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Põllumeeste selts avas taluturu

Trompetihelide saatel avas Väike-Maarja põllumeeste selts
18. septembri hommikul kell 9 Väike-Maarja bussijaamas taluturu
Eellugu I
Millalgi ammu-ammu oli Kaarli talu
peremehel Mart Lepikul mõte, et
Väike-Maarjas võiks olla oma turg
 nii ei peaks kohalik rahvas sõitma
Rakverre värske toidukraami järele
kui siinsamas on tootjaidkasvatajaid küllalt. Mingil põhjusel
mõte tookord idanema ei läinud. Ju
polnud
selleks
soodsad
ilmastikutingimused.
Eellugu II
Tänavu 13.-20. juulini käisid PAIKi
piirkonna ettevõtjate, MTÜde ja
kohalike omavalitsuste esindajad
õppereisil Poolas, Sloveenias ja
Austrias. Teiste seas ka maanaiste
seltsingu esinaine Kai Tomingas.
Sealsetes külades olid kõikjal hästi
välja arendatud regulaarselt
toimivad külaturud. Tagasi tulles
käis Kai välja mõtte: teeme ka endale
turu, kus talunikud saavad oma
toodangut müüa ja väiksemate

aedade pidajad oma perest üle jäävaid aknad puhtaks pestud ja kaubad saali
aiasaadusi realiseerida.
paigutatud ja turu uks trompetihelide
saatel avatud. Ruumide kasutamise eest
Samal ajal oli ka Eestis ajakirjanduses vallavalitsus rendiraha ei võta, selts
ja Internetifoorumites aktiviseerunud maksab ainult vee- ja elektrikulu.
diskussioon teemal: ei taha enam osta Põllumeeste seltsi liikmed annetavad
suurtest
poodidest
välismaist müügitulust iga kord kindla %
(taimekaitsevahenditega mürgitatud) turupidamise hüvanguks. Müüjad, kes
köögivilja, kui kodumaal kasvatatud ei ole seltsi liikmed, maksavad väikest
viljad on maitsvamad ja tervisli- kohamaksu.
kumad. Aga kuidas neid tootjatelt kätte
saada?
Müüakse ainult omavalmistatut
Taluturul on üks kindel reegel: müüa
Põllumeeste selts asus sobivat kohta võib ainult omavalmistatud tooteid
otsima. Vahemärkusena olgu öeldud, (aiasaadusi jm toidukaupa, käsitööd).
et Tamsalu vallas Uudekülas, kust Kindlasti ei võeta müüki nn kasutatud
külavanem ka PAIKiga Sloveenias riideid  taaskasutuskeskus jääb
käis, leiti turu koht kiiremini  nemad heategevuslikus korras tegutsema
alustasid külaplatsil turupidamist endistesse ruumidesse Tamsalu mnt 1.
mõni nädal varem.
Väike-Maarja põllumeeste seltsil on
vallavalitsusega sõlmitud ruumide
kasutamise leping, Veterinaar- ja
Toiduamet on tegevusele nõusoleku
andnud, bussijaama parema tiiva

Vallavolikogu ootab ettepanekuid
valla Aasta tegija 2009
väljaselgitamiseks

Väike-Maarja vallavolikogu ootab 1. Valla Aasta tegija auhinda antakse
novembriks ettepanekuid valla Aasta välja 2003. aastast alates. Seni on selle
tegija 2009 väljaselgitamiseks. tunnustuse osaliseks saanud Lembit
Keerus (2003), Avo Part (2004), Endel
Valla Aasta tegija nimetus antakse Mäesepp (2005), Egne Liivalaid (2006),
tunnustusena üksikisikule, kelle töö, Jaanus Kull (2007) ja Ene Preem
tegevus ja isiklik eeskuju majanduse- (2008).
, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaalvõi mõnes muus valdkonnas on aasta Kes pälvib selle tunnustuse tänavu?
jooksul eriliselt silma paistnud ja Vaadakem endi ümber, mõelgem
aidanud kaasa valla arengule. aasta jooksul toimunule, märgakem
tegusamaid ja andkem nendest
Ettepanekud koos põhjendusega märku!
esitatakse kirjalikult valla kantseleisse
vallavolikogu esimehe nimele Aasta tegija tunnistus ja auhind
märgusõna all Aasta tegija auhind (kunstnik Riho Hüti teemakohane
antakse
üle
hiljemalt 1. novembriks. Ettepanekuid klaasimaal)
võivad teha kõik: iga vallas elav isik, detsembrikuus valla aastapäevaiga vallas tegutsev asutus, ettevõte, üritusel.
mittetulundusühing jne.

Väike-Maarja veemajandusprojekt
Tänavu märtsikuus käivitusid
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
poolt toetatava Väike-Maarja
veemajandusprojekti tegevused.
Projekti tulemusena rekonstrueeritakse-ehitatakse Väike-Maarja
alevikus 7,8 km veetrasse ja 5,9 km
kanalisatsioonitrasse ning rajatakse
kaks reovee ülepumplat.
Ühtekuuluvusfond toetab projekti
maksimaalselt 37 milj krooniga,
millele peab lisanduma vähemalt
23,93% omafinantseeringut. Loodame
aga, et pakkumused tulevad märksa
odavamad kui ehituse kõrgaegadel
planeeritud sai. Projekti läbiviijaks on
OÜ Pandivere Vesi.

Projekti eeldatav kulgemine
Pakkumused laekuvad septembri
lõpus. Otsused edukate pakkujate
Taluturg on avatud osas saab teha oktoobri algul. Kui
keegi tulemusi ei vaidlusta, peaks
reedeti ja laupäeviti
olema võimalik lepingud sõlmida
kell 9  14.
oktoobrikuu lõpuks. Novembrist
alates toimuksid geodeetilised
Kõik on oodatud müüma ja OSTMA! uuringud ja projekteerimistööd ning
2010. aastast algaksid ehitustööd.
Praeguste plaanide kohaselt peaksid
kõik torutööd olema järgmise aasta
lõpuks tehtud, 2011. aasta esimesel
ja Paide mnt vahelisel alal ning Vao küla poolel toimuksid lõplikud katete
praegusel hooldekodu kinnistul.
taastamised ja haljastustööd.

Aavere hooldekodu elanikud asuvad Tapale ümber
18.
septembril
andis
AS
Hoolekandeteenuste juhatuse
esimees Maarja Mändmaa VäikeMaarja vallavalitsusele teada
otsusest,
et
loodava
uue
hooldekodu sobivaimaks asukohaks on ettevõtte seisukohalt Tapa
linn ja Vao külas asuv Aavere
hooldekodu suletakse.
Täna probleemid toetatud elamise
hoonega
Uus hooldekodu Tapa linnas peaks
plaanide kohaselt valmima 2011.
aasta lõpuks. Täna on aga Aavere
hooldekodu probleemi ees, et
tervisekaitse ei luba tegevust jätkata
toetatud elamisega majas, kuna
hoone seinad ja laed hallitavad.
Majas puudub ventilatsioon. Ruume
renoveerima ei ole plaanis hakata
kuna perspektiiv on teine  uus
hooldekodu
valmib
Tapale.
Hooldekodu toetatud elamise
kliendid on aga seniks võimalus viia
üle Rakverre.
Aavere hooldekodu juhataja
Karmen Golovin on seisukohal, et
kõige tähtsam on hooldekodu
elanike heaolu: Toetatud elamisega
majas jätkamine on päris raske ja
tervisekaitsenõudeid ei saa eirata.

AS Hoolekandeteenused pakkus meile
võimalust paigutada hoolealused
elamisväärsetesse tingimustesse
Rakvere Lille puuetega laste koolis.  AS Hoolekandeteenused on leidnud, et
Tapa linnas on paremini arenenud
Toetatud elamise kliendid on sotsiaalne infrastruktuur ja avalike
kolimisest teadlikud ja neil on aega teenuste kättesaadavus ning lähedus on
mõelda ning arutada teemat tugiisikute suurem kui Vao külas. Tapa linna Loode
ja tegevusjuhendajatega. Toimub tn ja Paide mnt vaheliselt alalt on
ühine koosolek, kus arutatakse, kes on kesklinn 1,4 km kaugusel. Ka Väikenõus Rakverre üle kolima, ega vägisi Maarja on tublisti arendanud teenuseid
viia ei saa, räägib Karmen Golovin.
oma elanikele, kuid valdavalt on need
kättesaadavad alevikus endas ja
Töötajate koondamisi ette näha ei ole eeldavad Vao külas elavate inimeste
Golovini sõnul hooldekodu elanike pidevat liikumist valla keskusesse ning
vähenemise tõttu töötajate koondamisi liikumisega seotud transpordivahendi
ette näha ei ole. Oleme leidnud vajadust ja kulu transporditeenusele.
inimesed, kes hakkavad Rakverre tööle Vao külast Väike-Maarja keskusesse on
käima, kuigi see on keeruline. 6,4 km.
Kokkulepped
töötajatega,
kes
hakkavad tegelema toetatud elamise AS Hoolekandeteenused on oma
klientidega Rakveres, on praegu otsuskirjas argumentidena Tapa kasuks
suulised, seletab olukorda Karmen välja toonud veel järgmist: rahva arv ja
Golovin.
tööealise
elanikkonna
osakaal
rahvastikust on suurem Tapa linnas kui
Seoses Udriku ja Aavere hooldekodude Vao külas. Statistikaameti andmetel on
reorganiseerimisega uueks hoolde- Tapa valla tööturu-surveindeks 1
koduks on saanud nii Tapa kui Väike- aastatel 2006-2008 püsinud 1.1, VäikeMaarja valla esindajad tutvustada oma Maarja vallas on tööturusurveindeks
seisukohti, analüüsida tulevase aastatel 2006-2008 langenud 0.98lt
hooldekodu asukoha sobivust 0.88le. Demograafiline tööturusurveomavalitsuses - Tapa linnas Loode tn indeks näitab eelseisval kümnendil
tööturule sisenevate noorte (514-

H
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aastaste) ja sealt vanuse tõttu
väljalangevate inimeste (5564aastaste) suhet. Kui indeks on ühest
suurem, siseneb järgmisel kümnendil
tööturule rohkem inimesi, kui sealt
vanaduse tõttu potentsiaalselt välja
langeb.
Kuna Lääne-Virumaale uue hooldekodu ehitamisel reorganiseeritakse
lisaks Aavere hooldekodule ka Udriku
hooldekodu, pidas AS Hoolekandeteenused asukoha sobivuse
hindamisel oluliseks arvesse võtta ka
Udriku hooldekodu klientide ning
töötajate võimalikku liikumist uude
asukohta ning selles osas pakkus Tapa
linnas asuv krunt ettevõtte arvates
paremaid võimalusi.

PROJEKTIST:
* Kevadel kuulutati välja
riigihange projektijuhi leidmiseks,
mille võitis viie pakkuja seast OÜ
Ekoekspert, kellega sõlmiti ka
leping.
* Augustikuus kuulutati välja kaks
riigihanget  ehitus-projekteerimistööde teostaja ja projekti
inseneri (omanikujärelevalve)
leidmiseks. Pakkumused peavad
laekuma septembri lõpuks.
* Ehituse hankedokumendid võttis
välja 17 ettevõtet, inseneri
hankedokumendid 7 ettevõtet.
Planeeritud tööde asukoha
skeemiga saab tutvuda VäikeMaarja valla kodulehel aadressil
http://www.v-maarja.ee uudiste
osas või vallamajas.
Kui kellelgi on küsimusi või
ettepanekuid, saab neid esitada
Kaarel Moisale (tel 505 3558, e-post
kaarel.moisa@v-maarja.ee)

loodetavasti tulevikus majanduslikku
kokkuhoidu.
Klientide soovide osas palus AS
Hoolekandeteenused Sotsiaalkindlustusametilt infot selle kohta, milline on
Aavere hooldekodusse teenusele
soovijate statistika. Ameti andmetele
on toetatud teenuse üle-Eestilises
järjekorras 52 inimest, kellest kahjuks
mitte keegi ei soovi minna Aavere
hooldekodusse (augusti lõpu seisuga
on Aavere hooldekodus üks toetatud
elamise teenuse koht täitmata).
AS Hoolekandteenuste juhatuse
esimees Maarja Mändmaa avaldas
oma otsuskirjas lootust koostööle
Väike-Maarja vallavalitsusega, et
arutada võimalikke variante praeguse
Aavere hooldekodu sulgemiseks, et
juba varakult leida uusi ideid
olemasolevate hoonete ja ruumide
taas- või uuskasutamiseks.

Väga
oluliseks
hindas
AS
Hoolekandeteenused uue hooldekodu koostoimimist Imastu koolkoduga, mis asub Tapa linna
läheduses ning mille juhtimisstruktuuri ja haldusteenindamise Marju Metsman
ühitamine uue hooldekodu juhtimise
ning haldamisega annab ettevõttele
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18. august vallavalitsuses
*Reservfondist eraldati 35 000 krooni
Ebavere külas asuvale Karja
katastriüksusele
algatatud
detailplaneeringu elluviimisega
kaasneva keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamisega seotud
kulude katteks; 9200 krooni VäikeMaarja rahvamaja naisrühma
rahvariiete käiste kulude katteks; 3 000
krooni MTÜle BC Rakvere Tarvas 21.
augustil Väike-Maarja spordihoones
toimunud korvpallivõistluse BC
Rakvere Tarvas  Tartu Ülikool/Rock
korraldamisega seotud kulude
katteks; 1 000 krooni MTÜle Virumaa
Lootus Nõmme külas 15. augustil
peetud maakonna küladevahelise
võrkpalliturniiri korraldamise kulude
katteks.
*Kiideti heaks Määri külas Antsu
kinnistule puurkaevu rajamise
projekti aruanne ja Aavere külas
Amara kinnistule puurkaevu rajamise
ja seadmete paigaldamise projekti
aruanded.
*Määrati projekteerimistingimused
Reeva Johansonile puurkaevu
projekteerimiseks Liivakülas, Tiiu
Vainultile põllumajandushoone (laut)
projekteerimiseks Vorsti külas,
projekteerimistingimused OÜle
Kriips Punkt põllumajandushoone
(viljaküün,
end
kuivati)
rekonstrueerimiseks aadressil Raigu
külas.
*Kinnitati Väike-Maarja noortekeskuse lahtiolekuajad alates
01.09.2009: E, K, R 14.00  21.00; P
(alates 36. nädalast üle nädala) 12.00
 18.00; T, N, L suletud.
*Algatati detailplaneering VäikeMaarja vallas Aburi külas asuval Oru
kinnistul.
*Anti nõusolek MTÜle Rallistar 29.08
kell 08.00  18.00 Simuna alevikus
Kooli tänava liikluseks sulgemiseks
seoses autoralli Simuna Rahvasprint
2009 korraldamisega.
*Otsustati rakendada alates 1. juulist
2009 Pandivere LT OÜ ülereostuse
puhastamistasu viiendat hinnagruppi
ja hinnaindeksit 5,0. Tühistati 7.07.09
Vallavalitsuse korraldus nr 425
Ülenormatiivse puhastamise tasu
määramine, rakendada alates 01.
juulist kuni 31. juulini 2009.a.
Loomsete Jäätmete Käitlemise ASile
ülereostuse
puhastamistasu
kolmandat
hinnagruppi
ja
hinnaindeksit 2,5, rakendada alates 1.
augustist 2009.a. Loomsete Jäätmete
Käitlemise
ASile
ülereostuse
puhastamistasu viiendat hinnagruppi
ja hinnaindeksit 5,0.
*Otsustati teha vallavolikogule
ettepanek muuta vallavolikogu
19.12.2007. otsuse nr 84 p 1 järgmiselt:
müüa avalikul enampakkumisel
Pandivere külas asuv kinnistu
(registriosa nr 4481531, pindala 4396
m2, sihtotstarve tootmishoonete maa)
alghinnaga 100 000 krooni. Määrata
tagatisrahaks 10 000 krooni. Senine
alghind oli 410 000 krooni, kuid selle
hinnaga ei ole õnnestunud kinnistut
müüa.
*Otsustati teha vallavolikogule
ettepanek müüa Väike-Maarja
alevikus Kesk 1-5 asuv korteriomand
registriosa nr 4380631 Kadri Polskile
hinnaga 140 000 krooni.
25. august vallavalitsuses
*Määrata
projekteerimistingimused Hille Leppile
abihoone (ait-kuur) rekonstrueerimiseks Aburi külas, Kubja
kinnistul.
*MTÜle Kiltsi Jahiselts väljastati
ehitusluba ehitise (viljaküün)
rekonstrueerimiseks Raigu külas.
*MTÜle Nelikand väljastati
ehitusluba ehitise (kuur)
täielikuks
Kurtna
küla
Seltsimaja kinnistul.
* Reservfondist eraldati 29 711.00
krooni Vao torni kõrvalhoone
küttekulude katteks ajavahemikul
1.01. -31.04.09
* Nõustuti Avanduse külas maa
ostueesõigusega
erastamisega
vastavalt katastriüksuse plaanile

Väike-Maarja Valla Infoleht

September-Oktoober 2009

Vallavolikogus. Vallavalitsuses

hoone omanikule alljärgnevatel
tingimustel:
1.1 hoone omanik on OÜ Simuna Ivax
1.2 määrata erastatava maa kohaaadressiks Kartulihoidla, Avanduse
küla, Väike-Maarja vald, LääneVirumaa;
1.3 erastatava maa pindala on 13 287
m2;
1.4 määrata erastatava maa
sihtotstarbeks tootmismaa.
* Lõpetati Svetlana Ljahhovaga
sõlmitud sotsiaaleluruumi üürileping
Simuna alevikus Pargi 11-1 asuva 7,5
m² toa kasutamiseks alates 01.09.2009.

26. august vallavolikogus
*Muudeti Väike-Maarja Vallavolikogu 27.03.2009 määrust VäikeMaarja valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused
muutmine seoses Vabariigi Valitsuse
25. juuni 2009.a määrusega nr 101
ning riigi teise lisaeelarve seadusega,
millega vähendatakse eraldisi
haridusrahade osas kohalikele omavalitsustele.
(7)
Klassiõpetaja,
põhikooli
aineõpetaja,
gümnaasiumi
aineõpetaja ja parandusõppe õpetaja
kuupalga alammäär, võttes arvesse
pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle atesteerimisel
omistatud ametijärku, on: noorempedagoog 9 516 krooni, pedagoog 10
077 krooni, vanempedagoog 11 517
krooni, pedagoog-metoodik 13 908
krooni
Klassijuhataja ülesannete täitmise eest
makstakse lõikes 7 nimetatud
pedagoogidele tasu, mille alammäär
on: noorempedagoog 952 krooni,
pedagoog 1008 krooni, vanempedagoog 1 152 krooni, pedagoogmetoodik 1391 krooni
Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt
1. juulist 2009.
*
Otsustati
müüa
avalikul
enampakkumisel Pandivere külas
asuv kinnistu (registriosa nr 4481531,
pindala 4396 m 2 , sihtotstarve
tootmishoonete maa) alghinnaga 100
000 krooni. Määrata tagatisrahaks 10
000 krooni.
* Otsustati algatada detailplaneering
Väike-Maarja vallas Aburi külas
asuval Oru kinnistul (katastritunnus
92702:001:2750). Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on Oru kinnistul
asuva elamu rekonstrueerimine
puhkemajaks ning uue kõrvalhoone
ehitamine. Vallavalitsusel on ülesanne
korraldada detailplaneeringu lähtetingimuste väljastamine ja sõlmida
planeeringust huvitatud isikuga
leping planeeringu finantseerimiseks.
*Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Käru külas asuva klubi
teenindamiseks vajalik maa; Simuna
alevikus Allee tänaval asuv sauna ja
töökoja teenindamiseks vajalik maa;
Simuna alevikus Allee tn 1 asuv
mõisahoone teenindamiseks vajalik ja
mõisapargi alune maa; Simuna
alevikus Allee tänaval asuvate
laohoone, garaai ja viilhalli teenindamiseks vajalik maa; Avanduse
külas asuvate hoonete ja rajatise
(ehitisregistri koodid 108036387,
108036388 ja 220521271) teenindamiseks vajalik maa.
*Otsustati kohtuda sotsiaalministriga,
et arutada Aavere hooldekodu
tulevikku
ning
pöörduda
riigikontrolli poole, et uurida riigile
võimaliku majandusliku kahju
tekitamist.
Indrek Kesküla küsimus Olev
Liblikmannile: millised on edasised
valla poolsed sammud?
Olev Liblikmann: võiks pöörduda
riigikontrolli poole, et uurida riigile
võimaliku majandusliku kahju
tekitamist.

* Lõpetati OÜga Müüriku Farmer
20.10.2008 sõlmitud üürileping alates
01.10.2009 ja FIEga Kaja Kruup
27.01.2004. sõlmitud üürileping alates
01.10.2009.
*
Otsustati
Maksta
Õnnela
Kuusemäele, elukohaga Nõmme küla
toetust
õpilase
transpordi
korraldamiseks kooli ja tagasi 1000
krooni igakuiselt alates 1.09.2009.
kuni 31.05.2010.

8. september 2009
* Määrati projekteerimistingimused
PT-13-09 Ivo Fridolinile üksikelamu ja
abihoone
rekonstrueerimiseks
Pikevere külas Otti kinnistul.
* Anti kirjalik nõusolek Aet
Laigule puurkaevu rajamiseks
Uuemõisa
külas
Välja
kinnistul.
* Nõustuti Väike-Maarja Valla
Infolehe valimiste erinumbri
väljaandmisega ja võimaldada
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistel
registreerunud
erakondadele, valimisliitudele ja
üksikkandidaatidele valimiskampaaniaks lehepinda järgmistel
tingimustel:
1.1. erakonnad, valimisliidud
kuni 2 A3 formaadis lehekülge,
kogumaksumusega 2 000 krooni
1.2. üksikkandidaadid
- kuni ½
A3
formaadis
lehekülg,
kogumaksumusega 500 krooni.
*Kooskõlastati OÜ SF Pandivere
Maramaa
farmi
lõhnaainete
proovivõtu ja analüüsi metoodika
järgnevatel tingimustel:
1)
lõhnaainete
proovivõtt
teostada nii tavaolukorras kui
sõnnikuveo ajal;
2)
lõhnauuringu aruandesse
lisada keskkonnamõju kirjeldus lõhna
osas, mis tekiks kui lõhnauuringu
objekt asuks Väike-Maarja vallas
Ebavere külas Karja katastriüksusel.
*Väike-Maarja lasteaia sõimeruumide
renoveerimise edukaks pakkumiseks
kinnitati AS Antaares pakkumine
Väike-Maarja lasteaia sõimeruumide
renoveerimiseks summas 429 875
krooni.
*Nõustuti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kirjas 4.septembrist
2009.a.
nr
5-1/589
esitatud
ettepanekutega tagatiste kohta VäikeMaarja
Veemajandusprojekti
teostamiseks taotletava laenu katteks.
Teha Väike-Maarja Vallavolikogule
ettepanek munitsipaliseerida ja anda
üle OÜle Pandivere Vesi Lisas 1
loetletud maatükid koos moodustatud katastriüksustega seotud
varadega.

korraldamiseks
Väike-Maarja
rahvamaja taga asuval maa-alal.
* MTÜga Simuna Spordiklubi sõlmiti
rendileping Simuna alevikus Lai 11
asuva 600 m² maa-ala kasutamiseks.
* Nõustuti Luule Nusbaumile ja Linda
Nusbaumile
eluruumi
üürile
andmisega Kiltsi alevikus Kalda tn 3.
* MTÜga Väike-Maarja Põllumeeste
Selts sõlmiti Väike-Maarja alevikus
Simuna mnt 11 asuva 50 m² ruumi
kasutamiseks vara tasuta kasutamise
leping.

22. september vallavalitsuses
* Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Kolde tn 9 asuva katastriüksuse
(kinnistusregistri number 568631;
katastritunnus
92702:002:0500,
pindalaga 19 978 m 2 ) jagamisega
uuteks katastriüksusteks kinnistu
omanike Ivar Aldi (Alt) ja Evald
Künka (Küngas) poolt esitatud
avalduse alusel.

* Kinnitati Väike-Maarja vallas Aburi
külas Oru katastriüksusel koostatava
detailplaneeringu lähteseisukohad,
võttes aluseks Planeerimisseaduse
paragrahvi 10 lõike 5, Väike-Maarja
valla ehitusmääruse punkti 3.1, VäikeMaarja Vallavolikogu 26.08.2009
otsuse nr 31 Detailplaneeringu
koostamise algatamine ja Silvi
Varade üleandmine on seotud VäikeNormani poolt esitatud avalduse.
Maarja
veemajandusprojekti
*OÜga Äntu Ehitus sõlmiti 18,4 m² elluviimiseks vajaliku KIK-I poolt
ruumi kasutamiseks tähtajatu antava laenu tagamiseks.
üürileping aadressil Simuna mnt 11 Põhimääruse punktid, millele on
Väike-Maarja alevikus (bussijaam).
viidatud, on alljärgnevad:
22.13. Vallavara võõrandatakse kui:
28. september vallavolikogus
22.13.2 vara ei ole valitsemise
*Võeti vastu Väike-Maarja valla 2009
otstarbeks vajalik;
aasta II lisaeelarve tulude plaan
22.13.3 vara võõrandamine on vallale
summas 1 010 756 krooni ja kulude
kasulik.
plaan summas 1 010 756 krooni.
22.16.2. vara võõrandatakse punktis
* Hääletamise korraldamiseks ja
22.15.1 toodud korras ja selle
valimisjaoskonnas hääletamismaksumus ületab 100 000 krooni.
tulemuste kindlakstegemiseks
Põhimääruse punkt 22.15.1 on seotud
nimetati jaoskonnakomisjonid
varade tasuta üleandmisega, mis
alljärgnevas koosseisus:
kehtib ka varade üleandmisel
1.1 valimisjaoskond nr 1 (Väike- osakapitali suurendamiseks.
Maarja)  esimees Lilian Rikken. *Otsustati muuta Väike-Maarja valla
Liikmed: Riina Raituk, Mari põhimääruse punkti 7.3 järgmiselt:
Rikken, Anu Hansschmidt, Reet 7.3. Volikogu esimehe valimised
Sarapuu, Eve Lepiksoo ja Külli korraldab valla valimiskomisjon ning
Pohlak. Asendusliikmed: Ülle valimistulemused tehakse kindlaks
valimiskomisjoni otsusega.
Nirgi ja Signe Kivivare.
1.2 valimisjaoskond nr 2 (Kiltsi) 
esimees: Eret Tobreluts. Liikmed:
Anne Kruve, Urve Tobreluts, Sirle

ARVAMUS: Meie Kiltsi

Kiltsi, Kiltsi, me Kiltsi
15. september vallavalitsuses
iial sind jätta ei saa.
* Otsustati kooskõlastada OÜ SF Siin on me mured ja siin on me
Pandivere esitanud avaldus Maramaa rõõmud,
farmi lõhnaainete proovivõtu ja
ja siin on me RAHVAMAJA ka.
analüüsi metoodika tingimusega, et
lõhnauuringu aruandesse lisatakse
keskkonnamõju kirjeldus lõhna osas,
mis tekiks kui lõhnauuringu objekt
asuks Väike-Maarja vallas Ebavere
külas Karja katastriüksusel.
*Määrati
projekteerimistingimused
ASile
Diner
Liivakülas
puurkaevu
projekteerimiseks.
* Nõustuti Väike-Maarja rahvamaja
üürile andmisega OÜle Allfilm
filmivõtete
läbiviimiseks
ajavahemikul 13.11-25.11.2009 ja
määrata antud perioodi üüriks 50 000
krooni.

Kotka, Reet Reimann ja Karmen
Pent. Asendusliikmed: Ene Vesk,
Aare Tobreluts.
1.3 valimisjaoskond nr 3 (Triigi) 
esimees Marje Veedler. Liikmed:
Eve Rebane, Ene-Linda Niilikse,
Tiiu Pere ja Selma Jaksi.
Asendusliikmed: Maire Komp,
Nadeda Samolovova.
1.4 valimisjaoskond nr 4 (Simuna) 
esimees Riina Tülli. Liikmed:
Jaana Palmisto, Lembit Lükk,
Vello Randmäe, Riina Rajaste ja
Elvi Kiisküla. Asendusliikmed:
Auli Kadastik ja Maiu Talja.
* Otsustati anda OÜle Pandivere Vesi
üle mitterahalise sissemaksena
osakapitali suurendamiseks vallale
kuuluv kinnistu registriosa nr 3099531
katastritunnus 92702:004:0045 koos
sellel asuvate hoonete, rajatiste ja
seadmetega vastavalt otsuse lisas
toodud loetelule ning hinnatavatele
väärtustele; anda OÜle Pandivere Vesi
üle mitterahalise sissemaksena
osakapitali suurendamiseks OÜ
Pandivere Vesi kinnistul registriosa nr
2689331 katastritunnus 92702:004:0044
asuvad muud rajatised vastavalt
otsuse lisas toodud loetelule ning
hinnatavatele väärtustele.

viidud.
Kiltsis
oli
veel
kondiitritsehh, velskri-ämmaemandapunkt, I gr apteegipunkt.
Kiltsi põhikoolis õppis 120-130
õpilast.

Nii laulsid Kiltsi rahvamaja lauluja tantsumemmed aasta tagasi
augustis kui hakati lammutama
Kiltsi rahvamaja saali põrandat,
kuna seal pidi pesitsema seen.
Terve saali põrand võeti ülesse,
põranda lauad veeti minema. Ka
muld kaevati poole meetri
sügavuselt välja ja veeti ära. Siis
saabus masu ja saali põrandas
valitseb suur tühemik. Oli ju
rahvamaja Kiltsi rahvale toredaks
kooskäimise kohaks aastakümneid. Seal peeti toredaid
üritusi: koolilaste peod, asutuste
* Otsustati premeerida Väike-Maarja jõulupeod, pensionäride peod.
lasteaia õpetajat Kaja Tederit 3000 Palju käis ka välisesinejaid.
krooniga seoses tema nimetamisega
Toimusid juubeliüritused, jne.

aasta
õpetajaks
lasteaedade
valdkonnas.
* Kinnitati avaliku enampakkumise
tulemusena Pandivere külas asuva
kinnistu (registriosa nr 4481531,
1.september vallavalitsuses
pindala 4396 m 2 , sihtotstarve
* Väljastati kasutusluba Väike-Maarja tootmishoonete maa) ostjaks OÜ
vallavalitsusele Väike-Maarja lasteaia Tõrvatilk alghinnaga 100 000 krooni.
siseelektripaigaldise kasutamiseks.
Kinnistu müüakse koos kinnistul
* Anda nõusolek Stereomeedia OÜle asuvate villavabriku seadmetega.
01.09-13.09.2009
6x3m
reklaamtreilerite paigaldamiseks * Anti nõusolek FIEle Heli Visnapuu
Väike-Maarja ja Simuna alevikus.
20. septembril kella 08.00-17.00
avaliku ürituse Mihkli laat

Nüüd on Kiltsi visiitkaardiks
põlenud ahervaremed ja söötis
põllulapid. Ka Kiltsi sidekontorit
ähvardab sulgemine. Et säilitada
elu Kiltsis vähegi inimväärsena ja
säilitada
oma
rahvamaja,
otsustasime moodustada mittetulundusühingu Meie Kiltsi, mille
etteotsa valisime noore, energilise
Kiltsi põhikooli õpetaja Siret
Stoltseni. Kuna oleme selles
ettevõtmises kõik algajad, siis
palume kõigi Kiltsi rahva abi ja
toetust. Selleks on Kiltsi raamatukogus korjandus leht (karp),
kuhu võib igaüks panna oma
taskukohase annetuse MTÜ Meie
Kiltsi toetuseks. Oleme leidnud
juba ka toredaid sõpru, kes on
Kui ma 40 aastat tagasi Kiltsi tööle andnud meile head nõu meie
tulin, oli Kiltsi alevik väga korras edaspidiseks tööks. Aitäh neile!
ja puhas. Kiltsis töötasid kaks
kauplust, oli raudteejaam, kus Soovin kogu Kiltsi rahvale toredat
reisijad said varju tuule ja vihma sügist ja et meie koostöö laabuks.
eest. Praegu on Kiltsis kaks
raudteehoonet, kuid mõlema Aino Midt
uksed on lukus, reisijad ootavad MTÜ Meie Kiltsi asutajaliige
rongi lageda taeva all. Isegi
istepingid on perroonilt ära

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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Tasuta koolitused viivad avastamata Internetimaailma

Alanud sügis soosib igati uusi
ettevõtmisi. Kes jätkab või alustab
kooliteed, kes hakkab osalema mõnel
huvialakursusel, keda ootavad muud
värsked väljakutsed. Viise, kuidas
oma elu rikastada, on mitmeid. Kõige
rohkem teavet nende võimaluste
kohta on internetis. Uusi kogemusi
otsivad inimesed võiks seega alustada
arvuti ja Internetiga tutvuse
tegemisest,
milleks
annavad
suurepärase võimaluse üle Eesti
projekti Ole Kaasas! raames toimuvad
tasuta koolitused.

Algatus Ole Kaasas! on toonud igasse
maakonda erinevatesse linnadesse ja
küladesse klassikoolitused, kus
kohalikud õpetajad aitavad inimestel
teha tutvust arvuti ja Internetiga ning
õppida kasutama olulisemaid
rakendusi ja ohutumat asjaajamist
internetis. Neid koolitusi viivad läbi
Velle Taraste ja Malle Mattisen VäikeMaarja Õppekeskuses.
Erineva tasemega koolitused
Koolitused on ühepäevased ja
kestavad kõigest neli tundi. Osaleda
võib kahel tasemel koolitusel.
Inimesed, kes pole varem iseseisvalt
arvutit ja Internetti kasutanud, võivad
läbida arvuti ja Interneti algkoolituse,
kus õpetatakse arvutiga ümber käima,
internetist huvipakkuvat informatsiooni otsima, saatma ja vastu võtma ekirju ning kasutama Internetipanka.
Need,
kellel
on
varasem
arvutikasutamise kogemus olemas või
kes on läbinud arvuti algkursuse,
saavad osaleda täiendkoolitusel, mille

käigus õpetatakse Internetis e-teenuste
abil oma igapäevatoimetusi turvaliselt Väike-Maarja Õppekeskuses
toimetama.
Sellel
koolitusel toimub:
keskendutakse ennekõike ID-kaardi,
arvuti ja Interneti algkoolitus
e-teenuste ja Mobiil-ID kasutamisele
 õpitakse ID-kaardi elektroonilist 24. oktoobril kell 14.00.
kasutamist ja digitaalallkirja andmist,
tutvustatakse e-teenuseid ja Mobiil- ID-kaardi, Mobiil-ID ja eIDd. Täiendkoolitusele tuleb igal teenuste kasutamise koolitus
osalejal kindlasti kaasa võtta oma ID- 24. oktoobril kell 10.00
kaart ning selle elektrooniliseks
kasutamiseks vajalikud koodid PIN1 Koolitustele on oodatud osalejad igas
ja PIN2.
vanuses. Õpperühmad on võrdlemisi
väiksed, mistõttu on koolitajal
ID-kaart tagab turvalisuse
võimalik igaüht personaalselt
Täiendkoolitus on äärmiselt oluline, nõustada ja kõigile tekkivatele
sest lisaks võimalustele on Internetis küsimustele vastata.
ka palju ohte. Näiteks on pangad
vähendanud
Internetipangas Võta osa!
paroolikaardi abil teostatavate
maksete limiiti, et petturid ei saaks
identiteedivarguse puhul inimese raha
varastada. Internetis ID-kaardi ja Registreeruda ja lisateavet koolituste
Mobiil-ID abil samu toiminguid tehes kohta saab ka koolitaja Malle
on sellised ohud oluliselt väiksemad. Mattisenilt telefon 5193 3935 ja Velle
Seetõttu soovitab enamus pankasid ja Tarastelt telefon 521 0890.
teised e-teenuste pakkujad kasutada
internetis ID-kaarti või Mobiil-IDd. Ole Kaasas! koolitusel osalenutel on
ID-kaardi või Mobiil-ID praktilise projekti raames võimalus osta arvuti
kasutamise võimalus tekib inimestel ning liituda Internetiühendusega
üsna pea ka valimistel  miks mitte soodushindadega.
anda just sel aastal oma elu esimene
Ole Kaasas! projekti eestvedajad on
e-hääl.
Vaata Maailma Sihtasutus, EMT, Elion
Selleks, et Ole Kaasas! tasuta ja MicroLink, projekti toetavad ka
koolitustest osa võtta, on vaja ennast Swedbank ja SEB. Ole Kaasas!
eelnevalt koolitusele kirja panna, koolitusi kaasrahastab Euroopa
andes oma nime, isikukoodi, Regionaalarengu Fond infoühiskonna
kontakttelefoninumbri ja võimalusel edendamise meetme raames.
ka e-posti aadressi kas veebiaadressil
www.olekaasas.ee või telefonil
618 0180.

Vallavolikogu võttis vastu teise lisaeelarve

28. septembri vallavolikogu istungil
võeti vastu Väike-Maarja valla 2009
aasta II lisaeelarve tulude plaan
summas 1 010 756 krooni ja kulude
plaan (lisa 2) summas 1 010 756 krooni.

2009. aasta teise lisaeelarve projekt on
koostatud lähtudes esimese poolaasta
jooksul laekunud või lepingulistest
täiendavatest toetussummadest,
riigieelarveliste eraldiste muutustest
seoses riigi teise lisaeelarve
kinnitamisega, Pandivere villavabriku võõrandamisest ning
vajadusest
korrigeerida
seni
kavandatud tulusid ja kulusid
lähtudes poolaasta jooksul aset
leidnud tegelikest suundumustest.
Projekti koostamise vajadust on
mõjutanud
ka
meie
vallas
majandussurutisest
tingitud
negatiivsed protsessid, mis on
tinginud ettevõtete ja elanikkonna
maksevõime vähenemisest.
Kokku on see võimaldanud koostada
projekti tulude- kulude mahu kasvuga
summas 1 010 756 krooni.
Tulude poolel on vähendatud pärast
teise maamaksu laekumise tähtaja
saabumist maamaksu laekumise
prognoosi summas 300 000 krooni.
Tululiigil Eespool nimetamata muud
tulud on kajastatud riigile tagastatav
eeldatav käibemaksu summa. Kuna
teisi tuluallikaid käesoleval aastal
sinna planeeritud ei ole, kujuneb
summa ka eelarves negatiivseks.
Kuigi riigieelarvega vähendati vallale
eraldatavat haridusraha 124 634

krooni, leevendab seda Väike-Maarja ning õpilaskodu kohamaksude
gümnaasiumile koduõppe arvel laekumiste arvele.
täiendavalt ette nähtud eraldis 98 552
krooni.
Kulude poolele on laekunud
toetussummad kantud vastavalt
Kohatoetuste vähendamine summas nende sihtotstarbele. Täiendavat
218 760 krooni on vähendanud ka finantseerimist on vajanud MaanVäike-Maarja õppekeskuse eelarvet. teetransport
(hädavajalikud
Samas on täiendõppele lisandunud remontööd, lumetõrje ning kergliikprojektide põhiselt 271 200 krooni.
lustee projekt- 175 000 krooni),
Väike summa, 258 219 krooni, on Maakorraldus (uute katastriüksuste
lisatud ka toimetulekutoetusteks.
moodustamine ning Karja detailplaneering - 65 000 krooni), üle 50 000
Tunduvalt paremini arvatust on krooni on täiendavalt eraldatud
laekunud
käesoleval
aastal spordiklubidele. Kiltsi jätkamiseks
ressursimaksud, eriti kaevandamis- põhikoolina on täiendav personaliõiguse tasu, kokku kasv 90 000 krooni. kulu vajadus 150 000 krooni. 137 000
krooni on täiendavalt pärast esimeste
Kuigi lastevanemate sissetulekute arvete saabumist ja kulude
vähenemine on toonud kaasa võlgnike täpsustamist vaja lisada õpilaskoharvu kasvu ning laekumiste tade kulusse.
vähenemise lasteaedades, on see
mõningal määral kompenseeritud Kulude kasvu nendes osades
täiendavate laekumistega lasteaia- kompenseerib mõningal määral
kohtadelt. Seetõttu on vähendatud intressikulude vähenemine summas
kokku laekumiste prognoose vaid 153 000 krooni, küttehindade
Väike-Maarja lasteaias. Suurim tulude alanemisest tulenev kokkuhoid 244
langus on aga muusikakoolis, kus 000 krooni ning jäätmekäitlusest 100
teiste omavalitsuste lastevanemate 000 krooni
kõrge õppemaks (meie valla
õppemaksust 3-4 korda kõrgem) ei Ka on lisaeelarvega korrigeeritud
võimalda enam laste muusika- tulude kulude sihtotstarvet lähtudes
õpingute jätkamist.
raamatupidamisalastest nõuetest
(jäätmekäitlus-bioloogiline
Arvesse võttes kooli õpilaste arvu ja mitmekesisus,
muudetud
on
koosseisu, on direktoriga koostöös tegevusala-puuetega
laste
prognoositud tulude langus 165 00 hooldajatoetus-tegevusala koodi),
krooni.
samuti tegevusala siseseid tulu-kulu
Sellele vaatamata on majandamis- liike.
tulude kasv tervikuna üle 200 000
krooni, mille võib ennekõike lugeda
Avanduse mõisa renditulude,
hooldekodu täiendavate tulude
(tulenevalt keskmise pensioni tõusust)

Vallavalitsus
Vallavolikogu
kuulutab välja
algatas Aburis
lumetõrjetööde detailplaneeringu
hanke
VÄIKE-MAARJA VALLAVOLIKOGU

Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutab
välja hanke valla teedel ja tänavatel
lumetõrjetööde tegemiseks 2009/2010
talveperioodil.

Pakkumise dokumente väljastatakse
tööpäeviti valla kantseleist aadressil
Pikk 7, Väike-Maarja 10. oktoobrini
k.a. Pakkumised esitada kinnises
ümbrikus märksõnaga Taliteenistus
hiljemalt 12. oktoobril 2009 kell 10.00
eespooltoodud aadressil.

Vallavalitsus
otsib hoonele
lammutajat

Väike-Maarja Vallavalitsus otsib
ettevõtet või eraisikut, kes lammutaks
hoone Kiltsi alevikus Jaama tn 3.
Hoone
lammutamisel tekkiv materjal jääb
lammutajale kasutada (näiteks
puitmaterjal kütteks
26.08.2009 otsusega nr 31 algatati jms).
Väike-Maarja vallas Aburi külas Oru
kinnistu maa-alal detailplaneering. Kõikidel huvilistel võtta ühendust
Detailplaneeringu koostamise ees- Väike-Maarja Vallavalitsusega.
märk on Oru kinnistul asuva elamu
rekonstrueerimine puhkemajaks ning Liina Lepp
uue kõrvalhoone ehitamine.
telefon 53 408 850
e-post liina.lepp@pandivere.eu
Otsusega on võimalik tutvuda Väike- või
Maarja valla koduleheküljel www.v- Peeter Rahnik
maarja.ee ja vallavalitsuse kantseleis telefon 32 95 754
(Pikk 7 Väike-Maarja alevik).
e-post peeter@v-maarja.ee
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Kütteperioodi eel tuleb
korstnaid pühkida!

Seoses kütteperioodi algusega
tuletab päästeteenistus inimestele
meelde, et viimane aeg on üle
kontrollida kütteseadmed ning
pühkida korstnad. Korrast ära
kütteseadmed,
nende
vääriti
kasutamine,
hooldamata
ja
järelevalveta
jätmine
jms
tuleohutusnõuete rikkumine võib
põhjustada raskeid tuleõnnetusi.

puudumisel seda müüjalt nõuda.
Pliiti, maja- ja/või saunaahju tuleb
kütta
mõõdukalt,
vastavalt
kasutajajuhendile.
Kütteja
soojendusseadmeid ei tohi jätta
järelevalveta. Küttekollete läheduses
ei tohi hoida küttematerjali ega muid
kergestisüttivaid materjale.
Ida-Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkonnas on käesoleval aastal
küttekolletest alguse saanud 48
tulekahju. Hooletusest kütteseadmete
kasutamisel puhkes 16 tulekahju, sh
Ida-Virumaal üheksa ja LääneVirumaal seitse. Rikkis kütteseadmed
on põhjustanud 13 tulekahju (kõik
Ida-Virumaal) ja nõgi süttis
suitsulõõris 19 korral (LääneVirumaal 14 ja Ida-Virumaal viiel
korral).

Jälgima peab, et hoone korsten ja
suitsulõõrid on pragudeta ja puhtad.
Kütteseadmeid tuleb hooldada
regulaarselt, sest puhastamata
korstnates/lõõrides koguneb tahm ja
nõgi, mis süttides võivad põhjustada
tulekahju. Aastaringse puiduga
kütmise korral tuleb kütteseadet ja
lõõre puhastada kaks korda,
hooajaliselt kasutatavaid vähemalt üks
kord enne kütteperioodi algust ja
gaasikütteseadmeid üks kord aastas. Täiendavat infot korstnapühkimise
kohta saab päästeala infotelefonilt
Ühepereelamu korstnat võivad 1524 ja veebileheküljelt: http://
elanikud ise pühkida, kui selleks on www.korsten.ee
olemas vajalikud teadmised ja
oskused, kortermajade elanikud Ida-Eesti Päästekeskus soovib
peavad tellima kutsetunnistust omava turvalist kütteperioodi!
korstnapühkija.
Kütteseadme ostmisel tuleb veenduda
kasutamisjuhendi olemasolus ja selle

Mida sa eile õppisid?
Kuidas, ei midagi? Mäletad,
naabrinaine rääkis sulle, kuidas
uutmoodi õunamoosi keeta, laps
õpetas täitsa mitu uut ingliskeelset
sõna... Tähendab õppisid küll!
Tõsi on, et õppimine leiab üha rohkem
kõlapinda. Nii toimub sellelgi aastal
2.-9. oktoobrini XII täiskasvanud
õppija nädal (TÕN), mil inimeste
õpijulgust taas tunnustatakse.
Traditsiooniks saanud avaüritusel,
sedapuhku 2. oktoobril Põltsamaal,
astusid lavalaudadele Eesti aasta
õppija, koolitaja, koolitussõbralikum
organisatsioon ja omavalitsus.
On hea tõdeda, et esile tõstmist leiab
ka miski, mida meetriga mõõta ja
kullakottides kaaluda ei saa 
elukestev õpe ja õppimissõbralikkus.
Ehk on just Euroopa Liidu loovuse ja
innovatsiooni aasta sobilik oma ellu
muutuste ja uuenduste toomiseks?
Laenates Viljandimaa aasta õppija
kandidaadi, Raul Järve sõnu: Minu
arvates täiskasvanuõppega on sama
lugu, mis paljuräägitud innovatsiooniga. Tihti mõeldakse, et see
peab olema midagi suurt, keerulist ja
teaduslikku. Võib, aga ei pea. Eelkõige
on tähtis, et oskust ja teadmisi
kasutatakse ja need aitavad meil
midagi kiiremini, paremini ja
odavamalt teha või saavutada.

Õppimine avab ukse võimalustele.
Alusta juba täna ja usu, homme vaatad
maailma uute silmadega!
Külliki Steinberg,
ETKA Andras
KUULA:
·
Vikerraadios igal reedel
Huvitaja saates kell 10-11 juttu
täiskasvanuharidusest. Järelkuulatav:
www.err.ee
VAATA:
·
ETV ekraanil alates 5.
septembrist igal laupäeval kell 18
saade Tagatargemad. Järelvaadatav:
www.err.ee
LOE:
·
Ajakirja Õpitrepp teine
number ilmus 15. septembril. Küsi
kohalikust
raamatukogust
ja
omavalitsusest
või
loe:
www.andras.ee
INFORMATSIOONI ÕPPIMISVÕIMALUSTE KOHTA LEIAB:
1) haridus- ja teadusministeeriumi
kodulehelt www.hm.ee rubriigist
Õppijale;

2) kutseõppeasutuse või kõrgkooli
täiskasvanute koolituse osakonnas on
Loo algusse naastes on selge, et sa oled võimalik osaleda erinevatel kursustel,
õppimisega alustanud. Järgmine info õppeasutuse koduleheküljelt ja
samm on teha seda teadlikult. www.hm.ee/tasutakursused;
Enesearendamise teel ei pea saavutusi
tingimata harjumuspäraste edu 3) vabahariduslikus koolituskeskuses
rahvakool,
parameetritega
mõõtma.
Kui (rahvaülikool,
õppimisele tänu pole kohe tulnud huvialakool) on samuti võimalik
palgakõrgendust või kõrgemat osaleda erinevatel kursustel. Info:
ja
ametikohta, ei tohiks käega lüüa. www.vabaharidusliit.ee
Tegelik kordaminek on see, et julged koolituskeskuste kodulehekülgedelt.
otsustada ja muuta oma elu, küllap
tuleb siis kõik muu nagunii.
Investeering iseendasse on jääv.

TEADE

Seoses valla 2010. aasta eelarve koostamisega palume Väike-Maarja vallas
registreeritud mittetulundusühingutel, seltsidel ja seltsingutel, esitada oma
finantstaotlused 2010. aasta eelarvest koos konkreetsete tegevuskavadega
Väike-Maarja vallavalitsusele hiljemalt 1. novembriks.
Taotluste ja aruannete blankette saab valla kantseleist ja Internetist valla
koduleheküljelt: Avalik teave  KOVile esitatavate dokumentide vormid.
Eeskätt toetatakse vallas laiemale üldsusele suunatud tegevusi ja üritusi.
Mõelge oma tuleva aasta tegevusplaanid aegsasti läbi, sest toetusevajadusest
tuleb vallavalitsusele teada anda just nüüd, järgmise aasta eelarve
koostamise ajal.
Info telefonil 329 5759.

4

Väike-Maarja Valla Infoleht

September-Oktoober 2009

Uudiseid massaai ja loodusteraapiate
vallast ehk kuidas maal toime tulla
Juba pikemat aega on kestnud
tormijooks linna kui ihaldatud
töövõimaluste
paradiisi
ja
elukeskkonda, mis pakub suuri
võimalusi vabaaja veetmiseks. Kuidas
oled sellest tormijooksust kõrvale
jäänud? Tõenäoliselt on sul jätkunud
seda esivanemate talupojatarkust ja
jooksmine paksema rahakoti poole ei
kuulu sinu esmavajaduste hulka.
Samas aga kurdavad linnainimesed, et
pole enam aega ja jõudu vaba aega
veeta ja mida aeg edasi, seda rohkem
hakatakse igatsema rahulikuma
elukeskkonna
järele.
Paljud
maainimesed, kes on läinud linna,
tulevad jälle tagasi ning üksikud
põlislinnainimesed teevad ka
kannapöördeid, et looduses elamise
võlusid katsetada.
Elu maal ei ole just lihtne, eelkõige
töökohtade mõttes. Maal pead olema
üsna ettevõtlik, et ennast või oma peret
elatada. Loodusravi ja massaaid
annavad just siin maainimesele suure
eelise. Tegelikult ei pea olema
tingimata pikaajaliste kogemustega
massöör, et maal lisa teenida.
Linnas on rõhk eelkõige ilu ja
lõõgastavatel terviseprotseduuridel,
maal
seevastu
vajatakse
tugevatoimelisemaid
terviseprotseduure. Maakeskkond annab
võimaluse teha seda, mida linnas on
väga raske teostada või pole sealsetes
oludes kontekstis.
Turistide aga ka meie oma rahva poolt
on suur nõudlus loodusteraapiate,
eriti saunaga seotud protseduuride
järele. Nende omandamine ei nõua
alati mingeid erilisi andeid või suurt
massaailist-käelist osavust, piisab
tõsisest tahtmisest ja korralikest
teadmistest, kuidas ja miks midagi
teha. Siia alla kuuluvad alates
heinapebrevannidest
ja
taimekompressidest
kuni
ravivihtlemiste, kehakoorimiste,
meemassaai, kuppude kasutamise,
kaaniravi,
mesilasteraapia
ja
soonetasumiseni välja. Need ja paljud
teised tegevused on just see, mis
annavad maainimesele eelise, just seda
tullakse üha enam koos aktiivse
puhkusega
maale
otsima.
Välismaalane tahab eelkõige proovida
just selle maa rahvameditsiini. Eesti
Pärimusmeditsiin on see, mida
Eestisse tulles tahetakse kogeda ja
uskuge mind  see on asi mida me ei
pea häbenema. Midagi on meil
loomulikult emapiimaga kaasa antud
aga nagu iga teinegi oskus tahab ka see
korralikku õppimist.
Kui maaelule ei ole riik piisavalt
tähelepanu pööranud, siis õnneks

Kaja Kruubi
maalid mõtlemapanev
näitus
Väike-Maarja raamatukogus on olnud
võimalus imetleda väikemaarjalase
Kaja Kruubi maale. On inimesi, kes
leiavad need olevat tervendavad ja
mõtlemist avardavad pildid.
Kaja Kruup on pärit Järvamaalt Ambla
vallast. Õppis Ambla Keskkooli
kunstiklassis, Tallinna 1. Keskkoolis,
Tartu Kunstikoolis maali erialal E.
Kahro ja E. Tegova juhendamisel.
Aastatel 1996-2002 õppis Martin Ilvese

loodusravi kohapealt võib Euroopa
suisa Eestilt mõõtu võtta - Eesti on
välja andnud esimesed kutsetunnistused loodusteraapiatest nagu
aroomteraapia,
refleksoloogia,
homöopaatia. Sellel kevadel said
endale esmakordselt elukutse Tai
Nuad Bo-Rarn loodusterapeudid.
Sügisest on võimalus õppida ka
elukutsena Hiina Trad. Meditsiini.
Eraldi tahaks rääkida esimesest
võimalusest
õppida
Eesti
Pärimusmeditsiini,
mille
üle
tuhandetunnilise õppekava järgi saab
alustada õpinguid juba sellel sügisel.
Just sellele alale julgen prognoosida
väga head läbilöögivõimet teiste
loodusteraapiate ja massaaide seas.
Kuna haritud ja sellel alal
mitmekülgsete
teadmistega
spetsialiste siiani Eestis pole (v.a meie
kuulsad ravitsejad nagu Kaika Laine,
Vigala Sass, Aili Paju jt, kellel on
looduse poolt kaasa antud võimed ja/
või kes iseseisvalt on palju juurde
õppinud) on esimestel õppijatel alati
eelis nii meie maal kui mujal selles
vallas tööd saada. Kuigi eelkõige
sooviksin, et kasvaks uus põlvkond
andekaid ja mitmekülgselt haritud
Eesti loodusterapeute, ei pea kõik
soovijad tingimata seda kui elukutset
omandama. Võimalus on töökõrvalt
lisateenust pakkuda, milleks piisab
juba mõnest kursusest ja need pole
sugugi kallid. Selline tegevus oleks
ääretult oluline panus meie
esivanemate traditsioonide taaselustamisele ja väljasuremisohus
maaelu ja eluviiside elavdamiseks.

Oslo Janitsjarkorps koos dirigent Henriette Wie-Flaigiga. Foto: erakogu

Väike-Maarjas esinesid muusikud Norra Kuningriigist

26. septembri õhtupoolikul oli VäikeMaarja rahvamajas saginat palju.
Väike-Maarja
Pasunakoori
korraldusel andis kontserdi Oslo
Janitsjarkorps, keda juhatas Henriette
Wie-Flaig.
Kontsert oli meeleolukas ja
Täpsemat infot nende ainete ja vaheldusrikas. Külalised esitasid nii
muusikat
kui
ka
õppimisvõimaluste kohta saab lugeda Norra
estraadiklassikat. Ei puudunud
www.lahemaatervisekool.ee
meeleolukad
marsilood
ning
tuntud
ansamblite
Samas on mul veel üleskutse ja popurriid
abipalve just eakamatele inimestele.
Kui te teate (või on infot inimestest,
või vanadest kirjutistest, raamatutest)
meie vanadest raviviisidest, siis palun
andke sellest teada. Eriti tänulikud
oleme just eelkõige tervendava käelise Naiskodukaitse Viru ringkond
tegevuse osas. Igal aastal lahkub ju taasasutab Väike-Maarjas ühe
meie seast sadu vanu memmesid  esimesena Virumaal tegutsemist
taatisid, kes selle väärtusliku info alustanud jaoskonna. Loodavasse
igaveseks endaga kaasa viivad. jaoskonda saavad astuda ja
Kutsun teid üles austama ja säilitama Naiskodukaitse organisatsiooniga
seda kallist vara ning jagama liituda isamaalised ja teotahtelised
naised alates 17. eluaastast.
tulevaste põlvedega.

muusikast nagu ansambel ABBA.
Küllap kõigile kuulajaile jäi kõrvu
helisema põimik ABBA Gold.
Orkestris mängis ligi 30 muusikut,
aga nagu hiljem selgus, oli see vaid
kaks kolmandikku täiskoosseisust.
Eriti nauditav ja särav oli dirigendi
töö. Eestis ei ole sage, et orkestrit juhib
naisdirigent. Henriette nõudliku käe
all sulas kollektiiv ühtseks ja
paindlikuks tervikuks.

Kontsert
oli
üles
ehitatud
ühiskontserdina. Et külalistele veidi
puhkust anda, astus üles ka VäikeMaarja Pasunakoor.
Muusika on see, mis meid seob! Nii
jätkus hiljem kohvilauas Norra ja Eesti
muusikutel jututeemat kauemakski.
Täname publikut sooja vastuvõtu eest!
Vallo Taar
Väike-Maarja Pasunakoori dirigent

Naiskodukaitse Viru ringkond taasasutab
Väike-Maarjas jaoskonna

Viru ringkond asutati 10. juunil 1925.
a. Väike-Maarja jaoskond oli üks
esimesi loodud jaoskondi Viru
ringkonnas. Esimestena on kirja
pandud Viru Ringkonnas Rakvere
Alar Krautman
Eesti Pärimusmeditsiini Ühingu Linna jaoskond (asutatud 07.11.1925),
Rakvere valla jaoskond (25.11.1925),
eestkõneleja
Loodusteraapiate
Nõukoja Jõhvi valla jaoskond (17.11.1925) ja
Väike-Maarja jaoskond.
eestseisusest
Lahemaa Tervisekooli juhataja
Väike- Maarjas on tegutsev rühm
kaitseliitlasi Ants Rikbergi juhtimisel
ja noorteorganisatsioonid toimivad
juures ja täiendas end kaugõppe
naiskodukaitsja ja noortejuhi Silvi
kursustel massaai alal.
Aasumetsa eestvedamisel. Loodava
jaoskonna eesmärgiks on koondada
Millegi loomine on positiivne
kokku Simuna, Tamsalu, Rakke,
energia. See on enese sisse vaatamine,
Laekvere ja muud Väike-Maarjat
teraapia. Eluline vajadus on oma
ümbritsevate paikade isamaalised ja
annet väljendada. Kui sulle on antud
teotahtelised Eesti naiskodanikud.
mingi kingitus, siis tuleb seda
Kuna põhikirja kohaselt on
arendada. Kui me siit maailmast ära
Naiskodukaitse üheks põhiülesläheme, siis - kuidas oleme kasutanud
andeks toetada Kaitseliitu ja sellest
seda, mis meile on kaasa antud. Meile
lähtub ka suur osa organisatsiooni
on antud anne, aga mida oleme
tegevusest, siis võimaldab värskelt
sellega teinud? mõtiskleb Kaja
tegutsemist alustav jaoskond
Kruup.
arendada ühes organisatsiooniga
vastavas piirkonnas riigikaitselist
Pilt Ebavere mäest
tegevust ja isamaalist kasvatust.
Kaja Kruubi näitusel Väike-Maarja
raamatukogus oli pilt-nägemus
Riigikaitse õpetust on küll koolides
Ebavere mäest.
valikainena õpetatud alates 1997.
Igaüks on oma usku. Siinkandis on
aastast, aga lisaks faktide teadmisele
palju erinevat usku inimesi. Olen neid
on oluline, et inimesed mõistaks oma
kõiki kuulanud, mul endal on
kohta ühiskonnas, usaldaks riiki ning
tekkinud pilt. Nendel mägedel ja mäe
oleks ka ise valmis aktiivselt kaasa
alla vajunud linnal on palju suurem
aitama riigi arengule. Riigikaitse on
tähendus kui pelgalt legend. Sel on
auasi ja üks oluline osa isamaalisest
sügavam mõte, mida inimene ise peab
kasvatusest, mis algab kodust, jätkub
tabama, milleni jõudma. Need ongi
sügavad kultuuri juured  need mäe
alla vajunud linnad. Paljude rahvaste
jutud räägivad mäe alla vajunud
linnadest. Kui palju õpetatakse
koolides noori sügavamalt mõtlema?
Õpime küll tuumafüüsikat, aga
sügavama tuumani me ei jõua...
räägib Kaja Kruup.
Infot võib saata:
alar@lahemaatervisekool.ee
Tel 5669 3749 (Anneli)

koolis ja töökohas ning on oluline, et
kõik lülid selles kasvatuses toimiksid.
Naiskodukaitse ellukutsumisel 1927.
aastal oli eeskujuks paljuski Soomes
juba
populaarsust
võitnud
samalaadne
Lotta
Svärd
organisatsioon, mis loodi 1921. aastal
sealse Kaitseliidu toetuseks. Enne
Teist
maailmasõda
kuulus
Naiskodukaitse ridadesse pea 17 000
liiget üle Eesti ning see oli oma aja
kohta
väga
edumeelne
naisorganisatsioon.
Sellesse
kuulumine oli ühiskonnas ehk
seltskonnas, nagu tol ajal öeldi,
prestiine,
sest
liikmeks
vastuvõtmisel kaaluti soovijaid väga
hoolikalt. Enamuse liikmeskonnast
moodustasid vastutust kanda
oskavad ja haritud naised nagu
taluperenaised,
õpetajad,
kontoriametnikud.
Praegu on organisatsioonis tegutsev
üle 1200 naise. Naiskodukaitse
koondab endas läbilõiget kogu Eesti
naistest. Siin on nii verinoori
gümnasiste kui ka keskealisi
karjäärinaisi ja kuldses vanaema-

vanuses naisi. Siin on neid, kellele
meeldib näoli mudas roomata ja
laskmas käia, aga ka neid, kes relva
pelgavad ja parema meelega esmaabi
annavad või teisi koolitavad,
supikulpi liigutavad või kodutütreid
kantseldavad. Naiskodukaitses on
väga palju ja väga erinevaid võimalusi
ennast isamaa hüvanguks rakendada
ja sealjuures ka ise areneda.
Naiskodukaitse Viru ringkond ootab
just
sind,
isamaaliste
väärtushinnangutega ja riigikaitsesse
oma panust anda tahtev vähemalt
17aastane
Eesti
naiskodanik,
loodavasse Väike-Maarja jaoskonda.
Avasta enda jaoks uus elu, uued
võimalused, uued sõbrad ja
väljakutsed.
Lisateave:
Kristel Kitsing
PR-juht
Naiskodukaitse Viru ringkond
5784 5943
E- post: Krispiinz@hotmail.com

Väike-Maarja lasteaia 4. rühm tänab
perekond Laansalu lasteaeda toodud
mänguasjade eest!
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Kultuurikalender

OKTOOBER
14. oktoober kell 14.00 Väike-Maarja
rahvamajas Kinobussi multifilm
Minu naaber Totoro. Pilet 25 krooni.
Kell 18.00 maffiafilm Vasha. Pilet 35
krooni.
14. oktoobril kell 15.00 Eduard Leppik
- 85. Mälestusõhtu Väike-Maarja
raamatukogus. Kell 14.00 süütame
mälestusküünla Eduard Leppiku
haual Väike-Maarja vanal kalmistul.

Simuna naisteklubi puhkepaus Viljandis. Foto: erakogu

Simuna naisteklubi suvised tegemised

PÄEV KAUNITES AEDADES
9. juuli veidi vihmasel hommikul
kogunes rahvamaja juurde üle kümne
vapra ilmatrotsija, kes soovisid teha
juba traditsioonilise reisi maakonna
kaunitesse koduaedadesse. Alustasime Triigi külast, kus pererahva lahkel
loal imetlesime Arvo Kaare ja Riina
Põldma aialahendusi.

Lasila tornid
Tõeline üllatus ootas meid Lasila
mõisas. Ajalooliselt Virumaale
Kadrina kihelkonda kuulunud mõis
paistab silma oma tornide ja
tornikestega. Selles 1862. aastal
valminud historitsistlikus tellistest
Lasila mõisa peahoones tegutseb
hetkel Lasila põhikool. Mõisauks
avanes ja meid võttis vastu tõeline
mõisaproua Kadi, kellega koos
käisime läbi kõik toad mõisas ja
jalutasime ka pargis. Väga armas
hoone!
Baeri paik
Oluline fakt on, et siin elas ja kasvas
Karl Ernst von Baer (1792-1876), kes
sündis küll Piibe mõisas. Tal oli 9 õdevenda. Karl Ernst koos paari õevennaga kolisid isa venna Karl
Heinrich von Baeri juurde Lasila
mõisasse, et vanemate koormust
vähendada. Karl Heinrichil endal
lapsi ei olnud. Arvatakse, et just Lasila
mõisa ümbrusega tutvudes, tekkis
Baeril suur huvi looduse vastu.
Pärastlõunal jõudsime LääneVirumaa Kauni kodu konkursi 2009
aasta võitja Pihlamäe kinnistule
Loobus.
Kaunimaks
eramuks
tunnistatud Pihlamäe perenaine Tiiu
Raidmaa ütles, et kodu ja selle
ümbrust seades on nad kasutanud ära
seda, mis neil juba olemas ning mida
suur avatud territoorium võimaldab alles on jäetud vanad puud, mida on
püütud esile tuua, puuduvad kallid
puud-põõsad.

oli tutvuda Karula seltside tööga. Soov
oli saada juurde teadmisi, kuidas
ääremaadel raskel ajal toime tullakse
ja ikka rõõmus meel ja eneseväärikus
säilitatakse.

mööblit, käsitöid ja Tõnu Kuke
kuksiime. Kuksiimid on puändikad
sõna ja kujundimänguga märgid, mis
kannavad endas omapärast huumorit,
vihjeid ja allegooriat (T. Kukk,
Reisi esimene peatus oli imelises Kuksiimid).
Põltsamaa roosiaias, kus kasvab üle Bussi käima lükanud läks sõit Sakala
3000 roosiistiku ning erinevaid kõrgustiku poole, kus ürgoru serval,
roosisorte on kollektsioonis kokku ligi maalilise järve kaldal asub Viljandi.
900. Kõik me valisime rikkalikult Oli aeg midagi põske pista! Meid
õitsevate rooside seast välja oma ootaski väliselt tagasihoidlik, kuid
lemmikud, mida oma koduaeda suurepärase teeninduse ja väga
istutada. Kui oled juba Põltsamaal, maitsvate toitudega Armeenia köök.
tuleb Eestimaa ainsa kuningriigi Kohapeal olles selgus, et ettevõte ongi
pealinnaga ka põhjalikult tutvuda. Viljandi parim toitlustaja. Peale nii
Kõigepealt, Põltsamaa loss, mis rohket lõunasööki oli väga sobiv teha
ehitati 1770. a endise linnuse jalutuskäik lossipargis.
varemetele. See oli esinduslik
rokokoostiilis sisekujundusega kolme- Nakatu Turismitalu nakatas meid
korruseline loss, mida peeti sel ajal tõeliselt - sealne vastuvõtt, pererahva
ilusaimaks Balti riikides. Loss hävis külalislahkus ja võrratult maitsvad
1941. a ja selle renoveerimist alustati road. Ja milline loodus! Kohati tekkis
1970. Lossihoovis asub Põltsamaa tunne just kui oleksin kusagil Alpide
muuseum, mille Põltsamaa ajalugu mägikülas  järvesilmad, künkad ja
tutvustavas kollektsioonis on tähtsal nõlvadel oti mägiveised. Vesteldes
kohal fotod lossist ning rikkalik kohalikega selgus, et mägiveiste
kohalik kultuurilugu. Ja loomulikult kasvatus on parim tegevus siin
tuleb sisse astuda veinikeldrisse, kus maastikul. Veel sai selgeks, et kaugel
saab degusteerida Põltsamaal Läti piiriääres eluga toimetulekuks on
oluline külakogukonnavaheline
toodetavaid veinisorte.
koostöö ja seltsitegevus.
Põltsamaa Feliks on vanim puuviljaja marjaveinide tootja Eestis. Veinide Teine päev algas Karula rahvuspargi
valmistamisega tehti algust 1920. ala tutvumisega.
aastal ja Esimese Vabariigi lõpuks Karula rahvuspargi alal on
tunti ja hinnati neid jooke kõrgelt nii traditsiooniliselt tegeldud põllumakodumaal kui ka piiri taga.
jandusega. Karula elanike kõige

Põltsamaa pakub naturaalseid
puuvilja- ja marjaveine, millest osa on
värsked ja reipad, teised jälle
pikkamööda laagerdunud ning
väärikad. Kõik veinide valmistamiseks vajalik saadakse Eestimaa
puuvilja- ja marjaaedadest. Parim oli
1998. aasta parimatest kodumaistest
mustsõstardest valmistatud Põltsamaa Tõmmu 1998  tõesti suurepäraselt laagerdunud rikkaliku maitsebuketiga marjavein, mida pakub oma
Tahame, et meie ümber oleks kogu vastuvõttudel
meie
vabariigi
aeg kena. Teistele ei pruugigi meie president.
tehtu alati meeldida, lausus
Raidmaa, kelle kodu ei saa kunagi Olustvere mõis paistab silma oma
esindusliku arhitektuuri, liigirikka
päris valmis, sest pidevalt tuleb uusi
ideid ning töid ja tegemisi. pargi ja väga hästi säilinud tervikliku
Siinse kodu juurde kuulub ka väike mõisakompleksiga.
muuseum, kus väljapanekud viivad Restaureeritud kõrvalhoonetes on
meid lähiminevikku ja tekitavad mitmeid näitusi, tuntuim on alates 12.
laheda nostalgiatunde. Lõpetuseks sai veebruarist 2002 püsiekspositsioon
igaüks osta kaasa perenaise Voldemar
Luha
valmistatud
valmistatud väga maitsekaid ja puunikerdustest, mis kujutavad
huvitavaid käsitöid.
hobuseid ja inimesi erinevates töödes
ja tegevustes. Kokku on hobuseid
ÕPPEREIS KARULASSE
valmistatud 500 ringis, tutvumiseks
28.-29. juulini toimus õppereis on neist lossi välja pandud poolsada.
Viljandi- ja Valgamaale. Eesmärgiks Mõisa näeb veel topiseid, vana

tähtsamateks tegevusaladeks on
olnud vilja- ja loomakasvatus, aga ka
metsandus, aiatöö, mesindus ja
kalandus. Põllumaa paiknes peamiselt
rahvuspargi põhjaosas; on üsna
viljakas, kuid killustub reljeefi tõttu
väiksemateks laikudeks. Põllumaa
paikneb peamiselt laugematel
künkalagedel ja-nõlvadel, niidud ja
karjamaad on orgudes, lohkude
põhjas ja madalamatel nõgusamatel
aladel, vaheldudes kasutamiseks
kõlbmatute soo- ja rabalaikudega.

31. oktoobril näituse Looduslikud
pühapaigad avamine Väike-Maarja
raamatukogus. Info Väike-Maarja
põllumeeste seltsi pärandkultuuri
osakond tel 526 3831
NOVEMBER
5. novembril kell 16.00 beebipidu
Väike-Maarja rahvamajas.

8. novembril kell 12.00 isadepäeva
tähistamine Väike-Maarja rahvamajas.
Külas on Kinobuss, näidatakse
16. oktoober kell 22.00 disko Väike- lastefilmi Torm.
Maarja rahvamajas. DJ Cozzo. Pilet
novembril
Väike-Maarja
eelmüügist rahvamajas 35 krooni, 20.
muusikaseltsi muusikaõhtu. Õhtu
kohapeal 60 krooni.
eesmärk on koguda annetusi novembri
23. oktoober kell 21.00 Green Thea ja lõpus Väike-Maarjas toimuva
Risto Küti tasuta kontsert Väike-Maarja vabariikliku vokalistide konkursi
toetuseks. Info Marju Metsmanilt
rahvamajas.
526 3831.
24. oktoober kell 14.00 Härmalõnga
27.-29. novembrini vabariiklik
pidu Väike-Maarja rahvamajas.
vokalistide konkurss Väike-Maarjas.
29. oktoobril kell 19.00 Väike-Maarja Pühendatud Vello Jürna 50. sünnimuusikaseltsi muusikaõhtu Ebavere aastapäevale.
tervisespordikeskuses. Õhtu eesmärk
on koguda annetusi novembri lõpus 29. novembril kell 17.00 advendiVäike-Maarjas toimuva vabariikliku küünla süütamine alevi jõulukuusel,
vokalistide konkursi toetuseks. esineb segakoor Helin.
Konkurss on pühendatud Vello Jürna
50. sünniaastapäevale. Info Marju Info:
Väike-Maarja raamatukogu 3255 034
Metsmanilt tel 526 3831.
Väike-Maarja rahvamaja
326 1837

14. oktoobril kell
15.00 Väike-Maarja
raamatukogus
Eduard Leppik - 85
Mälestusõhtu
14.00 süütame
mälestusküünla
Eduard Leppiku haual
Väike-Maarja vanal
kalmistul.
tänapäeval talgud.
Traditsiooniliselt on Karula ala olnud
ka nõiakultuuri kandjaks. (Vanemad
inimesed mäletavad veel Kagu-Eesti
suurimast nõiasuguvõsast Surit. Praegu
on Kaika külas tuntud Kaika Laineteadaolevalt ainuke eelmise külanõia poolt
ametisse nimetatud ravitseja Eestis.
Väiksemaid vigureid oskasid hiljuti teha
veel paljud.
Edasi jätkus tee Võrtsjärve poole. Teel
põikasime sisse krahv Bergi rajatud
omapärasesse Sangaste lossi. Sangaste
mõis oli tunnustaud Peterburi turul
kui kõige kvaliteetsema ja puhtama
piima müüja. Sangaste mõisas oli Eesti
esimene auto ja viljapeksumasin ning
siin on leiutatud kartulikombain
(Voldik, Sangaste loss). Meie teadsime,
et Berg aretas maailmakuulsa
rukkisordi Sangaste, mille eest ta
1889.aastal Pariisi maailmanäituselt
suure kuldauraha sai. Sangaste
rukkileiba saime osta Rõngu
Pagaripoest meiegi  otse ahjusooja.
Küll oli hea!

aga kapten ja pootsman olid alles
metsas seenel, metsad olid ju seeni täis
ja iga vaba hetk on vaja ära kasutada.
Istusime ja ootasime. Kohalikelt
kuulsime, et Võrtsjärve-äärsed vallad
on seljad kokku pannud ja turistide
kolalemeelitamiseks suure töö ära
teinud. Läbi Võrtsjärve sihtasutuse on
suudetud piirkonna arendamiseks
saada miljoneid euroraha. Ettevõtjaid
olevat juba nii palju, et tööjõudu
külades ei jätku, ütlevad kohalikud.
Õigepea jõudsid kohale ka kapten
Marko ja pootsman Ants ning reis
kalepurjekal üle järve Tondisaarele
algas. Sadamast popsutas laev välja
mootori jõul, kuid järvel heisati purjed
ja lasti alusel rahulikult üle lainete
liuelda. Valgete purjede all sõime
imemaitsvat angerjasuppi ning
uurisime, et mida see kale tähendab?
Kale on Võrtsjärvel kasutusel olnud
traditsiooniline puust traalerpurjekas,
mida tema graatsilise välimuse tõttu
tihti ka lõbusõitudel kasutati.
Lõbusõit Võrtsjärvel kujunes meilegi
unustamatuks elamuseks.

Aiakraami kasvatavad rahvuspargis
Tore reis oli!
ise 96% peredest. Samuti saadakse Bussis leiba nosides jõudsime
Võrtsjärve
limnoloogiajaama.
kartulid peaaegu alati oma
Reet Maadla
majapidamisest. Isegi kohupiim Kalepurjekas Paula seisis kai ääres,
Reisi toetas Leader - programm
saadakse ligi pooltes peredes, või
neljandikus ning mesi viiendikus
peredest oma majapidamisest.
Hobutööd kasutatakse veel on kartuli
harimisel (äestamine, muldamine,
vagude ajamine), metsast puude
toomisel, vähem heinategemisel
(heina riisumine ja kojuvedu).
Heinatöö käib tänapäeval tihti
masinatega. Siiski on säilinud käsitsi
heinateo oskused: käsitsi niitmine,
rõugutamine. Levinud töövormiks on
olnud ning on üsna sageli ka
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Kuuenda Lääne-Virumaa küladevahelise
võrkpalliturniiri võitis Väike-Maarja

VÄIKEMAARJA
VALLA
RSK TEATAB:

Tänavu peeti Lääne-Virumaal MTÜ
Virumaa Lootus korraldusel juba
kuuendat
korda
külade
võrkpalliturniiri. Alagruppide ja
lisaturniiri mängud toimusid
juulikuus Kadilas, Aasperes ja Tudus,
finaalturniir peeti 15. augustil Nõmme
külas.

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!

Meie vallast oli esindatud neli
piirkonda:
Simuna - Karlis Karm, Sigmar
Kadastik, Signe Kadastik, Madis
Sillamaa, Kalev Nõmmiste, Tarmo
Kaasik, Vadim Kolpakov
Triigi - Tarmo Rebane, Kertu Rebane,
Marek Rebane, Olaf Rebane, Ergo
Eesmäe, Kert Kuntro, Allar Adamson,
Innar Lillemets
Nõmme - Hans Kruusamägi, Helges
Toming, Merilin Toming, Juta Vilgelm,
Kalev Nõmmiste
Väike-Maarja - Aivar Püvi, Kunnar
Püvi, Tõnu Leesnurm, Rivo Täheste,

Harjuta terviseks punktiseis
14.09.2009 seisuga

Sten Anslan, Risto Jakobson, lõpuks vaekauss enda poole
Aleksander Adamson, Mihkel kallutada ja võitjaks tulla.
Niinemets
Paremusjärjestus:
Finaalturniirile pääses kolm siinset 1. Väike-Maarja, 2. Venevere,
võistkonda. Väike-Maarjal õnnestus 3. Vergi, 4. Kadila. 5. Triigi, 6. Tudu,
7. Simuna, 8. Kadrina

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Georg
Lurichi fond toetab Lurichi
tõekspidamiste väärtustamist ja tema
mälestuse jäädvustamist. Esimesi
taotlusi Georg Lurichi fondi
stipendiumidele oodatakse selle aasta
sügisel.
Igaüks meist saab 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.

Mõnda Georg
Lurichi elukäigust
22.04.1876 - 22.01.1920

1904
Noored elukutselised raskejõustiklased Paul Ingermann, Jaan Jaago,
August Ploom, Johannes Tigane ja
teised, kes ei tohtinud treenida
amatööride klubis Tartu Aberg,
asutasid oma klubi Tartu Lurich.
Klubisse kuulus umbes 40 meest
(enamik küll amatöörid) ja see
tegutses maailmasõjani, mil enamik
selle liikmeid mobiliseeriti.
1909
Kaukaasias esines Lurich efektse
jõunumbriga: kaks hobust ei suutnud
lahti vedada tema käsi, mida ta rinnal
koos hoidis. Buhhaara emiir, kes seda
pealt vaatas, käskis seepeale tuua oma
kaks kõige tugevamat kaamelit. Ka
need ei saanud Lurichist jagu.
Auhinnaks sai Lurich võidetud
kaamelid, kes kahjuks Eesti kliimat
halvasti talusid ja järgmisel aastal
surid.

Väike-Maarja korvpallipoisid esinesid edukalt
rahvusvahelisel noorteturniiril
27.-29. augustini toimus LääneVirumaal Virumaa Pallimängude
Kooli ja Rakvere Spordikeskuse
korraldatud kolmas rahvusvaheline
noorte korvpalliturniir NEW
GENERATIONs MINI CUP. See
FIBA Euroopa ametliku noorteürituse staatuses rahvusvaheline
korvpalliturniir on omalaadsete
hulgas Eestis suurim.
Turniiril osales viies vanuserühmas
60 poiste võistkonda Eestist, Lätist,
Leedust, Soomest, Rootsist, Venemaalt ja Inglismaalt. Mängud peeti
Rakvere, Väike-Maarja, Tamsalu ja
Vinni spordihoonetes.

www.kaijala.ee keskkond on 2009
hooajal kogunud üle POOLE
1910
20. novembril (ukj) esines Lurich MILJONI külastuse
Tallinnas karskusseltsis Valvaja 620
inimesele kõnega karskusliikumise www.kaijala.ee on Käi Jala!
tähtsusest. Reklaamiks laskis ta Ed. tervisekõnni keskkond, mis pakub nii
Berggrüni raamatukaupluse aknale osalejatele kui lihtsalt külastajatele
oma auhindu välja panna: kuldvöö, päevakajalist infot tervisliku elustiili
kullast ja hõbedast medalid ja märgid harrastamiseks ning on samas
jms, kokku sadakond eset. Need aga tervisekõnni osalejate kohtumispaik.
varastati ära. See vargus tekitas suurt Veidi üle poole aastaga õnnestus
kõmu muuhulgas järgnenud protsessi keskkonnal koguda üle poole miljoni
tõttu. Lurich süüdistas Tallinna külastuse, mis teeb keskkonnast
populaarseima
politseimeistrit Tsitseroinit varguse tõenäoliselt
korraldaja
organiseerimises kättemaksuks selle rahvaspordiürituse
veebikeskkonnas.
eest, et ta polnud nõustunud kaotama
vene publiku lemmikule Viktor
Solovjovile. Tsitseroin süüdistas Hea meel on näha, et tervise eest
Lurichit teotamises. Protsess kestis hoolitsemine on moodi läinud ning
kaks aastat ja Lurich mõisteti tagaselja üha enam inimesi otsivad harrastajale
10 päevaks vangi. Lurich kaebas sobivaid liikumisvõimalusi, mis
otsuse edasi kuni kõrgeimate aitavad kujundada elustiili ja tekitada
instantsideni, kuid tulemusteta: harjumust igapäevaselt liikuda, mitte
tsaaririigi senat kinnitas otsuse sügisel ei nõua ühekordset pingutust nendib
ürituse üks korraldajatest, Kätrin
1912.
Karu. Veel lisab ta, et lisaks võistlusel
osalejatele näitab positiivset trendi ka
1911 ja 1912
Lurich võitis tempionaadid Brüsselis lihtsalt treeningpäeviku kasutajate
ja Gentis, oli Varssavis tehh Pospeili arv. See näitab, et terviseteadlik
kasutaja tunneb end treeningpäevikut
järel teine ning võitis Hamburgis.
kasutades koduselt.

Eriti tublid olid Leedu noored
korvpallurid, kes viisid viiest võidukarikast kaasa neli.
1998. aastal sündinud poiste
arvestuses oli edukaim ja jättis kulla
Eestisse Virumaa Pallimängude Kooli
võistkond, mille koosseisus astus üles
ka viis Väike-Maarja poissi: Sten
Saaremäel, Henri Matikainen, Ander
Talu, Martin Ojamaa ja Kerdo
Kivivare (treener Vaido Rego).
Väike-Maarja spordihoones toimusid
turniiri kõige vanema vanuserühma,
1994. aastal sündinud poiste
võistkondade mängud. Väike-Maarja

1. Mall Lepiksoo (Väike-Maarja, 195
osaluskorda/19 boonuspunkti)
2. Viivi Kahr (Päästekool, 194/19)
3. Aino Saaremäel (Kiltsi põhikool, 181/
18)
4. Urmas Kopti (Lasila Betoon 151/15)
5. Urve Kalda (Väike-Maarja 124/12)
6. Ellen Tilk (Väike-Maarja 108/10)
7. Õie Altermann (AS Boxer, 106/10)
8. Rita Soidla (Väike-Maarja, 99/9)
9. Anne-Ly Nilbe (Päästekool 99/9)
10. Ain Kõiv (FIE, 98/9)
11. Sandra Bork (Väike-Maarja, 85/8)
12. Riina Laanemägi (Väike-Maarja, 78/
7)
13. Malle Mägi (Väike-Maarja, 77/7)
14. Heete Ausmeel (Väike-Maarja, 69/6)
15. Airi Einsalu (Maarjalill 69/6)
16. Ille Laanemägi (Väike-Maarja 67/6)
17. Erki Tomson (Jõhvi 67/6)
18. Taimar Kopti (Dicro 65/6)
19. Geidi Kruusmann (VMG, 64/6)
20. Tuuli Saksa (VMG, 63/6)
21. Ave Jander (Väike-Maarja, 59/5)
22. Aare Türkel (Ambla 59/5)
23. Marko Põdra (Väike-Maarja, 56/5)
24. Riina Jalast (VMG, 55/5)
25. Heinrich Kalda (Tallinn 54/5)
26. Andres Saaremäel (Clean Up 53/5)
27. Bruno Münter (FIE, 51/5)
28. Terje Ruuben (FIE, 49/4)
29. Merje Suits (Väike-Maarja, 49/4)
30. Kristiina Kahr (VMG 49/4)
31. Jaana Puksa (VMG, 48/4)
32. Aivar Krikmann (Ebavere Suurtalu
47/4)
33. Sirle Aosaar (õppekeskus, 45/4)
34. Anneli Kütt (OÜ Joosand, 44/4)
35. Maili Tannbaum (Väike-Marja RSK,
42/4)
36. Toomas Vinkel (Väike-Maarja, 42/4)
37. Sirje Aus (Rotaks 41/4)
38. Regina Kask (Väike-Maarja
spordihoone 40/4)
39. Anni Lomp (RKV, 37/3)
40. Kristi Põdra (Väike-Maarja 35/3)

poisid said selles vanuserühmas 10.
koha.
Turniir andis harukordse võimaluse
näha Väike-Maarja spordihoones
üheaegselt nii korvpalli olümpiavõitjat kui maailma- ja Euroopameistrit: Tiit Sokku treenerina ja
Heino
Endenit
võistluste
patroonina.
Aitäh kõigile, kes andsid oma osa
turniiri igakülgsesse õnnestumisse!
Ilve Tobreluts

Kõnnime elu ilusaks!
Käi Jala! kevadkampaaniaga liitus ligi
3000 inimest ning enne sügisvõistlust
on jällegi huvilistel võimalus liituda
ning
stardipakist
soetatava
sammulugejaga
enda
liikumisaktiivsus luubi alla võtta.
Käi Jala! liikumiskampaania kutsub
ka sügisel tervislikult liikuma
Käi Jala! sügiskampaania toimub 15.
september kuni 15. oktoober ning selle
eesmärk
on
tõsta
inimeste
liikumisteadlikkust ning füüsilist
aktiivsust oma igapäeva tegevustes.
Sotsiaalse algatuse juhi Boriss
Gubaidulini sõnul tuletatakse
kampaaniaga inimestele meelde, et
tervis ja tervislik heaolu ei ole konstant
ning selle nimel on võimalik ise ette
võtta samme. Kampaania Käi Jala!
Kõnnime elu ilusaks! saab teoks
koostöös avaliku- ja ärisektori
organisatsioonidega. Infot levitatakse
peamistes meediakanalites ning see
peaks panema kõiki enda käest
küsima, kui vastutustundlik ma enda
tervise suhtes olen ja teadlikumalt

liikuma suunama sõnas Gubaidulin.
Käi Jala! Loodi 2008 kevadel
eesmärgiga koostöös tööandjatega
ning avaliku sektoriga kaasa aidata
liikumiskultuuri loomisele ja
arendamisele, muutes liikumise
teadvustamise lihtsaks, motiveerivaks
ja arusaadavaks.
Püüame
mõjutada
tervislike
eluväärtuste kujunemist ühiskonnas
ning oma positiivse eeskujuga
olemasolevaid ja järeltulevaid
sugupõlvi. Õppida ise ja õpetada
teistele tervislikku liikumist.
Koostöös ettevõtete, avaliku sektori ja
eraisikutest partneritega panustame
oma oskusi ja rahalisi vahendeid
muutuste loomiseks tervisekäitumise
valdkonnas.
Kätrin Karu
katrin@kaijala.ee
583 580 26
www.kaijala.ee

Rulluisuvõistlus
SUVEOTS 4
tulemustest
Rulluisuvõistlus Suveots LJKT
auhindadele toimus juba neljandat
korda. Järgmisel aastal planeerime
lükata võistluse kas päeva edasi või
teeme hoopis nädalvahetusel.
Tulemused olid järgmised:
*kuni 10aastased tüdrukud: 1. Anu
Reinmann, 2. Häly Raidla, 3. JaanaLiis Jalakas
* kuni 10aastased poisid: 1. Ander Talu
* 11-15aastased tüdrukud: 1. Birgit
Basmanova, 2. Annika Kroll, 3. Iris
Leist
* 11-15aastased poisid: 1. Sten Arulaan, 2. Gert Raidla, 3. Rait Läänemets
* 16-19aastased tüdrukud: 1. Anette
Kuldsalu
* 16-19aastased poisid: 1. Tõnis
Marsalov
* naised: 1. Malle Rohtla
* mehed: 1. Rain Ellermaa, 2. Ermo
Lood

Jalgpall

Valla meistrivõistlustest võttis osa
ainult kaks võistkonda, mida on
kindlasti
vähe.
Omavahelise
kohtumise võitis Vao võistkond ja tuli
ühtlasi ka valla meistriks. Võistkonnas
mängisid Jaanus Müürsepp, Indrek
Müürsepp, Ragnar Lepp, Martin
Adamson, Urmo Väizanen, Imre
Vahtra, Allan Ljäzin ja Mark Ernits.

Rannavõrkpall

Osa võttis viis võistkonda, kellest neli
olid meeskonnad ja üks naiskond.
Valla meistriks tulnud võistkonnas
mängisid Juta Vilgelm ja Gertu
Rebane. Meeskondade kolm paremat
olid: 1. Sweden 95, 2. Vao, 3. Kunnid
Võitjavõistkonnas mängisid Rivo
Täheste, Kunnar Püvi ja Taavi Eesalu.
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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

Kevadiste
kulupõlengute
vältimiseks niida
maavaldus
sügisel
Hoidmaks ära kulupõlengutega
kaasnevat varalist ja keskkonnakahju,
tuleb maavalduste korrastamist
alustada sügisel, kuni on võimalik
viimast korda niita õuealad ja
suuremad heinamaad.
Keskkonnaministri määruse Metsa ja
muu taimestikuga kaetud alade
tuleohutusnõuete kinnitamine
kohaselt algab tuleohtlik aeg kevadel
pärast lume sulamist ning lõpeb
sügisel vihmaste ilmade saabudes.
Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia
Instituut.
Vältimaks kulupõlengutest tekkivat
keskkonnakahju ning ohtu inimeste
elule ja varale, kutsub Ida-Eesti
Päästekeskus maaomanikke juba
sügisel oma maavaldused korrastama.
Kes sügisel on oma valduste
niitmisega hoolas, sel kevadel maja
ümbrus korras ning elu turvalisem,
ütles päästekeskuse järelevalveteenistuse juht Rivo Neuhaus.

Punaväed olid Eesti piiridel Narvas
juba 1944. aasta veebruaris. Neil oli
kavas Eestimaa vallutada käigult,
kuid see ebaõnnestus saksa poole
vägede visa vastupanu tõttu. Eriti
paistsid silma saksa mundris
eestlased, kes võitlesid siin oma
kodupinna eest.Rinne jäi püsima kuni
septembrini. 4. septembril lõppes
Soome jätkusõda. Peale Punaarmee
jõudmist Riia lähistele otsustas saksa
väejuhatus Eesti maha jätta. Eesti
väeosad pidid rindelt lahkuma
viimastena. Taganemist kiirendas
Punaarmee suurrünnak Emajõe 17.
septembril. See oli edukas ja rinne
liikus kiiresti põhja poole.
Eesti rahvuslikud jõud nägid
tekkinud olukorras võimalust Eesti
omariikluse
taastamiseks.
Ettevalmistustöö toimus varjatult.
Peaminister J. Uluotsa rahvuslik
üleskutse meeste mobilisatsiooniks
veebruaris 1944. a tõi sõjaväkke juurde
üle 45 000 mehe. Kutsuti tagasi ka
Soome jätkusõjas osalenud mehed.
Aseadmiral J. Pitka tegi rindel
vastavalt selgitustööd. Ametisse
nimetas J. Uluots ka Eesti Vabariigi
ministrid. Enne Punaarmee poolt
Tallinna vallutamist lehvis Pika
Hermanni tornis jälle sini-must-valge
lipp. Saksa võimude poolt läbiviidud
arreteerimised,
liitlaste
maailmapoliitika ning nõukogude
vastutegevus igal alal rindel ja tagalas
ei võimaldanud seekord veel Eesti
Vabariiki taastada.

Maadlusuudised

Lembit Kalter
maadlustreener

Väike-Maarja taaskasutuskeskus (Tamsalu mnt 1 II
korrusel) on avatud igal reedel ja laupäeval kell 10-15.
Info 526 0283
Õilme Annimäe
Ene Laev

25.09
15.10

Palju õnne!

Porkuni lahingust möödus tänavu 65 aastat

Käesoleval aastal on Virumaal aset
leidnud 644 metsa- ja maastikutulekahju, neist 93% Ida-Virumaal.
Hooletult tehtud lõkkest puhkenud
Eesti väeosad hakkasid Narva rindelt
kulutulekahjus sai Lääne-Virumaal
taanduma 18. septembril. See kulges
kahjustada üks ja Ida-Virumaal 11
rahulikult, kuna Punaarmee avastas
hoonet.
tühja rinde alles mitu tundi hiljem.
Põhjapoolsed kolonnid taganesid ilma
Liina Järvi
takistuseta. Lõunapoolsed liikusid
Ida-Eesti Päästekeskuse
jalgsi ja siin jõudsid nende teele ette
pressiesindaja
Punaarmee Eesti Korpuse väeosad. 20.
tel 339 1912, 515 1035
septembril toimus Avinurme teeristil
E-post: liina.jarvi@rescue.ee
lahing, mille tagajärjel siit enam saksa
Päringud e-post: press.ida@rescue.ee
mundris Eesti väeosad ei pääsenud.
Valvetelefon 5330 8795
Nüüd jäi lääne poolt liikumiseks lahti
vaid Tudulinna-Oonurme-TuduRoela suund. Kolonnide liikumist
aeglustasid rahulike inimeste voorid,
Väike-Maarja valla noormaadlejad kes põgenesid punaste eest. Roela
osalesid 19. septembril Võrus toimu- lähistel möödus neist Punaarmee
nud olümpiavõitja Eduard Pütsepa Rakverre minev tankikolonn. Väeosad
33. mälestusvõistlustel kreeka-rooma olid kotis, mille suu oli lahti veel vaid
Viru-Jaagupi-Kullenga-Porkuni
maadluses.
suunal. Oli selge, et vastupanurinnet
Saavutasime järgnevad tulemused: eespool ei saa enam luua. Meestel
Remo Murumaa 2. koht, Väike- lubati koju minna. Paljud kohalikud
Maarja gümnaasium; Anatoli mehed jäävadki maha. Lääne- ja
Larionov 2. koht ja Jevgeni Lõuna-Eestist pärit mehed aga
Hamidanov 3. koht Kiltsi põhi- otsustavad koos edasi liikuda, et saaks
koolist, Holger Toots 6. koht Simuna väiksematest Punaarmee üksustest
koolist; Rauno Kuusemets 5. koht, veel läbi murda. Üksi liikudes on
suurem oht vangi sattuda või elu
Väike-Maarja gümnaasiumist.
kaotada.
Osalesime 26. septembril Võhmas
toimunud Nublust Nabini seeriavõistlusel vabamaadluses. Saavutasime järgnevad kohad: Kiltsi
põhikooli noormehed Jevgeni
Hamidanov, 1. koht; Anatoli
Larionov, 2. koht; Kristjan Baiduza, 3.
koht; Robin Baiduza, 9.koht; Marks
Danilov, 5. koht; Danil Hamidanov,
5. koht; Holger Toots, 2. koht Simuna
koolist; Remo Murumaa, 3. koht ja
Rauno Kuusemets 3. koht VäikeMaarja gümnaasiumist.
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Juba mitu päeva varem võisid
inimesed
aimata
Punaarmee
pealetungi ja siiajõudmist. Siit
lahkusid Triigi ja Rahkla lennuväljad,
viidi ära sõjaväehaigla, Väike-Maarja
ette ehitati kaevikud, õhus lendasid
ainult viisnurgaga lennukid. Kui lasti
õhku
Äntu
metsa
saksa
laskemoonalaod ning lahkus ka
Omakaitse, siis ei olnud enam
kahtlust, et varsti on venelane siin.
Teedel hakkasid liikuma taganevad
saksa sõjaväeosad. Kõik see pani
liikuma ka suured rahulike elanike
voorid. Nad püüdsid pääseda üle
mere läände, Tallinna lähedale, kus

SPORDIKALENDER

Oktoober
* Jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta terviseks!
* 18. oktoobril kell 14 esimese Ebavere duatloni start Ebavere
tervisespordikeskuse juurest. Distants: 1,5 km jooks - 12 km
maastikuratast - 1,5 km jooks.
Registreerimine kohapeal. Osavõtutasu täiskasvanutel 50 krooni,
noortel ja naistel 25 krooni. Lastele osavõtt tasuta.
Info 507 9084, Teet Paju

võis tekkida Punaarmeed kinnipidav
rinne, või lihtsalt lahingutest eemale.
Kaasas on vankritel hädavajalikud
asjad ja toit. Kodud jäeti saatuse
hooleks. Valitses soe põuane
september.
21. septembril 1944 liiguvad läbi
Väike-Maarja Eesti Korpuse polgud
925, 921 ja 917, mis on tugevdatud
teiste jalaväe osadega, kahe
suurtükipolguga ja tankidega
varustatud arvuka luureüksusega.
Luureandmetega saksa väeosade
siiapoole liikumise tee kohta
varustavad neid pidevalt õhus
lendavad lennukid. Punaarmee
väejuhatus ilmselt plaanitseb korrata
Avinurmele sarnast tõkkelahingut siin

Porkuni-Loksa-Sauevälja
kolmnurgas. Õhtuks ei tohi enam
mingi saksa väeosa Tallinna
vallutajate tankikolonni takistada.
Seetõttu ületabki Punaarmee oma ligi
10 000 mehega taganevaid saksa poole
1500 mehelist väeosa juba elavjõult
mitmekordselt. Ka on taganejatel vaid
kerge käsirelvastus.
Eelseisev lahinguala on juba
hommikust Punaarmee luurajate
valduses. Porkuni-Sauevälja teele
seatakse üles maskeeritud tankide ja
jalaväelaste tõkkesalk. Kui siit
taganevate saksa väeosade, aga siin on
ainult saksa mundris eestlased, pika
kolonni
esimene
osa
koos
hobuveokitest koosneva vooriga jõuab
Porkunist läbi Vistla küla lähedale 
avavad Punaarmee väeosad nende
pihta ootamatult tule. Langenuid on
palju,
kuid
täies
lahingu
valmisolekuks liikuvad mehed
avavad pärast väikest kogumist
vastutule. Asutakse vasturünnakule,
kuigi üldine juhtimine puudub.
Punaarmee väeosa surutakse teelt
metsa, sealt edasi Loksa küla
põldudele. Seejuures kasutatakse isegi
leegiheitjaid. Samal ajal käib lahing ka
tankidega (Ameerika päritolu). Nad
hävitavad oma tulega voori. Kui
seitsmest tankist on tankirusikate abil
hävitatud viis, tõmbuvad nad tagasi.
Vistla teelõigule annavad tuld
suurtükipatareid Loksa küla tagant.
Tulistavad nende miinipildujaid.
Laskemoona on neil külluses, samuti
head manööverdamisvõimalused
Tamsalu maanteel. Lahingutegevus
on laienenud ka Sauevälja põldudele.
Loksa külas on Punaarmee
juhtimiskeskus.
Lahing kestab vahelduva eduga
õhtupoolikul mitu tundi. Mingil saksa
väeosal õnnestub siit veel läbi
pääseda. Osa taganejaist pöördub juba
enne Porkunit põhja poole. Osa
pääseb ümberpiiramisest välja läbi
Vistla küla. Siis ühel ajal selgub, et
kummalgi pool võitlevad omavahel
eestlased.
Niisiis
täielik
vennatapulahing. Saksa mundris
eestlasi kutsutakse vangi andma,
antakse seejuures petlikke lubadusi.
Palju mehi on kaotatud langenutena
ja haavatutena, laskemoon otsakorral
ja maad võtab lootusetu olukorra
meeleolu. Nii lõpetataksegi õhtul
umbes kella kuue ajal lahingutegevus.
Hakatakse end vangi andma,
kergemetele haavatutele omavahel abi
osutama. Vihased korpuse naised
nõuavad kõikide mahalaskmist.
Hilisõhtul mööduvad siit tankid
Tallinna poole.
Lõpuks kogutakse saksa poole
eestlased keskusse Loksa külasse.
Vangid paigutatakse suurde talu
kiviküüni. Järgmisel päeval viiakse
nad Tallinnasse ja sealt edasi
Karjalasse Valge mere kanali ehitusele.
Näljas ja külas sureb neist enamik,
vaid
mõni
üksik
pääseb.
Allaandmiskohtadel lastakse osa
vange maha. Metsas teeb Punaarmee
haarangut ja sealtki kostavad mitmed
paugud. Hiljem leitakse mitu

Hanno Tamm vaatamas mõtlikult 1941. aastal Vistla kandi metsas alla
kukkunud vene lennukiratast.
mahalastud sõdurit, kes maetakse
leiukohta. Loksa veski juures
maetakse maha mitu raskelthaavatut,
samuti ka Kullengal. Kergelthaavatud
jäetakse vangide hulka. Osa
raskelthaavatuid paigutatakse talu
küüni. Neile ei anta mingit arstiabi.
Kes sureb oma haavadesse, need
maetakse samas lauda kõrvale.
Nädala pärast viiakse veel mõni
ellujäänu Väike-Maarjasse arstile. Hea
seegi, et kohalikel külaelanikel
lubatakse vangidele süüa valmistada
ja neid sööta. Samuti võivad nad tuua
sidumismaterjali.
Punaarmee haavatutele aga antakse
vajalikku esmaabi. Nad on suure
hoolitusse all koolimajas kuni viiakse
ära Tallinnasse. Järgmisel päeval
korjatakse kokku Eesti Korpuse
langenud ja maetakse Loksa
ühishauda. Teiste Punaarmees
langenute jaoks rohkem ühishaudu ei
tehta. Saksa mundris langenud mehi
aga lubatakse matta alles mitu päeva
hiljem. Nad maetakse ühishaudadesse
Vistlas ja Sauevälja tee ääres. Osa
mahalastuid võib olla maetud ka
mujale. Nii on inimeste luid leitud ja
Sauevälja kruusaaugust.
Nõukogude ajal hoidsid võimud
korras Eesti Korpuses langenud
meeste ühishauda Loksal, mis hiljem
kujundati memoriaaliks. Vistlas ja
Saueväljal sini-must-valge märgiga
meeste ühishaudu ei lubanud võimud
hooldada. Sellele vaatamata tõid
kohalikud elanikud haudadele lilli.
1960ndail aastail keelasid võimud
sellegi ja tegid hauad maatasa. Kuna

hauad olid metsa ääres, kasvas neile
peale rohi ja võsa.
Alles Nõukogude võimu lagunemise
alguses 1989. aastal korrastati
hauaplatsid
Väike-Maarja
Muinsuskaitse Seltsi algatusel.
Püstitati vaskristid, mida võimude
poolt korduvalt purustati. Alles 1999.
aastal viidi läbi suurem töö. Vistla
haud sai mälestuskivi tekstiga: Püha
on elutee. Mullast ase Porkuni
lahingus langenuile 21.09.1944.
sauevälja ühishaual on kivi tekstiga:
Aeg sangareid ei unusta 21.09.1944.
Loksa ja Sauevälja külade vahele
Nõukogude ajal lahingupaika tähistav
suur kivi saab nüüd uuendatud teksti:
Porkuni lahinguväli. Siin toimus
21.09.1944. a okupatsioonivägedes
teeninud eestlaste vennatapulahing.
2004. aastal korraldati Saksa
Sõjahaudade Hoolde Liidu poolt
Vistla ja Sauevälja ühishaudade
lahtikaevamine. Vistlas leiti 77 ja
Saueväljal 36 laiba jäänuseid. Vistlasse
kavandati memoriaal, mis avati 2008.
aastal. Memoriaali üldine sammas
tuletab meelde ka seni avastamata
mujal asuvaid tundmatute Eesti
sõdurite haudu. Nende meeste
kangelastegu hakatakse ehk alles
aastate järel õigesti hindama.
Igavene au kangelastele, kes võitlesid
ja langesid Eesti iseseisvuse eest,
olude sunni küll saksa mundris. Neist
ei teadnud siis keegi, et Toompeal
lehvib Eesti lipp.
Asael Truupõld, 21. septembril 2009

MTÜ Ebavere tervisepordikeskuse meeskond tänab
12. septembril osalenud talgulisi, keda kogunes pea sadakond.
Võsast said puhastatud rajad kogu ulatuses ja metsaalune uue
mänguväljaku jaoks. Saepurukatte sai uuendatud rajalõik.
Aitäh Jaanus Kullile tehnika eest!
Sodist ja kividest puhastati tulevane jaanituleplats.
Kohtume aasta pärast!
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Väike-Maarja Valla Infoleht

Koguduste teated

September-Oktoober 2009

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

Väike-Maarja koguduses

uriinipidamatuse abivahendeid:

jumalateenistused pühapäeviti
kell 12.

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.

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

Suvekuudel sündinud

Lenna Virumäe
29.07.2009
Ron Olumide Romek Saarmas
04.08.2009
Sten-Karl Kalvik
13.08.2009
Maribel Erm
18.08.2009
Marie Kukner
03.09.2009
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

B-kategooria autojuhi kursus algab
oktoobrikuus Väike-Maarja
Õppekeskuses.
Info ja registreerimine tel 529 4262

Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval
tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja
hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga võimalik
kohtuda teistel aegadel.

AURATRANSFORMATSIOON
(www.auratransformatsioon.co.ee)
VABASTAV HINGAMINE
(stressi vähenemine,
füüsilise tervise ja suhete
paranemine, vaimse
võimekuse kasv,
elukvaliteedi tõus)
Kontakt: Anneli Kalamäe
anneli.kalamae@gmail.com
Tel: 519 62668

EEVI SAAGE
ERNA LINDRET
LEIDA KUUSMA
INDRIK POOM
SELMA KALAPÜÜDJA
ALMA ÕISPUU
NADEZDA MOISSEV
ELFRIDE LEITEN
ELLA KRUUSAMÄGI
AINO PÕLDMA
HELENE ROOS
ELLEN LOSSI
LIDIA JURTOM
VEERA KALDJÄRV
VALLUT ROOSNA
JOHANNES SALUMÄE
EDUARD VILLO
VELLO RANDMÄE
ARMAHTA RAJA
ZILLA UR
HELJU MÄNNIK
LEIDA RAIMLA
VALVE-ELISE LAANEMÄGI
IDA TSVETKOVA
RUTI LAUR
GERTA VESK
VIKTOR MÜNTER
SALME SALURI
ERICH HUNT
MAIMU AMBOS
LAINE KONTS

01.09  70
02.09  86
02.09  80
03.09  70
04.09  88
06.09  85
07.09  88
09.09  80
09.09  90
09.09  70
10.09  86
12.09  70
13.09  85
13.09  81
13.09  70
14.09  80
16.09  81
16.09  75
17.09  84
19.09  95
19.09  70
21.09  88
21.09  83
21.09  82
22.09  87
22.09  81
22.09  80
25.09  81
29.09  80
29.09  70
30.09  80

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.

Aime Kalapüüdja
Heino Saluste
Maimo-Elisabeth Arro
Elena Rästas
Virve Sildmets
Aino Roos
Mariliis Lind

Euroopa Sotsiaalfondi programmi Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevusedraames algavad Väike-Maarja Õppekeskuses

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

RIIKLIKU KOOLITUSTELLIMUSE KURSUSED (Tellitud Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt ning finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest)
Kursuste sihtgrupiks on töötavad või tööturule naasta soovivad täiskasvanud, kursus on osalejatele
TASUTA.
(Kursustel ei saa osaleda kutse- või kõrgkoolis päevases õppevormis õppijad ning töötuna arvel olijad)
C 1-kategooria(veoautojuht)
KOKK
MÜÜJA
PUHASTUSTEENINDAJA

05.10  01.12.2009 (40 tundi) TÄITUNUD
07.10  09.10. 2009 (80 tundi) TÄITUNUD
08.10  10.12. 2009 (80 tundi)
09.10  27.11.2009 (60 tundi) TÄITUNUD

Info ja registreerimine 326 1892, 326 1264 või 5399 1090
e-post: oie@v-maarja.ee
Kodulehekülg: www.v-maarja.ee/vmok (õppetöö/täiendõpe)

03.01.1953 - 14.08.2009
10.06.1927 - 14.08.2009
01.09.1923 - 18.08.2009
15.05.1921 - 19.08.2009
09.05.1939 - 21.08.2009
10.01.1937 - 26.08.2009
25.07.1933 - 30.08.2009

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.

KOHTUMISED VALIJATEGA

Kohalike omavalitsuste volikogude valimisel kandideerivate erakondade ja valimisliitude kohtumised valijatega:
IRL, Reformierakond ja valimisliit Pandivere
 9. oktoobril kell 19.00 Simuna rahvamajas
 14. oktoobril kell 19.00 Vao päevakeskuses
 15. oktoobril kell 19.00 Triigi spordihoones
 16. oktoobril kell 19.00 Väike-Maarja rahvamajas
 10. oktoobril kell 11.00 on talgupäev Simuna kirikuaias

Keskerakond
 10. oktoobril kell 14.00 Kiltsi rahvamajas
 10. oktoobril kell 17.00 Väike-Maarja rahvamajas
 11. oktoobril kell 12.00 Vao päevakeskuses
 11. oktoobril kell 16.00 Triigi spordihoones
 13. oktoobril kell 18.00 Simunas

Valimisliit Koduvald
 10. oktoobril kell 17.00 Väike-Maarja rahvamajas (koos
Keskerakonnaga)
 16. oktoobril kell 19.00 Väike-Maarja rahvamajas (koos IRLi,
Reformierakonna ja valimisliiduga Pandivere)

