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Väike‐Maarja noorte‐
keskuse taasavamine
reedel, 24. oktoobril
kell 13.00
Tervitamas on Väike-Maarja
muusikakooli vaskpilliansambel,
Marko Pomerants, Olev
Liblikmann ja noorsootöötajad.

Ebavere tervise‐
spordikeskuses
pühapäeval,

2. novembril
kell 12.00
VI MAASTIKUJOOKS
REINPAUL OÜ
rändkarikale.
Põhidistantsi pikkus on 9,1 km,
ülejäänud distantsid
vastavalt vanusele.
Osavõtuks palume registreeruda
kell 10.30-11.45.
Osavõtutasu täiskasvanutele 25
krooni, alaealistele ja pensionäridele tasuta.
Info tel 529 4245

Tervisespordikeskuse
OLMEHOONE
pidulik avamine

kell 13.00
Lindilõikamine ja hoonega tutvumine.
***
Väike-Maarja Vallavalitsuse ja
MTÜ Ebavere Tervisespordikeskus
vahel sõlmitava lepingu allkirjastamine.
***
ReinPauli VI sügisjooksu paremate
autasustamine.
***
Mängib Väike-Maarja pasunakoor.
***
Olete oodatud osalema ja tutvuma olmehoone võimalustega!

Oktoober 2008

Hind 3 krooni

Väike‐Maarja lasteaias on leib laua kuningas
Aastaid lasteaia sügisene traditsiooniline
pidu on eelkooliealiste laste viis jutustada
oma vanematele, milline on leiva tee lauale.
Oma osa teekonna õnnestumisse andsid nii
päiksekesed, vihmapiisad, külvajad, traktoristid, kombainerid, mölder, pagarid - Väike
-Maarja lasteaia lõikuspeol “Keda kiita leiva
eest”.
Juba kaugelt paistis silma pagarite lauda
ehtinud silt “LEIB - LAUA KUNINGAS”,
mis andis tunnistust sellest, et leib tõesti
Väike-Maarja lasteaias laua kuningas on.
Põldu kündvad traktoristid, viljakülvajad,
vihmapiisad ja kaunid kuldsed päiksekiired
aitasid vilja kasvama. Pärast kombainerite
vaevanägemist andis oma panuse mölder.
Ahjus valmis leivapäts. Kõigile peolistele
pakuti maitsta küüslauguleivakesi.
Ehtsad masinahääled
Kombaini ja traktori hääledki olid ehtsad,
mis sest, et magnetofoni kaudu edastatud.
Muusikaõpetaja ja peo idee autori Sirje Sõ- Õpetaja Milvi Selbergi ümber soojendasid maad ja küpsetasid vilja väiksed päiksekiired
numi sõnul lindistas ta need mürad diktofoLeivapeole tulnud vanemadki said oma osa Lõikuspidu pakkus oma heatujulisusega taas
niga oma mehe põllutöömasinatelt. Idee pärianda, mängides kaasa ringmängu “Me lähme osalemisrõõmu nii lastele, õpetajatele kui vanevat ajast, mil Sirje abikaasa Priit Sõnum
rukist lõikama”.
nematele ja külalistele.
põldu pidama hakkas. “Siis oli põhjust ka kedagi leiva eest kiita,” ütles Sirje lõbusalt.
Marju Metsman

Endine Väike‐Maarja Keskkooli vilistlasrühm pidas väega pidu
laulu sõnade autoriks Helene Roos ning tantsuseade
on Egne Liivalaidi looming.
Alates 1996. aastast VäikeMaarja rahvamaja Bsegarahvatantsurühma nime kandev endine vilistlasrühm otsib nime tänagi.
Ka vallavanem Olev
Liblikmann pakkus oma
õnnitlussõnavõtus välja
mõned nimevariandid, teiste hulgas nime Maarjaring.
Väikesed Maarjad
B-segarühma tantsija, Väike-Maarja Keskkooli vilistlane Raimo Maasik kirjeldas teda vallanud tunnet:
”Kui vaatasin enne kontserti saali tulevaid inimesi, siis
valdas mind ülev tunne,
tundus, nagu meie oleksiVäike-Maarja Keskkooli vilistlasrühm kooli 120. aastapäeval Väike-Maarja rahvamaja laval.
megi need väikesed Maarjad, päris omad.”
Päev enne Väike-Maarja kooli 135. aastapäe- Tantsiti pühendades
va leidis aset vägev (loe: väega) pidu, sest Üksteise järel pühendati tantse rühma endisele Kontserti oli vaatama tulnud palju rühma enVäike-Maarja Keskkooli vilistlasrühm, prae- juhendajale Aino Lukmanile, peredele, endis- disi tantsijaid, vaatajatekski enamuses kohalikud, Väike-Maarja kooliga seotud inimesed.
gune Väike-Maarja rahvamaja B-segarühm tele tantsijatele, sõpradele.
Tänases B-segarühmas tantsib inimesi rühma
tähistas 20. juubelikontserti.
Kontserdi keskel tutvustas 44 aastat Väike- alguspäevilt, appi on tulnud ka kooliõpilasi.
Maarjas õpetaja olnud ja valla aukodanik
Esinemine vaid üheks korraks
1988. aasta septembrikuus kohtunud Väike- Aino Lukman oma peatselt ilmuvat raamatut 20. aastapäeva tähistamise õhtul tantsisid HelMaarja kooli vilistlased otsustasid keskkooli “Meie Aino”. “Selles raamatus on minu mä- le-Mall Niinemets, Aivar Liivalaid, Külli
Urbas, Aivo Urbas, Airi Püss, Toomas Püss,
115. aastapäeval esineda. Selgeks õpitud kaks lestused teist,” ütles Aino.
Meeli Veia, Heikki Laar, Heli Vettik, Rein
tantsu olid mõeldud esitamiseks vaid üheks ja
ainsaks korraks, kuid tänaseks on tookordsed Kontserdi teises pooles järgnesid “Virumage- Orro, Maret Läänemets, Jaak Läänemets, Kaia
kokkutulnud tantsinud juba kaks aasta- da”, “Memme-taadi polka” ja hoogne Klaan, Raimo Maasik, Maarja Kukk ja Roland
“Ingliska matlott”. Kontserdiosa lõpus esitas Urbas.
kümmet.
rühm tantsu “Maarja”, mida võib pidada üdini
Nagu esimeselgi ülesastumisel, esitati peo Väike-Maarja looks. Laulu muusikaline alge Marju Metsman
pärineb Väike-Maarja Keskkooli muusikaavatantsuna A. Raadiku “Soovide valss”.
õpetajalt Koidula Naelapäält. Muusikalist materjali on täiendanud ja seadnud Raivo Narits,
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Juhtkiri

Vallavolikogus. Vallavalitsuses

2. september vallavalitsuses
OÜle Hendrikson&Ko, ASile Kobras ja OÜle
Alkranel tehti ettepanek osaleda Loomsete
Jäätmete Käitlemise AS-i detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinVäike-Maarja Gümnaasiumi aastapäev on damise läbiviimise pakkumisel. Edukaks pakmöödunud ja andnud mulle isiklikult tagasivaa- kujaks kinnitati OÜ Hendrikson&Ko pakkuteks rohkem kui ammendavat põhjust. Need mine summas 18 880 krooni.
päevad - nii reede, mil B-segarahvatantsurühm
20. juubelit pidas, kui laupäev, mil kooli 135. Moodustati “Hajaasustuse veeprogrammi
aastaseks sai - andsid mõtteainet teemal - programmdokumendis” nimetatud toetuste
taotluste hindamise komisjon järgmises koosomad inimesed.
seisus: esimees Olev Liblikmann, liikmed:
Kokkusaamisel on alati oluline osa hoolimisel. Leie Arula, Rein Möldre, Kaarel Moisa, Mart
Inimesed, kes üksteisest ei hooli, ei lepi kokku Pruul, Lea Mäesepp.
kohtumisi, vähemalt tõelisi ja südamlikke mitte, sest neid ei huvita, kuidas läheb inimestel, RUF Eesti ASile anti nõusolek korraldada
ilutulestikku 06.09.2008. a kell 21.00-21.30
kellega neil midagi ühist olnud on.
Müüriku külas Vainu Tare juures. Keskoja
Täie kindlusega võin öelda, et Väike-Maarjas OÜle anti nõusolek korraldada 21.09.2008
oli vähemalt kahel päeval sel aastal tubli annus kell 08.00-16.00 avalik Mihklilaat Väikehoolimist, sest kooli aastapäeva eelõhtul B- Maarja rahvamaja taga asuval maa-alal.
segarühma kontserdile tulnud ja laupäeval koos
olnud 716 kooli vilistlast, lisaks külalised, 9. september vallavalitsuses
moodustasid üksteist kellekski pidava kogumi. ASile Infotark, ASile Kernel, ASile IT Grupp,
Kellekski, keda pole häbi tunda, kellekski, kel- ASile Microlink Eesti, ASile Elion Ettevõtted
lega mõtteid vahetada, kellekski, kellega vanu tehti ettepanek osaleda Väike-Maarja valla
asutustele lauaarvutite soetamise hankel. Eduaegu meenutades tantsida.
kaks pakkujaks kinnitati AS Kernel summaga
Kokku tulevad inimesed, keda seovad head 248 934 krooni.
mälestused ja kes soovivad neid mälestusi ka
aastakümnete pärast elustada. Mälestusi, mil- Simuna jäätmejaama lahtioleku aegadeks kinnitati neljapäev ja reede kell 14.00-18.00 ning
lest kiirgub ikka veel positiivsust ja ehedust.
laupäev kell 10.00-14.00.
Aastapäevajärgsel hommikul kohtasin bussijaamas kahte 31. lennu lõpetajat. Ühisel teel Kinnitati Väike-Maarja Valla raamatukogu
jätkus juttu. Mis meid sidus? Eks ikka OMA teenuste hinnakiri.
kool ja soov OMA lugu rääkida. Omadelt omadele rääkida. Mis sest, et meie lood on erine- Reservfondist eraldati 2530 krooni, et Virumaa kammerorkestris mängivad Väike-Maarja
vad.
valla elanikud Eve Sarnet ja Tauno Vilu saakVahel ei peagi pikka juttu rääkima, piisab süm- sid osaleda Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta
bolite keelest. Sümbolid räägivad enda eest. kontserdil Soomes Kuopis 6. septembril ja
Sõrmust, märki, mütsi või mõnda teist kooli 4885 krooni Simuna spordihoonesse raadio
sümboolikat kandev inimene annab teada, et soetamiseks.
see koht, millest tema sümbol kõneleb, on anOÜle Äntu Mõis määrati projekteerimistingitud inimesele oluline.
mused kanalate renoveerimiseks Äntu külas
Vahel mõtlen, et kui me kõik otsiksime vahel asuval katastriüksusel ja OÜle SF Pandivere
välja, kas mõttes või aineliselt, alleshoitud määrati projekteerimistingimused neljanda
sümbolid meile olulistest kohtadest või inimes- sigala renoveerimiseks. Sigala asub SF Panditest, tunneksime, et elus on palju, mida tasub vere katastriüksusel Pandivere külas.
meenutada ja edasi anda neile, kes tulevad päVäljastati kasutusload Ebavere külas asuvale
rast meid.
Ebavere tervisespordikeskusele, Simuna jäätHoidkem oma inimesi, neid, kes kasvatavad mejaamale ja Simuna Kooli lasteaiaosale.
ühtekuuluvustunnet, kes peavad ja võtavad
meid omaks kõige paremas mõttes. Need on ASile K-Projekt, OÜle Reaalprojekt ja OÜle
suure südamega inimesed - nemad on Toner Projekt tehti ettepanek osaleda EbavereKiltsi kergliiklustee projekteerimise hinnapakväikemaarjalased selle sõna õiges tähenduses.
kumisel. Edukaks kinnitati OÜ Toner Projekti
pakkumine summas 316 240 krooni.
Marju Metsman
vallalehe toimetaja
KEK Elekter ASile, ASile Pandivere Ehitus ja

Omadelt omadele

OÜle Hektali tehti ettepanek osaleda VäikeMaarja Lasteaia hoone B-korpuse elektritööde 30. september vallavalitsuses
pakkumisel. Kinnitati OÜ Hektali pakkumine Veski farmile määrati projekteerimistingimused sadevee imbsüsteemi rajamiseks
summas 379 889.67 krooni.
Vao külasse.
OÜle Äntu Ehitus, ASile Pandivere Ehitus ja
ASile Antaares tehti ettepanek osaleda Väike- Väike-Maarja keskväljaku parklale väljastati
Maarja Lasteaia B-korpuse hoone remont- kasutusluba.
tööde pakkumisel. Kinnitati OÜ Äntu Ehitus
pakkumine summas 502 385 krooni.
OÜle Smartlink, ASile Kernel, ASile IT
Grupp, ASile Microlink Eesti, ASile Elion
Ettevõtted tehti ettepanek osaleda Väike16. september vallavalitsuses
Väike-Maarja-Müüriku kergliiklustee projek- Maarja Gümnaasiumi sülearvutiklassi soetateerimise hinnapakkumiste tulemusena kinni- mise hankel. Edukaks kinnitati ASi IT Grupp
tati edukaks pakkujaks OÜ Toner Projekt pak- pakkumine summas 358 071 krooni.
kumisega summas 205 320 krooni.
Reservfondist eraldati 35 975 krooni, et kinkiKehtestati veevarustuse ja reovee ärajuhtimise da Väike-Maarja Gümnaasiumile 135. aastaning puhastamise teenuse hind alates päeva puhul puutetahvel SMART Board 680.
01.01.2009, mil OÜ Pandivere Vesi hallatavates ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenin- 7. oktoober vallavalitsuses
duspiirkondades rakenduvad veevarustuse ja Kinnitati 2008. hajaasustuse veeprogrammist
reovee ärajuhtimisel järgmised hinnad: eratar- toetusesaajate nimekiri.
bijatele (tasud 1 m³ eest kroonides) – veevarustuse hind 9.66 kr + käibemaks 1.74 kr = Reservfondist eraldati 70 000 krooni elanike
11.40 kr; reovee ärajuhtimise hind 15.25 kr + puurkaevude projekti täiendavate kulude ning
käibemaks 2.75 kr = 18.00 kr. Juriidilisest kevadsuvise veeveo ning Äntu paisjärvega
isikust tarbijatele (tasud 1 m³ eest kroonides) seotud kulude katteks; 5000 krooni Väikeon veevarustuse hind 11.19 kr + käibemaks Maarja rahvamaja B-segarühmale rahvariiete
2.01 kr = 13.20 kr; reovee ärajuhtimise hind käiste uuendamiseks.
19.32 kr + käibemaks 3.48 kr = 22.80 kr.
Kiltsi Põhikooli direktoriks kinnitati alates
Otsustati muuta Väike-Maarja spordihoone 01.11.2008 Alar Krull.
teenuste hindu ja kehtestada gümnaasiumi
spordisaali üür alates 01.10.2008. a. Uue hin- Muudeti Väike-Maarja spordihoone lahtiolenakirja kohaselt on spordihoone ühe korra kuaegu alates 11.10.2008 alljärgnevalt:
pääse 30 krooni, perepilet 40 krooni ja kuupiE-R kell 16.00 – 21.00,
let 180 krooni, gümnaasiumi spordisaali üüriL-P kell 12.00 – 18.00.
hinnaks on 150 krooni tund.
24. september vallavolikogus
Kinnitati Väike-Maarja valla arengukava tege23. september vallavalitsuses
ELTEL Networks ASile määrati projekteeri- vuskava 2008. a täitmise aruanne ja arengukamistingimused fiiberoptilise sidekaabli paigal- va tegevuskava muudatused.
damiseks trassil Väike-Maarja-Ebavere-VaoKiltsi.
Kuulutati välja konkurss, et leida valla 2008. a
eelarve ja aastaaruande auditeerija.
OÜle SF Pandivere väljastati ehitusluba Pandivere külas asuva sigala rekonstrueerimiseks. Nõustuti Anton Leichteri väljajätmisega haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisust.
Reservfondist eraldati 3000 krooni VäikeMaarja valla pensionäride osalemiseks 28. Volikogu liikmetele tehti ettepanek saata paseptembril Rakvere spordihoones toimuval berkandjal ainult istungi päevakord. Ülejäänud
eakate inimeste konverentsil ja 20 000 krooni materjalidega on võimalik tutvuda valla koduVäike-Maarja aleviku Aia, Uue ja Soo tn täna- leheküljel.
vavalgustussüsteemi rekonstrueerimiseks.
Indrek Kesküla tegi ettepaneku, et iga osakonVäike-Maarja aleviku Aia, Uue, Soo ja Lõuna na juhataja võiks teha volikogu ees lühikese
tn tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimis- ülevaate, milles oleks välja toodud probleemid
tööde tegijaks kinnitati OÜ Särts.
ja toimivad asjad osakondade töös.
Väike-Maarja valla hallatavas soojusvarustuse
teeninduspiirkonnas Triigi külas müüdava
soojuse hinnaks kinnitati 694.00 krooni (ilma
käibemaksuta) ühe megavatt-tunni eest.

21. oktoobril kell 16.00 toimub Väike-Maarja raamatukogus
Väike-Maarja vallavolikogu koosolek detailplaneeringu koostamise algatamiseks Ebavere külas.
Detailplaneeringu eesmärk on loomsete jäätmete käitlemise tehase reovee
puhastusseadme laienduse projekteerimine, abihoone projekteerimine, katastriüksuste ümberkruntimine, ehitusõiguse, liikluskorralduse, täiendava hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning servituutide määramine.
Koosolekule on oodatud volikogu liikmed, volikogu komisjonide liikmed
ja kõik asjast huvitatud!
Kohal on LJK ASi esindaja ja projekteerija esindaja, kes tutvustavad planeeritavaid tegevusi.

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus
Pikk 7, 46 202 Väike-Maarja
http://www.v-maarja.ee

Alates 01.01.2009 rakenduvad OÜ Pandivere Vesi
hallatavates ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkondades veevarustuse ja reovee ärajuhtimisel järgmised hinnad:
eratarbijatele (tasud 1 m³ eest kroonides)
•
veevarustuse hind 9.66 kr + käibemaks 1.74 kr = 11.40 kr;
•
reovee ärajuhtimise hind 15.25 kr + käibemaks 2.75 kr =
18.00 kr;
juriidilisest isikust tarbijatele (tasud 1 m³ eest kroonides) on
•
veevarustuse hind 11.19 kr + käibemaks 2.01 kr = 13.20 kr;
•
reovee ärajuhtimise hind 19.32 kr + käibemaks 3.48 kr =
22.80 kr.

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.
Tiraaž 1200 eksemplari
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Simunas on oma jäätmejaam

Väike-Maarja vallavalitsus sai käesoleva aasta juunis SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt raha, et ehitada Simunasse taaskasutatavate jäätmete kogumiskoht ehk jäätmejaam.
Juulis hakkas kohalik ehitusfirma AS
Antaares jäätmejaama ehitama ja tubli tööga
valmis jaam juba septembri alguseks.
Simuna jäätmejaam on lahti 9. oktoobrist.
Jäätmejaama valmimisega peaks ka Simuna
piirkonna inimestel paranema mitmete jäätmeliikide üleandmise võimalused.

Simuna jäätmejaam (Pargi tn 1) trükivärvid, liimid, vaigud, ravimid.
Vanapaber ja papp on ajalehed, ajakirjad,
on avatud N-R 14-18, L 10-14.
kataloogid, reklaammaterjal, vanad raamatud,
Väike-Maarja valla elanikelt võetak- töövihikud, igasugune muu trüki- ja paljunduspaber, joonistus- ja kirjutuspaber, pappse vastu järgmisi jäätmeid:
kastid ja –karbid, lainepapp, jõupaber, paberOHTLIKUD JÄÄTMED,
k o tid j m p uh ta d p a b e r p a k e nd id .
VANAPABER JA PAPP,
NB! Vanapaberi ja papi hulka ei sobi määrduSEGAPAKENDI JÄÄTMED,
nud, vettinud ega märg paber ja papp, kopeeOLMEELEKTROONIKA,
rimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud,
METALLIJÄÄTMED,
SUUREMÕÕTMELISED JÄÄT- kommipaberid ning muud määrdunud toiduainete pakendid.
MED,
Segapakend on plastnõud ja –karbid, jogurtiKLAASIJÄÄTMED,
ja võitopsid, õli- ketšupi- ja majoneeVANAD REHVID.
sipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete
Simuna jäätmejaama juhised erinevate pakendid, tühjad kilekotid ning muud puhtad
plastpakendid; klaaspakendid, näit valgest ja
jäätmete kohta.
värvilisest klaasist pudelid ning purgid ja
Ohtlikud jäätmed on pliiakud, FeCd-akud, muud puhtad klaaspakendid; metall- ja aluNiCd-akud, akude elektrolüüdid, patareid, miiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaohtlike ainetega saastunud filtrimaterjal, pu- ned ja korgid, konservipakendid; joogikarhastuskaltsud, ohtlikke aineid sisaldav tong, näit kartongist piima-, mahla- ja veini(reostunud) pakend, mootori-, käigukasti- ja pakendid ja muud puhtad kartongpakendid.
määrdeõlid, kemikaalid, pestitsiidid, päeva- Kõik pakendijäätmed peavad olema tühjad
valguslambid, elavhõbeda jäätmed, värvid, ja puhtad!

Kevadiste kulupõlengute vältimiseks niida
maavaldus sügisel

Vallavolikogu ootab ettepanekuid valla Aasta
tegija 2008 väljaselgitamiseks

Koduahjus ei tohi põletada plastpudeleid (eriti PVC-st tehtuid, kuna põletamisel moodustab PVC-s sisalduv kloor kõigi
ainetega keemilisi ühendeid, näiteks mürgise metüülkloriidi
ning vesinikkloriidi, mida leidub happevihmades) ja muid plastijäätmeid. Lubamatud tooted põletamiseks on ka näiteks ühekordsed nõud, õlised kaltsud, immutatud puit ning tehismater-

Aktiivset Simuna jäätmejaama kasutamist!
Leie Arula
keskkonnanõunik

Taotluste hindamiseks moodustas VäikeMaarja vallavalitsus hindamiskomisjoni koosseisus Olev Liblikmann, Kaarel Moisa, Mart
Pruul, Rein Möldre, Lea Mäesepp ja Leie
Arula. Hindamiskomisjoni ettepanekul kinnitas Väike-Maarja vallavalitsus 7. oktoobril
2008. a hajaasustuse veeprogrammi toetuse
saajate nimekirja.
Loodetavasti ei näpista pingeline 2009. aasta
riigi- ja vallaeelarve ära seda olulist toetusraha, mis on tõesti vajalik, et soodustada meie
külade arengut!
Kui teil on joogivee või selle kvaliteediga
probleeme, tulge julgelt küsima, kuidas taotlust teha.
Leie Arula
keskkonnanõunik

2008. a toetuse saajad
Nr

Taotleja nimi

Projekti täismaksumus

Omafinantseering Taotletav summa

1.

Malle Dengo

42 500

14 195

28 305

2.

Selma Karming

57 100

19 014

38 086

3.

Kristjan Kask

35 400

11 824

23 576

4.

Eero Lepa

66 364

22 122

44 242

5.

Inna Läll

35 400

11 824

23 576

6.

Heiki Pärnamägi

42 900

14 329

28 571

7.

Erich Sillamaa

29 500

9853

19 647

jalid. Kõige hullemad asjad, mida pliidi alla visata, on aga
mähkmed. Ka ei ole soovitatav põletada ahjus mõttetult ja suuremas koguses paberit ja pappi, kuna see tahmab lõõre, tekitab
Sageli olen vallas ringi sõites märganud vängelt plastmassi pigi ja reostab välisõhku.
järgi haisevaid lõkkeid. Sageli arutledes vallakodanikega jäätmekäitlus teemadel lipsab neilt suust lause, et põletan kõik tek- Küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata
kiva prügi ahjus või lõkkes. Kas me ikka teadvustame, et nõnda puitu ning tulealgatuseks kiletamata paberit. Plastidest on lubapõletades rikume nii enda kui kaasinimeste heaolu ja tervist? tud põletada polüetüleenkilet ja polüpropüleeni (tootel on märk
Meie inimeste keskkonnateadlikkus on viimasel ajal suurene- “PE” või “PP” või tekst “võib põletada”). Selliseid jäätmeid
nud. Vallakodanikud on tihti käinud minu käest küsimas, mida tuleb põletada väikeses koguses koos puudega ja kõrgel tempetohib ja mida ei tohi ahjus põletada? Annan väikese ülevaate ratuuril, kuid teadmiseks, et ka selline kooslus põletamisel rimida võib põletada koduahjus, küttekoldes (lokaalkatlas) ja kub katla ja moodustab lõõride seintele paakunud kihi, mis
lõkkes.
võib sealt maha tulla koos kividega.

Prügi põletamisest

Kõiki jäätmeliike võetakse vallaelanikelt vastu tasuta!

Hajaasustuse veeprogrammist

Siseministeeriumi algatusel käivitus 2008. a
hajaasustuse veeprogramm, mille eesmärgiks
Hoidmaks ära kulupõlengutega kaasnevat Neuhaus ütleb, et kes sügisel oma valduste on parandada külades joogivee kättesaavaralist ja keskkonnakahju, tuleb maavalduste niitmisega hoolas, sel kevadel majaümbrus davust, elukvaliteeti ja aidata kaasa sotsiaalsekorrastamist alustada sügisel, kuni on võima- korras ning elu turvalisem.
le jätkusuutlikkusele.
lik viimast korda niita õuealad ja suuremad
Käesoleval aastal on Eestis aset leidnud ligi Projekti kestvus on neli aastat ja seega saab
heinamaad.
2000 metsa- ja maastikutulekahju, millest kaevude puurimiseks, seadmete paigaldamiMöödunud aasta 1. aprillist jõustunud kesk- enam kui neljandik Ida- ja Lääne-Virumaa seks ning veetrassi ehitamiseks küsida toetust
konnaministri määruse "Metsa ja muu taimes- piirkonnas. Kolme viimase aasta jooksul on kuni 2011. aastani. Igal aastal avatakse taottikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnita- taolistes tulekahjudes hävinenud 140 hoonet lusvoor (taotluste esitamise ajavahemik) maamine" kohaselt algab tuleohtlik aeg kevadel ehk ligi kolm küla. Hukkunud on kuus ini- vanema käskkirjaga ja sellest teatatakse Virupärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vih- mest, neist üks tänavu.
maa Teatajas, Väike-Maarja Valla Infolehes
maste ilmade saabudes. Tuleohtliku aja alguse
ning valla kodulehel www.v-maarja.ee. Toeja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdro- Hooletult tehtud lõkkest puhkenud kulutule- tust saavad küsida inimesed, kes elavad Väike
loogia Instituut, seda saab vaadata aadressil kahjus sai tänavu Lääne-Virumaal vigastada -Maarja vallas alates 01.01.2008. a või
üks inimene ning hävines üks hoone. Ida- MTÜd, mis on registreeritud Väike-Maarja
http://www.emhi.ee .
Virumaal sai kahjustada kolm hoonet.
valda. Maksimaalne toetuse suurus ühe proVältimaks kulupõlengutest tekkivat keskkonjekti kohta on 2/3 kogu projekti maksumusest.
nakahju ning ohtu inimeste elule ja varale, Eve Ojala,
2008. a oli veeprogrammi taotluste esitamise
kutsub Ida-Eesti Päästekeskus maaomanikke Ida-Eesti Päästekeskuse
ajavahemik 27.06-15.09. 2008. Väike-Maarja
korrastama oma maavaldused juba sügisel. avalike suhete büroo juhataja
vallavalitsusesse laekus 15. septembriks 14
Päästekeskuse järelevalveteenistuse juht Rivo
taotlust, nendest 13 oli puurkaevude puurimiseks ja 1 ainult seadmete uuendamiseks. Väike-Maarja valla ja riiklik toetussumma oli
2008. aastal 200 000 krooni ja taotlejad pidid
lisama vähemalt 100 000 krooni.

Väike-Maarja vallavolikogu ootab 1. novemb- tegutsev asutus, ettevõte, mittetulundusühing
riks ettepanekuid valla Aasta tegija 2008 välja- jne.
selgitamiseks.
Valla Aasta tegija auhinda antakse välja 2003.
Valla Aasta tegija nimetus antakse tun- aastast alates. Seni on selle tunnustuse osalinustusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja seks saanud Lembit Keerus (2003), Avo Part
isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse- (2004), Endel Mäesepp (2005), Egne Liivalaid
, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas (2006), Jaanus Kull (2007).
on aasta jooksul eriliselt silma paistnud ja aidanud kaasa valla arengule.
Kes aga tänavu? Vaadakem endi ümber,
märgakem tegijaid ja andkem nendest märEttepanekud koos põhjendusega esitatakse ku!
kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu
esimehe nimele märgusõna all “Aasta tegija Aasta tegija tunnistus ja auhind (kunstnik Riho
auhind” hiljemalt 1. novembriks. Ettepanekuid Hüti teemakohane klaasimaal) antakse üle detvõivad teha kõik: iga vallas elav isik, iga vallas sembrikuus valla aastapäeva-üritusel.

NB! Pakendijäätmete hulka ei sobi lehtklaas,
elektripirnid, kummist tooted ega mänguasjad, samuti olmejäätmed. Sinna ei panda ohtlikke jäätmeid ega muid sinna sobimatuid
jäätmeid.
Olmeelektroonika on külmutuskapid, elektri
- ja gaasipliidid, pesumasinad, televiisorid,
arvutid, raadiod, mikserid, tolmuimejad, kohvimasinad, mikrolaineahjud jne.
Suuremõõtmelised jäätmed on pehme mööbel, sektsioonkapid, lauad jne. Ühesõnaga
igasugune mööbel, mis ei mahu olmejäätmete
konteinerisse.
Klaasijäätmed on igasugune puhas lehtklaas.

võimalikule inimeste mürgitamisele võivad rikkuda kogu keskkonda kuni osoonikihini välja. Ohutult saab selliseid materjale
põletada vaid spetsiaalsetes kõrgtemperatuuriga kateldes, kus
temperatuur on tavalisest kõrgem ehk siis üle 1100ºC. Koduahjus võib temperatuur heal juhul küündida vaid 1000ºC, aga
1100ºC küll mitte, sest vanemates ahjudes hakkaks sellises
kuumuses juba šamottkivid sulama.

Samuti ei tohi plasti jäätmeid põletada lõkkes. Miks? Kuna
tahm ja dioksiinid mis tekivad põlemisel langevad lõkke lähedale maha ja satuvad nii sademete kaudu põhjavette ning sealt
edasi juba inimorganismi. Keskkonnatervishoiu spetsialistide
sõnul on üldteada, et mürgiste gaaside sissehingamine soodustab väärarenguid ja vähki. Ühekordne mõju pole märkimisväärMiks ei tohi koduahjudes- kateldes või lõkkes keelatud mater- ne, kuid ohtlikud on kuhjuvad mõjud, mis võivad nõrgestada
jale põletada? Esiteks sellepärast, et jäätmete põletamisel tekib organismi üldiselt, kahjustada neere või maksa.
küttekoldes ja korstnas tahm, millel omakorda on hoogsüttimise oht ning võib põhjustada küttekolde süttimisel tulekahju. Leie Arula
Teiseks see, et pikad süsinikuahelad, millest enamik plastikuid keskkonnanõunik
koosneb, lagunevad nii ohtlikuks süsihappegaasiks, mis lisaks
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135 aastat järjepidevat haridust andnud Väike‐Maarja kool kutsus omad kokku
Väike‐Maarja Gümnaasimil sihid silma ees
Intervjuu direktor Raili Sirgmetsaga enne 135. aastapäeva
2007. a viidi Väike-Maarja Gümnaasium ja
Väike-Maarja Õppekeskus üle ühitatud
juhtimismudelile. Seega on praegu käimas
teine aasta integreeritud koolina. Millised
on esimesed hinnangud koolide integreerimisele? Kuidas on sujunud koolide omavaheline tutvumine? Kas sihid on samad, mis
esialgselt või on arengukavas tehtud korrektiive?
Hinnanguid koolide integreerimisele ei ole me
veel andnud. Esimese õppeaasta märksõnaks
oli - tutvume koolidega, vahetame infot. On ju
ikkagi tegemist väga erinevate süsteemidega.
Selle tarvis sai tööle pandud ka õpetajate list,
kuhu edastame mõlema kooli info. Samas tuleb tõdeda seda, et aasta oli töine ja tõsiseid
probleeme ei ole olnud. Sihtide suhtes me
arengukavades muudatusi teinud praegu ei ole.
Sellel aastal vaatame muidugi kõik üle ja hakkame ehitama ühtset sisehindamise süsteemi.
Sellest sügisest rakendus ühine tugiteenuste
osakond ja alustas tööd kahe kooli huvijuht.
Koolide juhtkonnad töötavad koos alates eelmise aasta septembrikuust. Palju energiat on
võtnud personali otsimine. Kuna on kaks eraldi
kooli, siis tundub praegu just mulle isiklikult,
et bürokraatia on tohutu. Topelt töölepingud
jms. Siin tuleb mõistlikum lahendus leida. Juhina soovin rohkem suhelda õpilaste ja õpetajatega kui pabereid täita.

2007. aastal liitus VMG e-kooli süsteemiga.
Kuidas suhtute e-kooli? Kas e-kool on suurendanud või vähendanud kooli ja lapsevanemate vahelist sidet?
Suhtun e- kooli positiivselt. Arvan, et e- kooli
eesmärk on eelkõige kiire informatsiooni edastamine õpilasele, õpetajale, lapsevanemale.
Samas ei saa me eeldada, et kõigil lastevanematel on arvutikasutamise võimalus ja seepärast kehtivad traditsioonilised informatsioonivahetamise teed. Koostame hinnetelehti, helistame ja saadame vajadusel kirju. Lapsevanemad peavad aga e- kooli juures positiivseks, et
õppimised, kontrolltööd ja õpitulemused on
neile ja lastele kiiresti kättesaadavad.

Eestit vaevab õpetajate puudus üldhariduskoolides. Kas meie koolis on kõik õpetajakohad täidetud? Kui ei, siis mis õpetajatest on
kõige suurem puudus?
Väike-Maarja gümnaasiumis on kõik õpetajate
kohad täidetud ja õpetajate puudusest me rääkida ei saa. Heameel on, et meil on viis noort
õpetajat, kes õpivad tasemekoolituses ning
veel kaks õpetajat kes õpivad parandusõppe
õpetajaks. Alates sellest õppeaastast töötab
meil enamik õpetajaid normkoormusega. Nagu
eespool nimetasin, oli eelmisel aastal personaliotsing üks raskeimaid ülesandeid. Mäletan, et
ainuüksi bioloogiaõpetajaid käis läbirääkimisKuidas on muutunud Väike-Maarja Güm- tel seitse inimest. Mul on väga hea meel, et
naasiumi konkurentsivõime pärast koolide saime uusi õpetajaid just oma piirkonnast. Tore, et nad sidusid end Väike-Maarja Gümnaaintegreerimist?
Konkurentsivõime ja maine kujundus on väga siumiga.
pikaajaline protsess. Esimesed tagasiside küsitlused teeme sellel õppeaastal. Tegelikke tule- Loodame, et õpilastel on võimalus ka tulevimusi saame alles paari kolme aasta pärast. kus omandada Väike-Maarjas gümnaasiuKuigi küsitlusi ei ole teinud, olen isiklikult miharidust. Milline on kriitiline piir kooli ja
optimist. Konkurentsivõimele mõjub ka kooli valla jaoks, mil gümnaasiumiklasse enam ei
sisekliima ja kõik tulemused, mis koolist välja avata?
jäävad. Koolijuhina tunnen, et koolipere on See on väga raske küsimus ja koolijuht ei saa
sellele küsimusele vastata, sest seadusandja ei
üksteist toetav ja töine.
ole sätestanud laste arvu, mil kool suletakse ja
Millised on olnud viimaste aastate suure- see küsimus on kohalike poliitikute pädevuses.
mad investeerimisplaanid ja kas praeguses Poliitikutel on raske sellist otsust teha, sest
majandusolukorras on need plaanid jõus põhikooli järgse hariduse võimaldamine on
piirkonnale tähtis. Arvan, et riigi tasemel tevõi peatatud?
Vallavalitus esitas nn KOIT-kavasse VMG hakse selles valdkonnas lähiajal otsused. Näitarvis 20 miljonilise taotluse. Kahjuks jäime teks üks võimalus on ühtsed katsed gümnaapingereas lõppu ja nn Euroopa rahadest meie siumiastmesse ja riiklik koolitustellimus. Kutkooli renoveerimist praegu kavas ei ole. Samas sehariduse valdkonnas on meil aga see kogeinvesteerime sellel aastal kahte arvutiklassi ja mus olemas ja ma ei ütleks, et riik siin meid
soetame projektoreid kokku 700 000 krooni tellimusega nöögiks. Kui ise oleme tegijad, siis
eest. Iga-aastased investeeringud teeme peara- saame ka tellimuse. Näiteks riik telliks meilt
haga eraldatud investeerimissummadest ja lisa täiskasvanuõpet kutsehariduses rohkemgi, aga
eraldab vallavalitsus. Kahjuks ei tea me keegi me ei suuda seda lihtsalt oma mahtude järgi
järgmise aasta riigieelarve lõppseisu ja ka se- pakkuda.
da, kas investeeringurahad alles jäävad. Kuna
me koosseisudega ei laiuta, arvan, et midagi Kuidas on sujunud ettevalmistused kooli
jääb ikka investeerimiseks ka.
135. juubeliks ning koostöö vilistlaskoguga?
Koostöö vilistlaskoguga on ladus ja tunnen
Kas viimaste aastate investeeringud - güm- kooli juubeli korraldamisel nendest väga suurt
naasiumi õpilaskodu, spordihoone, õues tuge. Arvan et koostöös korraldame selle ürituse edukalt ja saame kõik sellest palju rõõmu.
õppimise ala - on aktiivses kasutuses?
Spordihoone ja õpilaskodu on väga aktiivses
kasutuses. Õues õppimise alal aga sirgus alles Intervjueeris vilistlane Heili Nõgene
muru ja kasutusse läheb kevadel. Kevadel paigutame sinna ka pingid. Loodan, et see ilus
koht saab aktiivse kasutuse osaliseks.
Eelmises lehenumbris kirjutasin, mida on arheoloogiliste uuringute käigus Kiltsi mõisa
peahoone alt seni leitud. Käesoleva aasta septembris-oktoobris aga uuringud jätkusid. Praeguseks on tühjendatud hilisematest, ligi 2,5
meetri paksusest ehitusrusu kihtidest veel üks
ruum ning paljastunud on terve maa-alune
korrus, millest me seni midagi ei teadnud.
Uued väljakaevamised ei pruugi alati pakkuda
selgeid vastuseid, vaid võivad pigem tekitada
uusi küsimusi, millele ei pruugi õiget vastust
teada saadagi. Ka Kiltsi mõisas on probleemseid leide. Nii leidsime suurest keldrist, kuhu
kool loodab saada uut spordisaali, ühe seina
äärest ümmarguse kivikonstruktsiooni. Me ei
tea praegugi kindlalt, mis oli selle esialgne
funktsioon. Suure tõenäosusega on tegemist
algselt keskaegse keerdtrepiga, mis on millal-

gi lammutatud, trepi sisemusse on tehtud kamin. Võimalik, et trepp lammutati pärast Liivi
sõda, kui hoonesse rajati Rootsi-aegne mõis
ning allesjäänud trepivaremetele leiti nii uus
kasutus. Igatahes on seal küpsetatud nii liha
kui kala, kelle luid leidsime ohtralt. Mis loomi
või kalu Kiltsis Rootsi ajal täpsemalt söödi,
selgub alles mõne kuu pärast, kui laboratoorsed tööd on lõppenud ning luud määratud.
Kõikjalt ümber trepi/kamina puhastasime aga
välja keskaegse munakivisillutise. Praeguseks
on teada, et selline sillutis on katnud kõiki
kunagise linnuse poolkeldrikorruse ruumide
põrandaid. Kuna kivimunakatest laotud sillutis ei ole jala all kõige mugavam, on seda sõbralikumaks muudetud ning osaliselt on sillutis
üle valatud vedela lubimördiga, mis kattis
kivide vahed ning moodustas nii sileda, aga
samas kindla ja vastupidava põranda.

JÄLLENÄGEMISHETK AASTAPÄEVALT: Kauaaegne Väike-Maarja kooliõpetaja
Aime Püvi kohtumas 79. lennu lõpetaja Andrus Albiga. Taamal Aime Pekki.

Comenius lõppes, Nordplus algab
Kiltsi põhikooli koostöö Soome ja Ungari
koolidega programmi Comenius raames on
selleks korraks lõppenud. Projekti „Jo, joo,
jo – erinevused ja sarnasused eesti, ungari ja
soome keeles ning kultuuris“ jooksul valminud CD on lõplikult vormistatud ning esitlusküps. Projekti lõpp-produkt sisaldab pilte
ning videosid kolme aasta jooksul toimunud
projektikohtumistest, lisaks temaatilisi mänge ning inglise-eesti-ungari-soome digitaalset sõnaraamatut. Sõnastikku valiti sõnad
vastavalt ühistele tüvedele – on ju tegemist
sugulaskeeltega. Lisati veel sõnu üldtuntud
rahvalikest lauludest ja salmidest.
Meie kooli õpilased said projekti käigus hea
kogemuse, suhtlemaks inglisekeelses ning
võõrkeelses kultuurikeskkonnas. Kindlasti
aitas ühine töö süvendada oma kooli tunnet.
Suur tänu õpilastele ja õpetajatele, kes projektitöös osalesid.

Kevadel 2008 esitasime Põhja- ja Baltimaade
Koostöönõukogule programmi Nordplus
Junior taotluse, et rahastada projekti „Kunst
on sild kultuuride vahel“. Mõned päevad
tagasi saime teada, et meie plaan on heaks
kiidetud. Uues projektis, mis hõlmab nii rahva- kui tänapäeva kunsti, osalevad lisaks
meile veel koolid Leedust ning Norrast. Kavas on koostada õpilastöödest kunstikalender, rändnäitus ning osalevate maade kunsti
tutvustav esitlus. Kohtumistel lisanduvad
veel töötoad, kus õpitakse tundma ja proovitakse oma käega just sellele maale iseloomulikke kunstiliike. Esimese kokkusaamise
korraldame veel sellel aastal Kiltsis, kus valmivad esimesed kunstitööd ja täpsustuvad
projektitegevused.
Merje Leemets
projektijuht

Arheoloogid taas Kiltsi mõisas
Ehkki võiks loota, et sellise munakivisillutise kivide vahedesse võiksid
kergesti kaduda väiksemad esemed
ning nii võiks kultuurkiht olla leiurikas, iseloomustab Kiltsit pigem
leiuvaesus. Vähe on savinõude kilde, metallesemetest on seni esindatud peamiselt naelad. Efektseimana
on seni leitud pronksist laeka sang.
Viimane ei kuulu aga ilmselt mitte
kesk- vaid Rootsi-aegse mõisa kihistusse. Mitte kõikjal hoones ei ole
nimelt munakivisillutis pärast Liivi
sõda hüljatud. Ruumid, mille võlvid
säilisid ning mida võis edasi kasutada, hõlvati uue mõisa poolt ning nii
on linnuse ja mõisa kultuurkihid
omavahel kohati eristamatud. Siiski
on 18. sajandi lõpul tehtud väga
massiivseid lammutus- ja ehitustöid,
millele viitab ühelt poolt üle kahe
meetri paksune ehitusrusu kiht ning
teisalt ka mahalammutatud ja uuesti
üles ehitatud müürid. Siiski on säilinud suur osa keskaegsest
linnusekavatisest ning nii võib edaspidi eksponeerida hiljuti leitud suurep ä r a s e lt s ä ilin u d k e sk a e g s et
hüpokaustahju, meie kesk- ja õhkkütte kaudset eelkäijat.

PILDIL: Keskaegne uks praeguse koolipõranda all.
Ukse ees on säilinud saviga seotud aste ning munakivisillutis. Ukse kohal on näha kunagist võlvi, mille
keskosa on kokku varisenud.

Uuringud Kiltsi mõisas ei ole lõppenud ning
laboratoorsed tööd, mis alles algavad, pakuvad ilmselt palju uusi ja põnevaid teadmisi
sellest, milline oli elu keskaegses vasallilinnuses või Rootsi-aegses mõisas.
Tõnno Jonuks
arheoloog
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Teatrist, liikluspäevast ja mihklilaadast
Etendus „Päeva lõpus” (autor ja lavastaja Urmas Lennuk) toimus Väike-Maarja rahvamajas 12. septembril. Külas oli SA Rakvere Teatrimaja. Vanas Roomas tahtsid inimesed leiba
ja tsirkust, tänases Väike-Maarjas tahavad
inimesed teatrit. Vähemalt nii räägivad kõrged
vallaametnikud. Rahvamaja kunstiline juht
Heli-Liivia Komp ütles väga tõeselt, ulatades
viiele näitlejale lilli, et see oli pärast kümmet
aastat esimene profiteatri etendus VäikeMaarjas. Tal oli õigus, kuid see selleks. Teater
on Väike-Maarjas ellu äratatud, seda näitas
12. september, ja see jätkub. Absurdsed on
väited, et Väike-Maarjas on septembris ja oktoobris etendust näidata mõttetu, et nii depressiivset näitemängu ei maksa siia tuua, et Väike
Maarjasse pole vaja teatrit saata. Ja olgem
ausad – selleks, et saal oleks täis, tuli teha
väga pingelist tööd. Aitäh kauplusele Maarjalill, Georgi söögitoale ja Kaarma tanklale, kes
aitasid pileteid levitada. Ja muidugi suur tänu
rahvale! Ilma publikuta pole ka teatrit!
Politsei oli meie õuel 18. septembril. Kuus
politseiametnikku, kolm politseiautot, üks
mootorratas, vigursõidurada, ristsõnad,
puzz´led, temaatiline asfaldijoonistuste võistlus. Ürituse “Laps liikluses” osaliseks olid 1.6. klasside lapsed. Neile tutvustati liiklemises
tarvilikke teadmisi – need on asjad, mida peab
mitu-mitu korda üle rääkima. Kuuldavasti
soovivad samalaadset üritust järgmisel aastal
ka Kiltsi ja Simuna. Ka allakirjutanu arvates

peaks üritus jätkuma järgmistel aastatel, erinevates Väike-Maarja valla regioonides. Idee
autor, muide, on Väike-Maarja rahvamaja
kunstiline juht Heli-Liivia Komp. Lapsi tervitas ka valla lastekaitse spetsialist Maia Heinsoo. Politsei maskott lõvi Leo jagas kommi ja
kunstiõpetaja Reena Rohtvee tegeles asfaldile
joonistamisega. Tänud Tanja Metsale noortekeskusest kaasabi eest. Loeme nii Rakvere
politseiosakonda kui ka Väike-Maarja noortekeskust oma koostööpartneriteks. Samuti suur
aitäh kooli huvijuhtidele Egne Liivalaidile ja
Helina Lükile ning õppekeskuse tugiteenuste
osakonna juhatajale Merle Kiigemaale ja
noorsoopolitseinik Airika-Helle Kriisale.

Kultuurikalender

reid ja koostöö toimib.
Ville-Markus Kell
Väike-Maaja valla rahvamaja direktor

18. oktoobril toimus Väike-Maarjas lastele
pühendatud päev “Laps liikluses”. Erinevad
ürituste eesmärgiks oli juhtida tähelepanu laste
ohutusele ja nende osalusele liikluses. Toimus
ka asfaldijoonistuste võistlus teemal “Laps ja
tänav”.
Oodatud olid kõik huvilised lapsed. Üheskoos
joonistasime rahvamaja vastas olevatele kõnniteedele erinevaid liikluses osalevaid objekte.
Lapsed suutsid sügisesed värvikirevad tänavad
muuta veel kirevamaks ning kõnniteedel oli
näha toredaid pilte nii autodest, bussidest,
jalgratturitest, ülekäiguradadest, liiklusmärkidest kui ka neist enestest kui liikluses osalejatest. Laste lemmikuks kujunes politsei maskott
lõvi Leo, kes rõõmustas lapsi nii oma kohaloleku kui jagatud kommidega!
Tänusõnad lastele ja eriti neile entusiastlikele,
kel oli nii palju ideid asfaldile joonistada, et
nad peaaegu jäid ilma oma auhindadeks jagatud kommidest!

Mihklilaat toimus Väike-Maarja rahvamaja
taga ja kõrval 21. septembril. Laat nagu laat
ikka - rahvas, müügiletid, muusikud.
Tore oli, et ka Väike-Maarja põllumeeste selts
pani välja müügileti ja Irina Tarassova esitles
oma käsitööd. Ilma tegid Palamuse puukool ja
liha-, singi- ning kalamüüjad Peipsi äärest.
Lõõtsa tõmbasid ja laulsid Heino Tartes ja
sõbrad. Tahan tänada Ahti Keremit valla tehnikaosakonnast. Laada korraldaja oli Keskoja
OÜ. Tänan ka Loojat, kes kinkis suhteliselt
sooja hilissuvise ilma. Igasugune töö kultuuri
ja ka hariduse vallas on vähe tänuväärne, sa- Reena Rohtvee
mal ajal on see alati ja igal juhul meeskonnatöö. Mul on hea meel, et nii Väike-Maarja
rahvamaja kui ka valla tasandil on välja kujunenud toimiv koostöö, kus usaldatakse partne-

Filosoofiadoktor Villem Alttoa 110
Ei ole erand, vaid
pigem reegel, et Väike-Maarjaga kokku
puutunud inimesed
saavad kuulsaks üle
Eesti.
Filosoofiadoktoreid on siiski
vähe, nagu on vähe
mehi, kelle elulugu
võime leida ENE-st, “Eesti elulugudest”,
teadlaste või õpetajate leksikonist.
Villem Alto (1934. aastast Alttoa) sündis 31.
okt 1898 Karepal. Õppis 1907. aastast Selja
vallakoolis, Pikaristi kihelkonnakoolis, Vihula ministeeriumikoolis ja Rakvere linnakoolis,
mille lõpetas 1914. aastal. Ta töötas mitmel
pool õpetajana, viibis 1917. aastal Vene sõjaväes, 1917-1918 Saksa sõjavangis ja 1918-

1920 elas Prantsusmaal.

ga seotud.

NOVEMBER
7. novembril kell 17.00 Simuna rahvamajas isadepäeva kontsert. Esinevad rahvamaja laululapsed. Kontsert on tasuta.
8. novembril kell 12.00 isadepäeva tähistamine Väike-Maarja spordihoones. Päev
jätkub kontserdiga kell 15.00 VäikeMaarja rahvamajas.
14. novembri hommikul kell 9.00 Simuna
rahvamajas tund kreeka muusikaga. Esineb ansambel ZORBAS. Pääse 25 krooni.
19. novembril Väike-Maarja muuseumis
Carl Theodor Knüpfferi 185. sünniaastapäevale pühendatud konverents.
28. novembril kell 18.00 Eesti Vabariigi
juubeliaasta lõpetamine Väike-Maarja
rahvamajas. Külas on koorid ja sõnakunstnikud.

Väike-Maarja maile sattus 1. juulil 1921, kui 1924. aastal astus ta TÜ filosoofiaosakonda
kaugõppesse, 1927. aastal läks üle statsionaari
ta valiti Koonu-Ärina õpetajaks.
ja lõpetas selle 1929. Side Väike-Maarjaga
V. Alttoa sai korteri Koonu külla Kangru tal- katkes.
• Info ürituste kohta telefonil:
lu, et aga üür oli kallis, kolis ta kohe kooli
323 7217 Simuna rahvamaja
algul Väike-Maarjasse Johan Kotli ärimajja 28. oktoobrist on Väike-Maarja raamatu326 1837 Väike-Maarja rahvamaja
(praegune Georgi söögituba) ja sealt 1. jaa- kogus muuseumi materjalide põhjal avatud
326 1625 Väike-Maarja muuseum
nuaril 1922 Väike-Maarja seltsimajja lava näitus Villem Alttoa Väike-Maarjas veedekõrvale katusekambrisse. Detsembris asus ta tud ajast ja tema hilisematest töödest.
tööle Kiltsi ja kolis sinna. Vahepeal töötas
pool aastat Vao koolis ja jätkas Kiltsis kooli- Ene-Riina Ruubel
juhatajana kuni 1926. aastani. Just Väike- Väike-Maarja muuseumi juhataja kt
Maarjast sai ta innustust, et edasi õppida.
RINGID VÄIKE-MAARJA RAHVAMAJAS
1924. a lõpetas ta Tartus eksternina gümnaa2008/2009 HOOAJAL
siumi, et ülikoolis edasi õppida. Seltsielu oli
ESMASPÄEV
Väike-Maarjas elav, ka Villem Alttoa kuulus
16.-17.30 Laste käsitööring (peeglisaal)
Reena Rohtvee
kahte Väike-Maarja seltsi, mis olid hariduse-

SIMUNA RAHVAMAJA TAIDLUSRINGID
2008/2009 HOOAJAL
ESMASPÄEV
kell 15.00 - laste laulusolistid
kell 18.00 - line-tants
kell 19.30 - naisrahvatants

Tiiu Tagametsa näitus
Väike‐Maarja rahvamajas
Väike-Maarja Gümnaasiumi 135. aastapäevaga seoses
avas Tiiu Tagamets rahvamaja jalutussaalis oma 16. isikunäituse.
Väike-Maarja Keskkooli 1972. aasta lõpetaja on saatuse
tahtel, nagu ta ise näituse tutvustuses kirjutab, sündinud
Siberis.
Kooliaja üks lemmikutest tundidest - joonistamine lõppes tol ajal kahjuks juba seitsmendas klassis. Tiiu Tagametsa keskkooliaegseks joonistusõpetajaks on olnud
Helene Roos.
Tiiu Tagamets on kujundanud muuseumi väljapanekuid,
loodusalaseid õppevahendeid, postkaarte, kutseid, teinud
seinamaalinguid ja juhendanud laste käelist tegevust.
Marju Metsman

OKTOOBER
17. oktoobril kell 10.30 - 11.30 on VäikeMaarja rahvamajas leivapäev koostöös
Eesti põllumajandusmuuseumiga. Vaatame filmi, vanade esemete näitust, vilja
uhmerdamist, mängime leivamängu
“Kuidas valmib leib”, degusteerime leiba.
Eriti on osalema oodatud 1.-5. klasside
õpilased!
18. oktoobril kell 22.00 toimub VäikeMaarja rahvamajas disko, DJ Tony Beatz.
19. oktoobril kell 13.00 Väike-Maarja
rahvamajas eakate klubi Härmalõnga
pidu.

juhendaja Angela Raik
juhendaja Tiia Lepp
juhendaja Auli Kadastik

19.-20.00 Naisrühm
(saal)
19.30- 21.00 Segakoor HELIN (peeglisaal)

Aino Lukman
Valve Libene

TEISIPÄEV
16.-17.00 Peotants lastele
(saal)
17.-19.00 Käsitööring
(peeglisaal)
17.-18.00 Peotants täiskasvanutele (saal)
19.-21.00 Line-tants
(saal)
19.-21.00 Näitering
(peeglisaal)

Erki Õun
Irina Tarassova
Erki Õun
Tiiu Lamp
Heli-Liivia Komp

TEISIPÄEV
kell 16.45 - laste lauluansambel (vanem aste) juhendaja Angela
Raik
kell 19.00 - kapell
juhendaja Eve Sarnet
kell 20.00 - segarahvatants
juhendaja Auli Kadastik

KOLMAPÄEV
12.-13.00 Memmede ansambel
13.-14.15 Härmalõnga tants
16.-18.00 Show-tants
19.-21.00 Näitering

(muusikakl, II korrus) Valve Libene
(saal)
Ilme Sein
(saal)
Janely Lõomets
(saal)

KOLMAPÄEV
kell 12.00 - eakate rahvatants juhendaja Lehte Sirelpuu
kell 13.45 - laste lauluansambel (noorem aste) juhendaja Angela
Raik

NELJAPÄEV
17.-19.00 Käsitööring
19.-21.00 Pasunakoor

(peeglisaal)
(saal)

Karmen Pent
Vallo Taar

LAUPÄEV
14.-16.00 Rokkbänd

(saal)

Risto Kütt

NELJAPÄEV
kell 11.00 - mudilasring (3-7 a)
kell 20.00 - segarahvatants

juhendaja Angela Raik
juhendaja Auli Kadastik

PÜHAPÄEV
kell 16.30 - kõhutants

juhendaja Epp Kaljos

PÜHAPÄEV
13.30-14.30 Peotants lastele (saal)
Erki Õun
14.-15.00 Kõhutantsu
tehnikarühm (peeglisaal) Epp Kaljos
15.00-16.30 Kõhutantsu tantsurühm (peeglisaal) Epp Kaljos

Hea isa! Tule koos oma pereliikmetega 8. novembril kell 12.00
Väike-Maarja spordihoonesse ja 15.00 Väike-Maarja rahvamajja, et
tähistada Eesti Vabariigi 90. juubeliaastat ja isadepäeva.
Loengul “Isa roll” tutvustatakse võitlusspordialasid, antakse nõu, kuidas toimida jõusaalis ja tehakse ka
üheskoos sporti. Väike-Maarja rahvamajas on kell 15.00 võimalus nautida kontserti “Uitamised”, kus esinevad
Külli Kudu (elektrikitarr), Heli Reimann (saksofon), Taavo Remmel (kontrabass), Venno Loosaar (etleja, karjapoiss) Eesti Kontserdist.
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VÄIKE‐MAARJA VAL‐
LA RSK TEATAB:

Põlistame üheskoos Eesti rahvusliku legendi Georg
Lurichi mälestuse!

Harjuta terviseks punktiseis
07.10.2008 seisuga on Ebaveret kü‐
lastanud 445 inimest 4117 korda.
1. Aino Saaremäel (Kiltsi põhikool 235 osaluskorda/23 boonuspunkti)
2. Õie Altermann (AS Plokk 220/20)
3. Viivi Kahr (Päästekool 161/16)
4. Inge Siirak (Väike-Maarja lasteaed 148/14)
5. Ellen Tilk (Väike-Maarja 111/11)
6. Aivar Krikmann (Ebavere Suurtalu 105/10)
7. Sandra Bork (VMG 89/8)
8. Maris Kõrgmäe (vallavalitsus 82/8)
9. Airi Einsalu (Maarjalill 75/7)
10. Heete Ausmeel (Väike-Maarja 74/7)
11. Ain Kõiv (FIE 59/5)
12. Urve Kalda (Väike-Maarja 56/5)
13. Geidi Kruusmann (VMG 52/5)
14. Berta Viikberg (VMG 51/5)
15. Sirje Aus (Rotaks-R 51/5)
16. Toomas Vinkel (Väike-Maarja 50/5)
17. Taimar Kopti (Dirco 49/4)
18. Heinrich Kalda (lasteaed 48/4)
19. Rita Õiglane (Päästekool 45/4)
20. Merje Suits (Väike-Maarja 44/4)
21. Aimar Türbsal (UUSMAA 42/4)
22. Bruno Münter (FIE 40/4)
23. Hans Kruusamägi (Simuna Ivax 39/3)
24. Kristel Kahr (VMG 38/3)
25. Mait Villo (Evisu Ehitus 38/3)
26. Kaarel Moisa (vallavalitsus 37/3)
27. Erki Tomson (Jõhvi 37/3)
28. Elo Võhandu (VMG 35/3)
29. Triin Kull (Tartu 32/3)
30. Liina Kalda (EPV 32/3)

Alates 1. oktoobrist hakkasid
Väike‐Maarja spordihoones
kehtima uued piletihinnad:
• ühe korra pääse 30 krooni
• perepilet 40 krooni
• kuupilet 180 krooni

22. aprillil 1876. a sündis Väike-Maarjas
üks legendaarsemaid eestlasi, oma aja vägevaim jõumees ja maadleja ning tuntud
spordi- ja karskusliikumise edendaja Georg
Lurich.

pööraksime tema elutõdedele
rohkem tähelepanu, võib-olla
oleks siis meie noored karskemad, tugevamad ja vastupidavamad ning võib-olla poleks nii
mõndagi pahategu ja väära
Legendid Lurichi jõust, võitudest maailma suundumust meie ühiskonnas.
tugevamate meeste üle ning tema keha ilust
ja vaimu teravusest liikusid omal ajal suust Jõumees Georg Lurichi fenosuhu… Ta oli haritud ja intelligentne, val- men ulatub 19. sajandist tänadas rohkem kui kümmet keelt, võimles oi- sesse päeva. Temast räägitakse,
valiselt, oli hea akrobaat, jooksja, hüppaja, kui mainitakse läbi aegade suujalgrattur, uisutaja, paistis silma malemän- rimaid eestlasi, temast räägitakgus, mängis klaverit, oli hinnatud kõne- se, kui tehakse kokkuvõtteid
mees, sattus esimese eestlasena filmilina- Eesti spordiajaloost. Viru Vägele… Kreeka-rooma maadlus võlgneb talle vate selgitamisel valis rahvas
tänu pajude uute võtete, asendite ja vastu- Lurichi Paul Kerese järel teiseks
suurmeheks ning tema säravast
võtete eest.
isiksusest kirjutab “Sajandi 100
Georg Lurich oli elukutseliste maailma- suurkuju”. Kas aga Lurichit
meister, võistles 1895-1920 Venemaal ja mäletatakse ka 100, 200 ja enaLääne-Euroopas peamiselt klassikalises ma aasta pärast, sõltub paljuski
maadluses, 1913-1917 USAs ka vabamaad- meist, tänastest eestlastest. Meie
luses. Oli erakordselt jõuline ja kiire ning saame hea seista selle eest, et
valdas maadlustehnikat täiuslikult, võitis Lurichi nimi, saavutused, tõeksenamikku maailma tuntud maadlejaist. Ku- pidamised ja terved eluviisid ei
na tõstespordi maailmarekorditeks loeti vajuks unustuse hõlma, vaid
tollal ka vastupidavus- ja vigurtõsteid, püs- kestaksid ja leiaksid järgimist
titas Lurichi ligi 40 maailmarekordit (sh sajandist sajandisse. Et Lurichit
ühe käe ja kordus-tõstmises). Tuli võitjaks teataks täna, homme ja ka üleka kehailu-võistlustel. Tema eeskuju ja homme...
kuulsus ärgitasid raskejõustikuga tegelema
palju noori mehi, jäljendamine küündis Georg Lurichi põrm puhkab kaugel Venevale-Lurichite ilmumiseni. 1897-1898. aas- maa avarustel teadmata kohas ja seetõttu
tal põhjustas Lurichi Eesti-ringreis eestlas- peame me Eestis mõtlema tema mälestuse
te hulgas tõelise ärkamisaja spordis, sündis monumentaalsele jäädvustamisele. Lurich
rohkesti raskejõustikuringe ja klubisid.
kui karskuse, jõu ja ilu sümbol väärib monumenti! Meie võimuses on selle ausamba
Tema populaarsusest ja üleilmsest tuntusest
püstitamine.
annab tunnistust Lurichi-nimeliste raskejõustikuklubide ja –seltside tekkimine mit- Väike-Maarja Vallavolikogu algatas annemel pool Euroopas, hiljem ka Ameerikas.
tuste kogumise, et püstitada Lurichi monuKõhkluseta võib väita, et Georg Lurich on ment Väike-Maarja keskväljaku piirkonda:
üks silmapaistvamaid, omapärasemaid ja
Väike-Maarja Vallavalitsuse arveldusamitmekülgsemaid isiksusi mitte ainult Eesrve nr 10502017649007 SEB pangas,
ti, vaid ka maailma kehakultuuriajaloos,
märgusõna “Lurich”.
vahest kultuuriajaloos üldse.
Lurichi tõekspidamised olid olulised tema
eluajal ja on seda ka praegu. Praegu vahest
rohkemgi kui siis, sest Lurichi karsked eluviisid ning tohutu tahtejõud, püsivus ja sihikindlus kuluks meile kõigile marjaks ära.
Tähelepanu ja järgimist väärib tema elukreedo: "Kui ka mitte alati terves kehas
terve vaim ei ela, siis peaks ometi terve
vaim terves kehas asuma." On ju üldtuntud
tõde, et karske, terve ja elujõuline rahvas
saab elukorraldusega hästi hakkama. Kui

Vesipiibu suitseta‐
mine ei ole süütu
seltskondlik ajavii‐
de

Lurichi mälestuse jäädvustamise töörühma
nimel

Väike-Maarja valla algatusel loodi Eesti
Rahvuskultuuri Fondi juurde Georg Lurichi Ilve Tobreluts
allfond, mis hakkab toetama Georg Lurichi Väike-Maarja valla avaliku teabe ja sporditõekspidamiste väärtustamist ja tema mäles- osakonna juhataja
tuse jäädvustamist. Esimesi taotlusi Lurichi
fondi stipendiumidele saab esitada 2009.
aasta sügisel. Annetusi Georg Lurichi
fondi saab teha sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond arvel-dus-arvele nr
221001101347 Hansapangas. Selgituseks:
annetus Georg Lurichi fondi.

VALLA MEISTRIVÕISTLUSED
Koroona
Esimesele etapile kogunes 17 võistlejat. Parimad olid:
OKTOOBER
Naised
Jätkub tervisespordiürituste sari
1. Maili Tannbaum
2. Anneli Pullonen
“Harjuta terviseks!”
Mehed
20.10 kell 18.00 Triigi spordihoones val1. Aleksander Adamson
la MV males, I etapp
2. Gennadi Kink
3. Väino Stoltsen
27.10 kell 18.00 Georgi söögitoas valla
Noored
MV mälumängus, I etapp
1. Martin Vildersen
November
2.– 4. Raidar Heinsalu, Tanel OjaJätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
saar, Sander Komp

vähkkasvajad, kroonilised kopsuhaigused,
südame- ja veresoonkonna haigused.
•
Vesipiibu suitsetamine suurendab
igemehaiguste ja hammaste lagunemise
riski.
•
Vesipiibu jagamine mitme suitsetaja
vahel sisaldab riski haigestuda mõnda nakkushaigusesse, nagu C-hepatiit, herpes, hinArvatakse, et vesipiibu suitsetamine on süüLAUATENNIS
gamisteede viirused, tuberkuloos jne.
tu seltskondlik ajaviide, mida toetab petlik
Mehed
arvamus, et läbi vesipiibus oleva veefiltri
1. Gunnar Arak
Tavaline vesipiibu suitsetamine kestab üldtulev tubakasuits ei saa olla tervisele nii
2. Henry Kaevu
juhul 20-80 minutit, et rahuldada organismi
kahjulik kui sigareti oma.
3. Väino Stoltsen
nikotiininälg. Sigareti suitsetamiseks kulub
Vesipiibu ohtlikkus:
Tüdrukud
keskmiselt 2 kuni 10 minutit.
1. Laura Komp
•
Vesipiibus kasutatakse tubakat, mil- Sigaretisuitsetajad tõmbavad 5-7 minuti
Nooremad
poisid
les sisalduv nikotiin tekitab kergesti sõltu- jooksul tavaliselt 8-12 mahvi ja hingavad
1.
Andreas
Preifreund
vust.
iga mahviga sisse 0,5-0,6 liitrit suitsu. Piibu
2.
Jaanus
Kaskemaa
•
Vesipiibu suits sisaldab isegi pärast suitsetamise tavaseansil tehakse 50-200
3. Toomas Saage
veefiltri läbimist suurel hulgal toksilisi aine- mahvi, millest igaüks sisaldab 0,15-1,0 liitVanemad poisid
osakesi, sh vingugaasi, raskemetalli soola- rit suitsu.
1. Martin Vildersen
sid ja vähki tekitavaid keemilisi ühendeid.
2. Fred Kevin Maasik
•
Vesipiibu suitsetamine tõstab riski Ene Kinks
3. Ragnar Heinsalu
haigestuda rasketesse haigustesse, nagu
Vesipiip on traditsiooniline Kesk-Ida ja
Aasia seade, mida kasutatakse tubaka suitsetamiseks. Vesipiibutubakat maitsestatakse
ja lõhnastatakse erinevate ainetega, et tubaka maitse poleks nii tugev – see seletab ka
seda, miks piipu tõmbavad ka need inimesed, kes muidu sigarette ei suitseta.

Pöördume kõigi eestimaalaste poole palvega aidata kaasa Georg Lurichi mälestuse
jäädvustamisele. Kui igaüks meist loovutab selle ülla eesmärgi nimel jõukohase
rahasumma, põlistame üheskoos Eesti
rahvusliku legendi Georg Lurichi mälestuse ja tähistame 22. aprillil 2011. aastal
Georg Lurichi 135. sünniaastapäeva tema mälestussamba avamisega. Lurichi
elutõdesid järgides saame aga jätkuvalt
tuge, hingejõudu ja kosutust, et tugevdada
tervemat mõttelaadi.

SPORDIKALENDER

02.11kell 12.00 Ebaveres ReinPauli jooks (üleriigiline üritus)
10.11 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV koroonas, II
etapp
17.11 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV males, II etapp
24.11 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV kabes, II etapp
Detsember
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
01.12 kell 18.00 Georgi söögitoas valla MV mälumängus, II
etapp
06.12 kell 10.00 Simuna spordihoones valla MV võrkpallis
08.12 kell 18.00 Õppekeskuse all lasketiirus valla MV laskmises, I etapp
12.12 kell 18.00 valla parimate sportlaste, parima spordiperekonna ja spordiaktivisti autasustamine.
“Harjuta terviseks!” parimate autasustamine

Väike‐Maarja valla Infoleht
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Väike‐Maarja Põllumeeste Selts
www.v‐maarja.ee/vmps
21. septembril peeti
Väike-Maarjas Mihklilaata. Kohal olid ka
põllumehed. Müügiks läks oma toodang.
Laua katsime lambaliha, kartuli ja kõrvitsaga. Kõrvale pakkusime lillesibulaid, lille
– ja maasikataimi. Ilm oli ilus ja kaup läks
hästi. Päeva lõpuks oli liha müüdud, kartul
otsas, laadajutud räägitud ning võis koju
minna. Asine päev oli.

Palju õnne!
Sven Kesler
Hanno Tamm
Mare Klement

Väike‐Maarja seltsimaja keldriruumid on restaureeritud

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse

Käesoleva aasta juunikuust septembrini
toimunud restaureerimistööde käigus on
uue näo saanud Väike-Maarja seltsimaja
keldrikorruse ruumid, tuntud nn baari ruumidena. Maaelu Arengukavast (MAK) toetust taotlenud Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsile eraldati restaureerimiseks 879 888
krooni. Tegemist oli toetuse meetmega 3.2.
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus. Projekti viis ellu OÜ Lääne
Ehitus. Kuna seltsimaja näol on tegemist
muinsuskaitselise objektiga, teostas muinsuskaitse ja omanikujärelvalvet FIE Jaak
Kimmel. Ehitustööde aluseks oli OÜ ARC
Projekti koostatud „Väike-Maarja seltsimaja keldrikorruse ruumide sisekujunduse põhiprojekt“.

polnud ei võimalik ega ka otstarbekas. Olemasoleva kanga eeskujul muretseti uus riie. Kuna originaalkangaga samasugust ei leiVäike-Maarja seltsimaja alused ruumid ehitati välja maja viima- dunud, kleebiti Muinsuskaitseameti nõusolekul seinale uus punase, 1979-80 teostatud, kapitaalremondi käigus. Käesoleva aasta ne riie, mille paanide ühenduskohad kaeti liistudega.
juunis alanud ruumide restaureerimisel jälgiti ideed, et tol ajal
sisekujundust teinud Tallinna Kunstikombinaadi ARS kunstnike Ruumide põrandad olid algselt kaetud pöögiparketi ja vaipkatteeesotsas projekti juhi Aili Nurga interjöörikujundus säiliks või- ga, mis oli aastatega määrdunud, kohati katki ja kulunud. Põranmalikult originaalilähedaselt. Seltsimaja keldrikorruse näol on dakate vahetati. Algselt valgeks värvitud nn Püssi plaatidest laed
tegemist ühe terviklikumalt säilinud 1980. aastate interjööriku- on tänaseks asendatud tulekindla rippuva kipslaega endise eeskujul, mis võimaldas paigaldada ripplae peale ventilatsiooni ja süjundusega Eestis üldse.
vistada lisavalgustid. Ruumidesse on paigaldatud vee baasil põPea kolme aastakümnetaguse kapitaalremondi käigus ehitati keld- randaküte. Kogu hoone keskkütte remondi käigus baariruumi ja
rikorruse kesksesse ruumi luksuslik marmorkamin, ruumide seinu eesruumi paigaldatud radiaatorid on eemaldatud.
kattis Peeter Kuutma kavandite järgi loodud originaalne, maalilise juugendornamendiga žakaarkangas. Sepistööde autoriks oli Unikaalsest mööblist on restaureeritud baarilett ja –pukid ning
metallikunstnik Mai Mägi. Baariruumi mööbel valmistati eritelli- lauad. Remonditi ka köök, kuhu soetati vajalik sisustus. Säilinud
musel.
on Mai Mägi sepisvalgustid. Alles on akendeesised sepistatud
võred ja baariruumi kaminavõre, mis vajasid vaid puhastamist.
1980. aastal remonditud keldrikorruse kujunduslahendus oli kannatada saanud. Põhiliseks põhjuseks ventilatsiooni puudumine.
Marju Metsman
Enim kahjustatud oli seinu kattev, koide poolt auklikuks söödud
ja kohati muid kahjustusi kandev žakaarriie, mille restaureerimine

Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna asutamise
20. aastapäevale pühendatud konverentsi kogumik on
ilmunud.
Konverentsi korraldustoimkonna esimees Jüri Valge kirjutab oma saatesõnas järgmist, põhjendades ühtlasi ka
konverentsi korraldamist just Väike-Maarjas: “ /.../ Nii
konverentsi aja, koha kui ka temaatika valiku kahtlemata
olulisim põhjus oli see, et täitus 20 aastat Wiedemanni
keeleauhinna asutamisest. Auhinna idee, selle elluviimine
ning ka viimastel aastatel keeleauhinnaga ja selle ümber
toimunu on tihedalt seotud Väike-Maarjaga. Konverentsi
eesmärgiks oli meenutada keeleauhinna tekkelugu, esitada seni vähe tuntud tehke Wiedemanni elust ja tegevusest, austada nii elus olevaid kui juba lahkunud asutajaid
ja laureaate ning loomulikult ka astuda samm edasi keeleauhinna kui protsessi - mitte üks kord aastas toimuva
piduürituse - arendamisel. Konverentsiga seoses sai statuudi, tehti valmis ning jõudis omanikeni ka Haridus– ja
Teadusministeeriumi asutatud laureaadimärk.
/.../
Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind ei seisa
muust Eesti keele-elust eraldi. Kasvanud tänuväärsest
kodanikualgatusest riigi kõrgeimaks tunnustuseks eesti
keelele - selle uurimisele, korraldamisele, õpetamisele,
propageerimisele või kasutamisele - kasu toonud inimesele, on auhinna veelgi olulisem ülesanne osutada jätkuvat
hoolivust eesti keele suhtes, hoida emakeeleteema aktuaalne nii auhinnakandidaatide esitamise, nende tutvustamise, valimise, auhinna kätteandmise kui ka teiste ürituste (keeleauhinna keelepäevad, keeletammiku kasvatamine, trükised) kaudu.
/.../
Kindlasti mõjutas konverentsi toimumiskoha valikut soov
- ja väljakutse - korraldada rahvusvaheline üritus väljaspool Tartut ja Tallinna, kus rutiinset professionaalsust
asendas teha tahtmise rõõm ja südamlikkus (mis ei tähendanud asjatundlikkuse puudumist). Väike-Maarja kui
parnassi, Lurichi ja naisekandmise poolest tuntud kultuuri
– ja spordikeskuse jaoks oli keelekonverentsi korraldamine järjekordne samm koha kindlustamiseks Eesti keelekaardil. Konverentsiga seoses valmis Väike-Maarja muuseumis ülevaatenäitus keeleauhinna laureaatidest, uue
puu sai juurde keeletammik.
Konverentsi olulisimate tulemuste hulka - millest osa
juba saavutatud ja osa saavutatakse loodetavasti seda
kogumikku lugedes - kuulub kahtlemata õpilastega seostuv. Õpilasettekanded, sh eriti ajalehepealkirjade käsitlus
(Väike-Maarja gümnaasiumi õpilaste ettekanne - toim),
olid hoolega tehtud. Lisaks on võimalik, et tähelepanelikult ettekandeid kuulanud Eesti Noorte Keeleorganisatsiooni liikmete kaudu, samuti kõikidele gümnaasiumidele
saadetava ettekandekogumiku kaudu jõuab paljude Eesti
õpilasteni konverentsi peamisi sõnumeid ning emakeeletunni tähtsamaid eesmärke: arusaam, et tänapäevane eesti
keel on kasutamiskõlblik ning arenemisvõimeline kultuurkeel, mille probleemid ei erine põhimõtteliselt naabermaade emakeelt omadest, et selle säilitamiseks on vaja
tööd (ka aega, raha, tarkust jne), aga ka armastust.
Haridus– ja Teadusministeeriumi rahastatud konverentsi
tegi teoks korraldustoimkond, kuhu kuulusid Urmas
Sutrop (Eesti Keele Instituut), Helle Metslang (Emakeele
Selts), Karl Pajusalu (Tartu Ülikool), Ilmar Tomusk
(Keeleinspektsioon), Tiina Vaiksalu (Väike-Maarja Gümnaasium), Ilve Tobreluts (Väike-Maarja Vallavalitsus) ja
Jüri Valge (Haridus– ja Teadusministeerium).”
Konverentsi kogumik “Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa” saadeti koos Eevi Rossi teosega “Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind 1989 - 2003” kõigile Eesti
gümnaasiumidele.

materjal
säilitane. Konkursi raames ootame maal elavate või takse Eesti põllumajandusmuuseumis ja kasuelanud naiste meenutusi igapäevaelu toime- tatakse 6. märtsil 2009 avatava näituse
tuste, kombestiku, töö ja pereelu kohta. Oluli- “Maanaine ajas ja ruumis” koostamisel.
sed on maanaise isiklikud kogemused, tõekspidamised ja vaated ning hinnangud igapäeva- Mälestused, annetatavad või kasutamiseks
sele maaelule. Olmekirjeldused peaksid olema antavad dokumendid, fotod, olmeesemed,
võimalikult detailsed ja täpsed. Mälestusi isevalmistatud käsitöö (linased ja villased
võiks täiendada fotode, dokumentide, esemete kudumid, heegeldatud ja tikitud esemed, puvõi muu lisamaterjaliga. Soovi korral tagastab nutised, seaded, kaunistused jms) palume saamuuseum lisad pärast kopeerimist. Kogutud ta või tuua Eesti põllumajandusmuuseumisse

Konkurss „Maanaine ajas ja ruumis“ Eesti põllumajandusmuuseumis
Selleks, et tunnustada eesti maanaisi ja nende
tööd, kuulutab Eesti põllumajandusmuuseum
2008. a välja konkursi „Maanaine ajas ja
ruumis“, mille raames koostame samanimelise näituse. Samuti hakkame alates 2008. a
novembrist välja kuulutama kuu maanaist,
kuhu on oodatud kandideerima nii üksikkandidaadid kui ka maanaiste seltside poolt esitatud nominendid. Kogutud materjali põhjal
valitakse 2009. a emadepäeval aasta maanai-

Ilmunud on
F.J.Wiedemanni
konverentsi kogumik

aadressil Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu
maakond kuni 2009. a veebruarini. Juurde
palume kindlasti märkida oma nimi, sünniaasta ja kontaktandmed.
Informatsioon näituse ja konkursi kohta tel
738 3819 või e-posti aadressil
kerle.arula@epm.ee.
Üldine info tel 738 3813 või e-posti aadressil
mare.viiralt@epm.ee.
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KUULUTUSED. TEATED
Et ees ootaks Sind päevad,
kus pulbitseb lust,
kõik mured Sul jäägu
väljaspool ust.
Et õnne ja päikest
tooks päevisse aeg,
ja ikka su palgeid jääks
ehtima naer.

Kallis MERIKE VAIMEL!

Väike‐Maarja valla Infoleht

Väike‐Maarja taaskasutuskeskus on ava‐ Septembris‐oktoobris sündinud
tud igal reedel ja laupäeval kella 10 ‐ 15 Tam‐ Bruno Roomelt
03.09.2008
Mari-Liis Kõnnu
09.09.2008
salu mnt 1 teisel korrusel. Info: 526 0283
Pakume tööd traktor K-700 juhile Väike-Maarjas.
Vajadusel kindlustame elamispinnaga.
Info tel 505 0425 (SF Pandivere)

Tervist ja rõõmsat meelt!

Annemari Puduäri

Õnnitleme oktoobrikuu ea‐
kamaid sünnipäevalapsi!

Avatud E, L 9-14 ja T, K, N, R 9-17, P suletud
Tamme tn 2 Väike-Maarjas
Müügil on käsitöötarbed (niidid, lukud, lõngad, vardad,
heegelnõelad jne), kardinad, vaibad, rulood, laudlinad,
linikud, voodipesu, tekid,
padjad, kaalukangas.
Lastele soojad kummisaapad, sukkpüksid jm.
Võimalik on tellida vaipu vastavalt näidistele ja
porolooni igas mõõdus.
Tule ja tutvu valikuga!

Palju õnne!
Väike‐Maarja Lasteaia pere

Hea Väike-Maarja valla rahvas!
30. oktoobril kell 17.30 esineb VäikeMaarja raamatukogu lugemissaalis

Hea Määri küla elanik!

Riigikogu liige JAAK AAB,

Oled oodatud 2. novembril kell 12 kii- kes kõneleb riigi sotsiaalpoliitika probgeplatsile, et valida meie külale külaleemidest.
vanem. Kaasa võta nii külaelu puuduKohtumisel pakutakse suupisteid!
tavad mured kui ka
Lisainfo Siret Kotkalt telefonil 521 1278,
head ideed.
e-post: siret@kesknoored.ee
MTÜ Määri Küla

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

Avispea kirikus jumalateenistused igal pühapäeval
kell 10.30
Koguduse vaimulik on Eerek
Preisfreund. Telefon 323 5450.
Koguduse blogi Internetis: avispea.blogspot.com

Simuna koguduses jumalateenistused
pühapäeviti kell 14
EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse
aadress: Allika 3, 46401 Simuna, VäikeMaarja vald, Lääne-Virumaa. Telefon 323 7296.
Koguduse Interneti-ajakiri St.Simonis: http://simuna.wordpress.com
Koguduse hooldajaõpetaja on Tauno Toompuu.
Telefon 529 0651, e-post: tauno.toompuu@eelk.ee

Damir Hamidžanov 24.09.2008
Kairit Selter
05.10.2008
Karl Kustav Terras 25.09.2008

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
*Kliendi poolt esitatud algdokumentide kontroll, töötlus ja raamatupidamisarvestus vastavalt kehtivale seadusandlusele.
*Palga- ja puhkusetasude arvestus.
*Sularaha arvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite koostamine).
*Ostu- ja müügireskontro.
*Põhivara arvestus.
*Igakuiste maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile.
*Statistikaaruannete koostamine ja esitamine.
*Vahebilansid, kasumiaruanded, muud aruanded.
*Aastaaruande koostamine.
*Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine.
*Konsultatsioonid püsiklientidele.
*Alates jaanuarist 2009.a on võimalik ka statsionaarne
kohalviibimine firmas kell 8-12.
Hinnad soodsad.

MARTA REBANE
SALME VAHEMAA
SAIMA LEMETTI
JELENA DEMENTJEVA
ARMAS TALJA
LINDA KASO
HEINO KLAAN
ELLEN KOPPAS
ADELE‐MARIE METSARU
LILIAN KOK
HILDA‐MARCELLA NURK
HELGI KUUSMA
JUTA KASU
EINO LEPIKSOO
ALEKSANDER KINKMAN
HELMI NEEME
SELMA RAUS
VEERA SIKK
AILI ARUOJA
LAIDI HÖVELSON
LINDA ALLIK
MALLE SOLBA
EDUARD MEL
VAIMA KIVISTU
OSKAR BUHT
HEINO MIDT
HELLI OHTLA
ELMAR TIRMAN
HILMA NARITS
AINO PIIBE
TOIVO PULLÕNEN
ETHEL ROOSLA
Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike‐Maarja Vallavalitsus

Info tel 528 0860 Lilian,
e-post: lilianrikken@gmail.com

Tähelepanu!
Vastu tulles paljude vallakodanike soovile, avaldab
Väike-Maarja Valla Infoleht edaspidi eakate vallakodanike sünnipäevi koos kuupäevade ja vanustega.

Grossi kaupluses taasavatud LILLELETT. Lilli on võimalus osta
kella 21.00 õhtul.

Palume kõigil, kes ei soovi, et tema sünnikuupäeva ja vanust avaldatakse, anda sellest teada vallalehe toimetajale
telefonidel 329 5758 või 526 3831.

Väike-Maarja valla ajalehe
kaastööde saatmise aeg on
muutunud! Senise 10. kuupäeva asemel ootame kaastöid
iga kuu
5. kuupäevaks.

Kaljo Kaare
Juhan Viirma
Elsa Pello
Eino Vungo
Lidia Kangur

22.07.2008 - 17.09.2008
12.08.1939 - 17.09.2008
29.01.1923 - 21.09.2008
18.06.1933 - 22.09.2008
14.12.1914 - 08.10.2008

Kasutagem helkureid!
Pimedal ajal on väga oluline end liikluses nähtavaks muuta.
Otsigem helkurid välja ja kasutagem neid!

