatesse ridadesse!
Soovijad said proovida kätt ka kindlalt välja kujunenud riietuses.
korvipunumisega. Sellel ringreisil Vanausuline ei ulata teekäijale vett Ester Mäe
Härmalõnga klubi president

Rahvapilliansambel Sirili Levala küla laululava avamisel mängimas.
Foto: erakogu

Rahvapill alustas...

Rahvapilliansambel Sirili alustas
oktoobrikuus 14. hooaega. Ansambel
loodi 1995. aasta sügisel Väike-Maarja
rahvamaja juurde. Selle aja jooksul on
olnud mitmeid juhendajaid ja
mängijaid.
2003. aasta sügisest tegutseme VäikeMaarja lasteaia juures, kuna viis
mängijat, nende hulgas ka juhendaja
Sirje Sõnum, töötavad lasteaias. Oma
muredega pöördume lasteaia juhataja
poole ja võimaluse korral on ta meid
ikka aidanud. Meil on proovide
tegemiseks oma ruum ja panipaik
pillide jm vara hoidmiseks.

mängijaid seitse. Viiulimängija käib
vahetevahel külalisena, kuna ta on
üliõpilane.
Oleme oma olemasolust tagasihoidlikult ka märku andnud. Täname
kõiki, kes meid külla on kutsunud.
Kutsume oma seltskonda viiuli- ja
kandlemängijaid. Hiiu kandle (7keelne) õpetamine on kohapeal.
Samuti ootame rütmipilli- ja
kontrabassimängijaid.
Märku anda tel 5648 0612 (326 1243)
või 5361 1949 (326 1820). Kohtumiseni!

Ansambel kannab Sirili nime 2005. Armilda Lilleberg
aasta sügisest. Selle nime sees on ansambli vanem
peidus meie kõikide mängijate
eesnimetähti. Praegu on pidevaid

Alates
29. oktoobrist on
Väike-Maarja
muuseumis
avatud näitus
Vanad asjad
Tisleri talust väljapanek
ajaloohuvilise
Hanno Tamme
erakogust.
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Maadluspoisid võtsid esikohad ka judos
Larionov, 1. koht; Siim Hiielaid
5. koht; Danil Hamidanov, 5.
koht; Kristjan Baidua, 7. koht;
Aigar Kriel, 1. koht; Rauno
Kuusemets, 2. koht; Remo
Murumaa, 11. koht; Holger Toots,
19. koht; Allan Läll, 5. koht.
Rakvere Cup
25. oktoobril toimus vabamaadlusvõistlus
Rakvere
Cup.
Saavutasime järgnevad tulemused:
Kiltsi põhikooli noormehed Siim
Hiielaid, 2. koht; Robin Baidua 8.
koht, Jarmo Karon, 4. koht; Anatoli
Larionov, 1. koht; Väike-Maarja
gümnaasiumi maadluspoisid
Remo Murumaa, 3. koht; Janar
Kirss, 2. koht; Holger Toots Simuna
koolist 2. koht.

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!
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

Medalisaak Jõgeva rohke osavõtjaskonnaga turniirilt. Foto: erakogu
Rahvusvaheline noorte sumoturniir
3. oktoobril toimus Rakveres
rahvusvaheline noorte sumoturniir,
millest võtsid osa ka kaks meie valla
noort. Saavutasime järgmised kohad:
Allan Läll Simuna koolist saavutas
esikoha ja Jarmo Karon Kiltsi
põhikoolist 3. koha.
Nublust Nabini
17. oktoobril leidis Rakveres aset
vabamaadluse seeriavõistlus Nublust
Nabini. Meie valla noormaadlejad
jõudsid järgmistele tulemustele: Kiltsi
põhikooli noormehed Jevgeni
Hamidanov, 2. koht, Anatoli

Larionov, 3. koht; Margo Danilov, 3.
koht; Kristjan Baidua, 3. koht; Danil
Hamidanov, 5. koht; Robin Baidua,
10. koht; Tarvo Seimar, 11. koht; Rauno
Kuusemets
Väike-Maarja
gümnaasiumist saavutas 2. koha ja
Holger Toots Simuna koolist 9. koha.

Turniir Vooremaa auhindadele
24. oktoobril osalesime Jõgeval suurel
maadlusturniiril ajaleht Vooremaa Lembit Kalter
auhindadele. Võistlusest võttis osa 140 maadlustreener
maadlejat 20 maadlusklubist. VäikeMaarja noormaadlejad saavutasid
võistkondlikult 3. koha. Jevgeni
Hamidanov, 2. koht; Anatoli

22.04.1876 - 22.01.1920

1917
Märtsis lahkusid Lurich ja Aberg USAst. Nad sõitsid üle Vaikse ookeani
Jaapani ja Hiina kaudu Venemaale.
Suvel võistlesid nad juba Petrogradis,
sügisel olid taas Eestis.

Harjuta terviseks punktiseis
26.10.2009 seisuga

1. Viivi Kahr (Päästekool, 220
osaluskorda/22boonuspunkti)
2. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja, 217/21)
3. Aino Saaremäel (Kiltsi põhikool, 209/
20)
4. Urmas Kopti (Väike-Maarja, 180/18)
5. Urve Kalda (Väike-Maarja 141/14)
6. Õie Altermann (AS Boxer, 128/12)
7. Anne-Ly Nilbe (Päästekool 120/12)
8. Ellen Tilk (Väike-Maarja 113/11)
9. Rita Soidla (Väike-Maarja, 108/10)
10. Ain Kõiv (FIE, 106/10)
11. Sandra Bork (Paide, 86/8)
12. Riina Laanemägi (Väike-Maarja, 84/
8)
13. Malle Mägi (Väike-Maarja, 83/8)
14. Heete Ausmeel (TLÜ, 76/7)
15. Ille Laanemägi (Väike-Maarja 75/7)
16. Riina Jalast (VMG, 74/7)
17. Airi Einsalu (Maarjalill 72/7)
18. Erki Tomson (Jõhvi 71/7)
19. Taimar Kopti (Dicro 67/6)
20. Geidi Kruusmann (VMG, 67/6)
21. Tuuli Saksa (VMG, 67/6)
22. Aare Türkel (Ambla 65/6)
23. Heinrich Kalda (Tallinn 63/6)
24. Marko Põdra (Väike-Maarja, 62/6)
25. Ave Jander (Väike-Maarja, 61/6)
26. Bruno Münter (Ilmandu, 55/5)
27. Andres Saaremäel (Clean Up 53/5)
28. Kristiina Kahr (VMG 52/5)
29. Jaana Puksa (VMG, 52/5)
30. Terje Ruuben (FIE, 51/5)

VÄIKE-MAARJA VALLA 2009/2010
SPORDIAASTA KALENDERPLAAN

Mõnda Georg
Lurichi elukäigust
1913-1916
Lurich sõitis novembris Ameerikasse ja
proovis läbi lüüa ameerika vabamaadluses. Seda ta suutiski, kuigi tippude
tippu enam ei küündinud (ta oli juba 37aastane). Ta võitis kõiki peale
maailmameistri ameeriklase Frank
Gotchi, kellele 1. aprillil 1914 kaotas.
Pärast seda maadles ta vahelduva
eduga. Tema sädelevat, efektset
maadlust küll tõsteti esile ja kiideti, ent
üldiselt jäi ta Abergi varju, kes noorema
ja kehaehituselt massiivsemana kohanes
paremini ameerika vabamaadluse
robustse maneeriga. Lurichi organisaatoritalent lõi sealgi välja. 8. novembrist
1915 kuni 29. jaanuarini 1916 (84 päeva)
toimusid New Yorgis kreeka-rooma
maadluse maailma-meistrivõistlused,
mis olid kõigi aegade pikimad ja
osavõturohkeimad. Peeti 454 mati,
neist 128 küll vabamaadluses. Turniiri
organiseeris Samuel Rachman, kuid
väidetavalt oli Rachman variisik ning
tegelik turniiri korraldaja oli Lurich.
Aberg maadles kõigiga ainult kreekarooma stiilis ja võitis kõiki. Samuel
Rachmani varjus korraldas Lurich
teisigi turniire. Lurichi käsi oli küllap
selleski mängus, et Aberg esines aegajalt rahvusvärvides, vahel kirjaga
Est(h)onia rinnal, ning et teda
ajakirjanduses sageli mitte venelaseks,
vaid eestlaseks nimetati.

Lääne-Virumaa MV judos
25. oktoobril toimusid ka LääneVirumaa meistrivõistlused judos.
Lääne-Virumaa meistriks tulid:
Jevgeni Hamidanov, 1. koht Kiltsi
koolist; Aigar Kriel, 1. koht VäikeMaarja gümnaasiumist; Allan Läll,
1. koht Simuna koolist. Kiltsi kooli
noormehed Kristjan Baidua ja
Danil Hamidanov saavutasid
kumbki 2. koha ja 3. koha.

VÄIKEMAARJA
VALLA
RSK TEATAB:

Simuna Ivaxi korvpalliseeniorid
võitsid olümpiapronksi

Simuna Ivaxi korvpalliseeniorid. Foto: erakogu

1918
Viimane turniir, kus nad Tallinnas
osalesid, jäi Saksa vägede lähenedes
pooleli. Lurich ja Aberg lahkusid
Petrogradi. Suure rahvusvahelise
turniiri Petrogradis võitis Aberg. Lurich
sai auhinna parima maadlustehnika eest
ning võitis samas korraldatud kehailu
võistluse.

Simuna Ivaxi korvpallivõistkond naasis äsja Sidneyst veteranide
olümpiamängudelt pronksmedaliga.

1920
Kodusõja keerises sattusid Lurich ja
Aberg Armaviri linna PõhjaKaukaasias, kus Lurich 22. jaanuaril 43aastaselt tüüfusesse suri. Paar nädalat
hiljem järgnes talle tema õpilane,
võistluskaaslane ja sõber Aleksander
Aberg. Nad maeti ühte hauda.

Hans Kruusamägi on ise agara sportija ning toetamas, innustamas
ja suunamas spordi juurde ka teisi. Suurvõistluste medal on tema
ettevõtmistele igati väljateenitud tunnustus ning on krooniks
tema senistele tegemistele. Küllap innustab see ka noori agaramalt
spordiga tegelema.

OÜ Simuna Ivax oli olümpial osalemise peamine toetaja.
Võistkonna komplekteerimine ja olümpiale viimine nõudis firma
omanikult Hans Kruusamägilt päris palju ettevõtlikkust, sest
võistlejaid oli meeskonnas üle Eesti.

November
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
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
Jaanuar
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
09.01 kell 10.00 Väike-Maarja spordihoones valla MV korvpallis
·
18.01 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauatennises, II etapp
·
25.01 kell 18.00 Georgi söögitoas valla MV mälumängus, III etapp
Veebruar
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
01.02 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV koroonas, III etapp
·
27.02.-28.02 Eesti valdade talimängud Väike-Maarjas
·
08.02 kell 18.00 Õppekeskuse all lasketiirus valla MV laskmises, II
etapp
·
15.02 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV kabes, III etapp
·
24.02 kell 14.00 Ebaveres vastlapäev
·
24.02 kell 15.00 Ebaveres valla MV suusatamises
·
27-28.02 Vabariigi valdade XVIII talimängude finaalvõistlused VäikeMaarjas
Märts
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
01.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV males, III etapp
·
08.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauatennises, III etapp
·
15.03 kell 19.00 Triigi spordihoones Valla MV sulgpallis
·
22.03 kell 18.00 Georgi söögitoas valla MV mälumängus, IV etapp
·
29.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauamängude
mitmevõistluses
Aprill
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
05.04 kell 18.00 Õppekeskuse all lasketiirus valla MV laskmises, III
etapp
·
17.04 kell 12.00 Väike-Maarja keskväljakul Georgi Kange
rammuvõistlus
·
19.04 kell 19.00 Väike-Maarja rahvamaja juures Lurichi kevadjooks
Mai
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
16.05 kell 12.00 Väike-Maarjas vallamaja ees Pandivere rattaralli
·
29.05 kell 11.00 Pandivere päev
Juuni
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
05.06 kell 12.00 Simuna-Laekvere jooks
·
26.-27.06 Eesti valdade XVIII suvemängud Türil
Juuli
·
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks
·
24. 07 kell 16.00 Väike-Maarja triatlon Ebavere Kange
August
¨
Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks 
¨
06.-07.08 kell 18.00 Väike-Maarja rahvamaja taga valla MV
rannavõrkpallis
¨
14.08 Maakonna omavalituste suvemängud
¨
21.08 kell 10.00 Triigis valla MV jalgpallis
September
¨
02.09. kell 16.00 Rulluisuvõistlus Suveots 5 LJKT auhindadele
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Väike-Maarja Põllumeeste Selts
Selts aastast 1896

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

Palju õnne!
Sven Kesler 23.10
Hanno Tamm 29.10
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Taaskasutuskeskus (Väike-Maarjas, Tamsalu mnt 1 II
korrusel) on avatud igal reedel ja laupäeval kell 10-15.
Info 526 0283
Taluturg (Väike-Maarja bussijaamas) on avatud igal
reedel ja laupäeval kell 9-14. Müüakse ainult
omavalmistatud tooteid. Info 526 0283
Sobilik kingitus
sõpradele kodu- ja
välismaal on
dokumentaalfilm
Spe Fretus A. J. von
Krusensterni elust.

TULE ÕPI RUKKILEIBA KÜPSETAMA!
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi 4. õppepäeval Talutoiduga tugevaks
õpetatakse KODUSE RUKKILEIVA valmistamist.
Õppepäev toimub pühapäeval, 15. novembril kell 11 Väike-Maarja
rahvamajas (sissepääs võimlapoolsest külguksest).
•
•
•
•

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

Leivategemist juhendab leivameister Aive Sarjas Kuusalu vallast
Leivategijatele sobivate savinõude tootmisest räägib OÜ Mõisakeraamika esindaja. Kohapeal
saab osta ning tellida suuri tainakausse, leivavorme jms
Leivateost vanas eesti talus jutustab Eesti Vabaõhumuuseumi peavarahoidja Elvi Nassar
Tutvustame äsjailmunud Koduleivaraamatut

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

Oodatud on nii algajad kui kogenud leivategijad! Võtke ka omatehtud leiba maitsmiseks kaasa!

Eduard Leppik: Mis teed, tee ikka rahva heaks

14. oktoobril tähistati Väike-Maarjas valla aukodaniku Eduard Leppiku 85. sünniaastapäeva
Eduard Leppik sündis 11. oktoobril
1924 Mõisakülas Pärnumaal (praegu
Viljandimaa). 1933. aastal sai Eduard
Leppikust Mõisaküla 6klassilise
algkooli õpilane. Koolitee jätkus
Mõisaküla tööstusõpilaskoolis ja
Mõisaküla linna üldhariduslikus
täienduskoolis. Õppimise aeg langes
Eesti ajaloo ühte keerulisemasse
perioodi. Keskharidust pidi taga
nõudma Abjas, Pärnus ja Valgas.
Vahepeal tuli ära käia Saksa sõjaväes
ning snaiper saatis puusa ja kätte
tulise tervituse.
Sõja lõpu eel küpses otsus põgeneda
läände, kuid siiski jäi Eduard Leppik
Eestisse Läänes oleksin ehk elus küll
kaugemale jõudnud, ... aga olen
kodumaale jäämisega päästnud
tükikese meie rahva minevikupärandist, mis minu kohalolemiseta
oleks paratamatult olematusse
hajunud.
Tartu Ülikool
Pärast Valga Keskkooli lõpetamist
1947. aastal astus Eduard Leppik Tartu
Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonda
eesti filoloogia osakonda. Ülikooli
lõpetamise järel 1952. aastal määrati
Eduard Leppik Väike-Maarja
Keskkooli emakeele õpetajaks. Siis
veel keegi ei teadnud, et Väike-Maarja
ei saanud mitte ainult noore
koolmeistri, vaid ka kodu-uurija,
murdesõnade jäädvustaja, kooli
muuseumi asutaja, matkaja...
Keeleringist turismiring
Juba 1952. aastal asutas Eduard
Leppik koolis keele- ja kirjandusringi,
millest kasvas peagi välja kirjandusja turismiring. Pühapäeviti käidi
vaatamas kirjanduslikke paiku:
Eduard Vilde esivanemate Toomari
talu Äntus, Jakob Liivi töö- ja elukohta
Avispeal, Kersti Merilaasi lapsepõlvemaad Kiltsis, Kalevipoja muistenditest
tuntuks saanud pinnavorme VäikeMaarja ümbruses.
Neil retkedel mängiti maastikumänge,
kuulati põliste elanike jutte kaugetest
aegadest, toodi kaasa endisaegseid
töö- ja tarbeesemeid. Koolivaheaegadel korraldati suusaretki Tammsaarele, Palamusele, Muuka ja
Rakvere ümbrusesse. Selline tegevus
ahvatles õpilasi ringi töös kaasa lööma
ning mõne aastaga kujunes turistlik
kodulooring.
Otsustas spordi kasuks
Väike-Maarjasse asudes otsustas
Eduard Leppik ka sportima hakata.
Kõige suuremat tähelepanu pööras ta
tõstmisele,
suusatamisele
ja
jalgrattasõidule. Kuid treeningul
saadud vigastus ei lasknud nende
aladega tõsisemalt tegeleda. See ei

tähendanud
siiski
lõplikku
hüvastijättu spordiga. 1954. aasta
suvel sattus ta juhuslikult oma
pärisalale. Kõik algas nii ... kuuendad
klassid kogunesid 8. juunil 1954
koolimajja, et sõita ekskursioonile
Lõuna-Eestisse. Kohaliku meierei
veoautot ei saadud aga korda ja muid
ekskursiooniks sobivaid autosid
Väike-Maarjas ei olnud, mistõttu tuli
üritus edasi lükata. Toidupakkidega
kokkutulnud õpilased ei tahtnud
sellega kuidagi leppida. Nad
otsustasid teha matka Punamäele. Ma
polnud seda linnamäge ega Äntu järvi
veel näinud ning läksin nendega
kaasa. Veedeti kaks unustamatut
päeva. See mõjus minusse nii, et
ärkas huvi ulatuslikuma sportliku
rändamise vastu. Augustis 1954 ette
võetud jalgrattamatk Põhja- ja KeskEestis vallandas ürgse rännukire:
Olin selle tungi ähmaseid virvendusi
tundnud juba koolieelikuna, kui isa ja
vennaga koduümbruse metsaradadel
ja rabades ringi uitasime. Hiljem, kui
ma juba kodu-uurijana kohanimesid
jäädvustasin, ajas see mind
surmväsinuna teedeta ja radadeta
maastikus ekslema, et aga kõiki
eelnenud põlvkondade jälgi üles leida
ja
kohanimedesse
kätketud
minevikuteabe mõtet tabada.
Maailmarändur
Suusa-, jalgratta- ja jalgsimatkad viisid
rännumehe Karjalasse, Kaukaasiasse,
Koola poolsaarele, Uuralitesse, Baikali
äärde, Mägi - Altaisse, Eesti
erinevatesse paikadesse. 1958. aasta
sügisel juhtis E. Leppik jalgsimatka
Usbekistanis. Sellel retkel osales ka
Lennart Meri, kes kirjeldas retke oma
raamatus Kobrade ja karakurtide
jälgedes.

Mälestushetk Eduard Leppiku haual Väike-Maarja vanal surnuaial. Foto: Ellu Moisa

jäljerida. Küsitles, kogus ja uuris ning
huvitus pea kõigest, milles nägi
vähegi püsivamat väärtust. Koos
õpilastega kogutud vanavara
hoidmiseks rajas Eduard Leppik 1963.
aastal koolimuuseumi, mille baasil on
loodud
tänane
Väike-Maarja
muuseum. Kuid meie koduloo uurija
töid on ka Eesti Rahvamuuseumis,
Veebruaris 1971 kinnitati E. Leppikule Kirjandusmuuseumis ning muudeski
meistrijärk matkamises.
mäluasutustes. Eduard Leppiku
elutööl on hindamatu väärtus.
Sport andis vastupidavuse
Eduard Leppik kinnitas, et sport andis Meie valla aukodanikku Eduard
talle vastupidavust ning oskuse ja Leppikut mälestati Väike Maarjas 14.
harjumuse püstitatud eesmärkide oktoobril. Tema viimses puhkepaigas
poole püüeldes pingutada, aitas vanal kalmistul süüdati mälestusrasketest haigustest taastuda, ... andis küünlad. Eduardi tegevusest ja
mulle arusaamise, et liikumine on elu. panusest Eesti kultuurilukku
Kui kaob tahtmine ennast liigutada, kõnelesid Ilve Tobreluts, Ellu Moisa,
kui ei suudeta end enam sundida Helmi Neetar Emakeele Seltsist, Tiiu
kehaliselt tegus olema, siis see on Uusküla Neeruti Seltsist, endine
lõpliku languse algus. Matkamine õpilane Liili Heinla, Irene Kaldma,
süvendas kiindumist kodusse ja Irma Raatma ja Reeli Feiental. Oma
kodumaasse.
isast Eduard Leppikust rääkis tütar
Ehte Mumm.
Huvitus püsivast
Tänasel päeval teame Eduard Reeli Freiental
Leppikut kui väsimatut koduloo- ja Väike-Maarja muuseumi juhataja
emakeele uurijat, kes imetlusväärse
visaduse ja järjekindlusega kogus
Leppik aastakümneid kohanimesid ja
sõnavara, tähendas üles kultusekivide
lohukesi ja Kalevipoja hobuse

Minu raamatu viimasel leheküljel avaldab
Eduard Leppik üheksa tähelepanekut
oma pikalt teelt.
Need on inimeseks olemise põhitõed:

1. Liiguta ennast pidevalt nii kehaliselt kui vaimselt, sest
liikumine tähendab tervist ja pikaealisust, mis on
saavutusterohke elu nurgakivi.
2. Armasta ligimest, Eestit ja musta kodumulda, see on meie
igikestvuse alus.
3. Ära mine ükskõikselt mõõda, vaid aita hädalist ja pane
käsi külge, kus leiad midagi viltu olevat.
4. Eelista andmist saamisele, see viib elu edasi. Andmine
on nagu külvamine: kes rohkem seemet mulda viskab, pärib
priskema lõikuse.
5. Hoidu kiusatusest ja säilita kõiges mõõdukust, ka
õpetamisel ja kasvatamisel.
6. Ole salliv ja leplik ning naerata, nii leiad hingerahu.
7. Pole mõtet ägestuda, kõike saab lahendada ka rahulikult
ja rõõmsalt.
8. Elu on liialt lühike, et puhata tühjalt, otsi kosutust
tegevuste vaheldumisest.
9. Mis teed, tee ikka rahva heaks. Kes nii ei talita, on tühi
kruus januse peos.
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Väike-Maarja Valla Infoleht

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses
jumalateenistused pühapäeviti
kell 12.

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

Oktoober 2009

Septembris-oktoobris
sündinud

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

Henry Sikov
Kätlin Määltsemees
Henry Kiisküla
Kaarin Veelaid
Carmen Vinkel
Maili Hinno
Dominic Kudrjaov
Pavel Jantuk

Õpetaja Malle Mattisen, tel 5193 3935

Tervist ja rõõmsat meelt!

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

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

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

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.

Sirje!
Jäägu sära Su silmadesse,
lilled ja päike Su kodusse.
Elurõõm Su südamesse,
õnn järgnevatesse
aastatesse.

Õnnitleme!

Teade huvigruppide esindajate koosoleku kohta!

AS Kalvi Mõis (Flex Heat) asukohaga Ebaveres
kavandab energiaallika vahetamist
Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vallas asuv, aktsiaseltsile Kalvi Mõis
kuuluv pelletitehas kavatseb maagaasi kasutamiselt üle minna uuele
energiaallikale - biomassile. Biomassi hakatakse kasutama pelletite
tootmisprotsessis saepuru kuivatamiseks.
Kõigi nõuete täitmise tagamiseks ning nimetatud muudatusest
puudutatud inimeste arvamuste arvestamiseks kutsub AS Kalvi Mõis
kõiki asjast huvitatuid osalema elanikkonna teavitamiseks korraldatud
koosolekule. Kohalviibijaile jagatakse täiendavat infot ja vastatakse
tootmises sisse viidavate muudatustega seotud küsimustele.
Koosolek toimub 4. novembril 2009.a. Väike-Maarja raamatukogus
algusega kell 17.00
Juhul, kui teil on toimuva suhtes märkusi ning teil ei ole mingil
põhjusel võimalik isiklikult osaleda, palume teil oma märkused ja
kommentaarid saata e-posti aadressile kk@flexheat.ee või
postiaadressile Ebavere küla 46209, Väike-Maarja vald, AS Kalvi
Mõis hiljemalt 11.november 2009.a.

Sügiseks

Käru Küla Selts

Soovitus kinnisvara müüjale
ja ostjale

Aimar Türbsal
maakler
515 3621

Väike-Maarja vallas on alates 2009. aasta
algusest korterite ja elamutega tehtud
suhteliselt vähe tehinguid. www.city24.ee
portaali andmetel on hetkel meie piirkonnas
pakkumisel 7 korterit ja 14 maja. Korterite
hinnad jäävad vahemikku 30 000-250 000
krooni ja majade hinnad 150 000-1 000 000
krooni.
Tehingud toimuvad vastavalt renoveeritud
korterid 3500 kr/m² ja renoveeritud majad
5000 kr/m² eest. Remonti vajavad korterid 2500
kr/m² ja remonti vajavad majad 3000 kr/m²
eest.
Soovitus kinnisvara müüjatele ja ostjatele olge julged konsulteerima maakleriga, kes
annab nõu ja oskab soovitada, kuidas hetkel
turul toimida.

Ehi ennast ehetega, mis su emal enne olnud,
vanaema valmistanud.

Reedel, 30. oktoobril kell 15.00 alustab
Väike-Maarja rahvamajas tööd
rahvusliku tikandi õpituba.
Eesti rahva ilusa tikandi kasutamine on praegu väga
päevakohane. Väike-Maarja rahvariietel on kasutatud
vähelevinud kardtikandit, mis on imeilus. Ilusa asja
saamiseks peab tundma õigeid töövõtteid.
Hea inimene, tule ja õpi rahvuslikku lillkirja tikkima!
Tikkimismaterjalid, töövahendid ja -juhised on õpitoas
olemas, jagub kaasavõtmisekski.
Juhendab Liili Heinla, kunsti- ja käsitööõpetaja.
Info Liili Heinla telefonil 5194 4739.

04.09.2009
07.09.2009
09.09.2009
13.09.2009
21.09.2009
24.09.2009
28.09.2009
06.10.2009

Silmade kontroll ja prillide
müük
* 4. novembril alates kella 10.00
Avanduse mõisas.
Info ja etteregistreerimine
tel 528 0898

* 5. novembril alates kella 10.00
Väike-Maarja hooldekodu
päevakeskuses.

MARTA REBANE
ILME SEIN
SALME VAHEMAA
SAIMA LEMETTI
JELENA DEMENTJEVA
ARMAS TALJA
ELE KIVISAAR
HELMI NEEME
ZOJA ILJINA
ÕIE GEIDIK
LINDA ALLIK
EDUARD MEL
VAIMA KIVISTU
ENDLA LIIVOJA
ELMAR TIRMAN
HELVI HIIEMÄE
MARE KLEMENT

02.10  92
02.10  70
03.10  93
04.10  83
05.10  84
05.10  81
09.10  70
12.10  85
13.10  80
14.10  75
17.10  86
18.10  87
21.10  81
24.10  70
25.10  81
26.10  75
29.10  70

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

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

Magda Saumets
Melita Kokka
Tamara Orman
Hilda-Marcella Nurk
Õie-Melanie Paksin
Õie Midt
Haivar Veskioja
Indrik Poom
Lehte Voronov
Rein Liivamaa
Laine Saage
Elisaveta Salmiste

25.08.1923 - 01.09.2009
23.01.1932 - 03.09.2009
02.03.1948 - 11.09.2009
08.10.1913 - 20.09.2009
10.07.1927 - 26.09.2009
19.01.1928 - 28.09.2009
10.07.1957 - 03.10.2009
03.09.1939 - 08.10.2009
08.11.1925 - 09.10.2009
03.09.1946 - 09.10.2009
28.03.1932 - 10.10.2009
28.07.1933 - 12.10.2009

Kalmistumeistrite kontaktandmed:

Info ja etteregistreerimine
tel 501 6825, 5656 4959

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

OÜ Silmarõõm pakub võimalust
kontrollida nägemisteravust ja tellida
vastavalt sellele prillid.
Nägemiskontroll maksab 100 krooni.
Prillitellijatele on visiit tasuta.
Vastuvõtule on soovitav
etteregistreerimine.

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

PAKUME
Prilliraamid:
* plastikraamid alates 200 kroonist;
* metallraamid alates 650 kroonist.
Prilliklaasid:
* mineraalklaasid alates 200 kroonist
(2 klaasi + töö);
* plastikklaasid kõvapinnaga alates 420
krooni (2 klaasi + töö);
* plastikklaasid arvutikaitsega alates 620
krooni (2 klaasi + töö);
* õhendatud plastikklaas alates 820 krooni
(2 klaasi + töö);
* bifokaalsed prilliklaasid alates 850 krooni
(2 klaasi + töö).
Pensionäridel prillide tellimisel
soodustus -10%.
Prillid saadame kahe nädala jooksul posti
teel. Postikulu maksame meie.

uriinipidamatuse abivahendeid:

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

Müüa odavalt lõhutud

KÜTTEPUID.

Müüa ka 3-meetriseid. Kohalevedu. Tel 5342 6318
Müüme aastaringselt lõhutud ja sobivas mõõdus
KÜTTEPUID. Kogused täpsed ja mõõdetavad,
puud on koormasse laotud. Pakume ka 3-meetrist
küttepuud. Tel 501 3862.

Ostan klaveri Riga. Tel 5648 0612

