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Vallavolikogu ootab
ettepanekuid valla
Aasta tegija 2008
väljaselgitamiseks

September 2008

Hind 3 krooni

Liikluskorraldus Ebavere ristmikul muutub peagi ohutumaks
Aastaid päevakorras olnud Rakvere-Väike-MaarjaVägeva ja Järva-Jaani-Pikevere-Ebavere ristmiku ehitus
on alanud. Uus väljasõit hakkab toimuma päästekooli
polügoonile viiva tee pikendusena.
Liiklusohtliku ristmiku teemat on Väike-Maarja vallavolikogu majanduskomisjonis arutatud aastaid, kus ka
Viru Teedevalitsuse juht Eugen Õis on kinnitanud, et
tööd võetakse ette. Teisalt on ehitustööd Ebavere ristil
seotud ka Väike-Maarja valla arengukavas planeeritud
kergliiklustee ehitamisega Kiltsi alevikuni.

Väike-Maarja vallavolikogu ootab 1. novembriks ettepanekuid valla Aasta tegija 2008 väljaselgitamiseks.
Valla Aasta tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja
isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-,
spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas
on aasta jooksul eriliselt silma paistnud ja aidanud kaasa valla arengule.

Pärast Viru Teedevalitsus kinnitust, et sel aastal alustatakse töid, algatati eelmise aasta detsembrikuus
projekteerimine.
Kergliiklustee on projekteeritud koos Ebavere risti projektiga, millest poole maksis Viru Teedevalitsus ja teise
poole Väike-Maarja vald. Suve alguses kuulutati välja
riigihange. Sõidutee ehituse finantseerib Viru Teedevalitsus. Valla osa on 1,5 miljonit kergliiklustee ehituseks.

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

Teehoiukavale vastavalt on jalgrattatee projekteeritud
Kuusemetsa majani. Ristmiku ehitustööde valmimisaeg
on 1. november. Ümberehituse käigus paigaldatakse ka
välivalgustus. Kui praegu veel tähistab Ebavere bussipeatust ainult liiklusmärk, siis ristmiku ümberehitusega
rajatakse maantee mõlemale suunale bussitasku, paigaldatakse istepink ja prügikast.

Valla Aasta tegija auhinda antakse välja 2003.
aastast alates. Seni on selle tunnustuse osaliseks
saanud Lembit Keerus (2003), Avo Part (2004),
Endel Mäesepp (2005), Egne Liivalaid (2006),
Jaanus Kull (2007).
Kes aga tänavu? Vaadakem endi ümber,
märgakem tegijaid ja andkem nendest märku!

Kuna projekt on olemas, taotleb Väike-Maarja vald järgnevatel aastatel ELi fondidest rahalisi vahendeid, et rajada kergliiklustee Kiltsini välja. Plaanis on projekteerida
ka esimene etapp Triigi suunale, kuid tee ehitamine ise
jääb järgnevatesse aastatesse.

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

Ilmunud on Simuna hariduselu tutvus‐
tav raamat “Simuna koolid”

*******
Vanad armsad pargipuud
annavad käest kätte tuult
ja inimpõlved teatepulka.
Kes noor, see tarkust
kogub truult
ja varsti sobib
suurte hulka.
On ühed väljalennuhakul
ja teised alles lävepakul
Ei iial tühjaks
jää see õu,
ei iial vanaks
jää see õu.
Põlvest põlve
kestab see koolirõõm ja koolitee.
*******

Kogumiku koostamise võimaldas aastakümnete jooksul kogutud Simuna ajaloo materjal,
fotod, dokumendid, mälestused
jne koos arhiivis leiduvaga.
Kuna lahkusin Simunast rohkem kui 60 aastat tagasi, siis
paljud täpsustused, olukordade
võrdlused, käsitlused jne tegi
viimaste aastate jooksul minu
vend Ants.
Hilisema kooli ajaloo täpsustamisel ajavahemikul 1954-86
tegi Lehte Sirelpuu, toetudes
oma heale mälule ja märkmetele. Tolle ajavahemiku kohta
puudusid kroonikad ja kasutada
olid ainult lõpetajate nimekirjad.
Kogu asja koordineerimine ja
finantsiline pool jäi Anton
Leichteri mureks.
Raamatu pealkiri “Simuna koolid” tähendab läbi aegade katkukülas - Simunas asunud koole ja
Raamatu koostaja Heino Ross kirjutab neid koole, mis on Simuna kooliga ühieessõnas: “Käesoleva Simuna kooli- nenud. Käsitletud ei ole ülejäänud Siajaloo kogumiku idee autoriks oli kooli muna kihelkonna koole.”
direktor Anton Leichter. Ajendiks kaks
juubelit. 1907. aastal asutatud Simuna Kooliaasta avapäeval Simuna koolis
eestikeelne erakool ja koolile oma maja esitletud raamatu ilmumist on toetanud
kooli vilistlased. Väljaannet on võimavalmimine 1908. aastal.
lik osta Simuna koolist.

Vallavolikogu haridus‐
komisjonis tänati kooli‐
juhte
Sel sügisel algas mõlemas Väike-Maarja valla põhikoolis
õppeaasta teisiti. Nii Kiltsi kui Simuna koolis vahetusid
koolijuhid.
Simuna kooli direktor Anton Leichter on andnud ameti
üle Ain Lembaverele, Kiltsi kooli direktori asetäitja on
hetkel Merje Leemets.
Ülemisel pildil: Olev Liblikmann, Ain Lembavere ja
Anton Leichter. Parempoolsel pildid: Lääne-Viru maavalitsuse haridus– ja kultuuriosakonna juhataja Marge
Lepik tänamas Lembit Keerust.
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Juhtkiri

Tärkamise aeg
Kevad on kõige loodu tärkamise aeg, mil meid
ümbritsev saab uue hingamise ja muutub elavaks.
Tarkus tärkab sügisel, septembri esimesel päeval. Igal aastal uuesti. September on uute ideede, kevadel idanema pandud heade mõtete küpsemise aeg.
Kool kingib igal sügisel uue alguse – võimaluse iseenda jaoks midagi muuta või parandada,
aga mitte kunagi põhjalikult lammutada, sest
teadmised, mida koolis oled ammutanud jäävad
ikka Su mälusoppi, kas pinna peale või sügavale.
Kool pakub erinevaid emotsioone. Sõna “kool”
on ju tagurpidi lugedes “look”. Nii võib loogapuu olla meile naerusuu või tusatuju sümbol,
olenevalt sellest, kas looga otsad on üles tõstetud või langetatud. Kool on ühtaegu turvaline
ja rutiinne, oma ootuste ja lootustega, sest alati
leiad eest inimesi, kes Sinu tuleku üle rõõmustavad.

Vallavolikogus. Vallavalitsuses
12. august vallavalitsuses
* Väljastati ehitusluba Simuna Kooli hoone
ümberehitustöödeks.
* Väljastati kasutusload Ebavere tervisespordikeskuse parklale ja Väike-Maarja alevikus
Ravi-Lõuna tänavate kõnniteedele.
* Nõustuti OÜ Pandivere Vesi taotluse alusel
Loomsete Jäätmete Käitlemise ASle ülereostuse puhastamistasu viienda hinnagrupi ja
hinnaindeksi 5 määramisega alates 1. augustist
2008.
* Rahuldati Väätsa Prügila AS jäätmeloa taotlus ohtlike- ja olmejäätmete ning taaskasutatavate (kompostitavate, elektri- ja elektroonika
ja ehitus-lammutus) jäätmete kogumiseks ja
veoks Lääne-Virumaal.
* Nõustuti UÜ Ebavere Suurtalu autolammutuskoja (aadressil Tehno 19 Väike-Maarja
alevik) kavandatava tegevusega ning ohtlike
jäätmete käitlemislitsentsi väljastamisega.
* OÜ Pandivere Vesi ettepanekul anti ettevõttele nõusolek peatada alates 11. septembrist
2008 vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, kui jätkub omavoliline veekasutus ja teenuslepingut ei ole sõlmitud. Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni seaduse § 8 lg 5 kohaselt on
lepingu üheks pooleks vee-ettevõtja ja teiseks
pooleks kõik kinnistu/elamu kaasomanikud
volitatud esindaja kaudu. Korterelamu iga
korteriomanikuga eraldi vee-ettevõtja arveldama ei pea, majasisene arveldus peab toimuma
korteriomanike poolt määratud korras. Korteriomanikud peavad elamu üldkoosolekul määrama oma esindaja, kes volitatakse sõlmima
vee-ettevõtjaga lepingut. Korteriühistu olemasolul korraldab vee-ettevõtjaga lepingu
sõlmimise ühistu juhatus.
Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirja
p 3.5.1.1. kohaselt loetakse omavoliliseks veekasutuseks ja heitvee kanaliseerimiseks seda,
kui vee ettevõtjaga ei ole sõlmitud teenuslepingut. Nimetatud juhul on vee-ettevõtjal õigus sulgeda vee andmine ja heitvee kanaliseerimine.
Jäänud on 5 korterelamut, kes ei ole sõlminud
OÜ-ga Pandivere Vesi lepingut vaatamata
korduvatele ettepanekutele. Seetõttu ei toimu
majasisest arvestust ja vee-ettevõtjale ei teatata elamu veemõõtja näitu.

* Heategeva mõisakontsertide sarja “Eesti
Mõisad 2008” raames 16. augustil Avanduse
mõisas toimunud kontserdi korraldamist toetati 7000 krooniga.
27. august vallavalitsuses
* Reservfondist eraldati 6300 krooni konkursi
“Kaunis Kodu” kulutuste katteks; 12 858
krooni vallalehe väljaandmiseks vajaliku tarkvara Adobe Pagemakeri ja 5000 krooni diktofoni soetamiseks.
* Anti nõusolek Pandivere küla Marja katastriüksusele pinnaspuhasti Sako 3 paigaldamiseks ja Ebavere küla Lilleoru katastriüksusele
kanalisatsiooni, sette- ja imbkaevu rajamiseks.
* Kiltsi Põhikooli direktori kohusetäitjaks
kinnitati Merje Leemets, määratud ajaks alates
28.08.2008. a kuni ametikoha konkursikorras
täitmiseni.

Kool ühendab erinevaid põlvkondi ja inimesi õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid. Tead, et enne Sind on keegi selles pingis istunud, enne
Sind on keegi seda raamatut lugenud, enne
Sind on keegi sellele tahvlile kirjutanud või
kellegi sõrmed arvutiklaviatuuri klõbistanud.
Kool on lüli tänaste ja endiste vahel, kutsudes
tähistama ka kooli aastapäeva.
11. oktoobril kutsub Väike-Maarja kool tähistama oma 135. pidupäeva . Kutsub endaga kaasa
mõtlema, märkama ja ärkama.
Kooli aastapäev on kaugemalt tulevatele inimestele võimalus taaselustada lapse– ja noorepõlvemälestusi, kohtuda ammuste mõttekaaslastega. Mälestused jäävad meile. Need jäävad
terveks eluks. Ja mõjutavad meid. Kujundavad
arusaamu, maailmapilti ja nägemusi. Mälestus- 20. sajandil aset leidnud kiired muutused ja
te varal tärkavad omakorda uued mõtted.
dramaatilised sündmused on seadnud ohtu
meie traditsioonilise taluarhitektuuri ja külaIga kohtumine on väärtus. Igast kohtumisest on maastike säilimise. Muutused on paratamatud,
midagi õppida, olgu see siis positiivse või ne- sest uued elu- ja tootmisviisid toovad kaasa ka
gatiivse iseloomuga. Uueks kooliaastaks soo- materiaalse keskkonna teisenemise.
vin kõikidele õpilastele, õpetajatele ja teistele
tarkuse-teemaga seotud inimestele uusi posi- 2007. aasta algusest läks käima ulatuslik maatiivseid kohtumisi, mille pinnalt tärkaksid uued arhitektuuri ja -maastike uurimise ja hoidmise
viljakad ideed. Soovin uut sooja septembrit, et programm, mida viib ellu Eesti Vabaõhumuuküpseks kevadel idanemapandu. Soovin vaimu- seum koos entusiastlike abilistega. Hetkel on
jõudu ja väärikaks jäämise oskust; hommikuid, programmi üheks kõige töömahukamaks tegemil kooli minna on tore; kontrolltöid, mille vuseks rehemajade inventeerimine, mis tähenküsimuste kättesaamisel juba tead, et oskad, dab nende asupaikade kaardistamist ja hoonete
sest oled hästi ette valmistanud; ja lõpuks - kirjeldamist.
tarkust märgata eelkõige oma klassikaaslasi, et
aastate pärast oleks vilistlasena meeldiv kooli Meie esivanemate üks traditsioonilisemaid
uksest sisse astuda!
hooneid oli rehemaja (rehielamu, rehetare),
mis hoolimata pikast kujunemisajast on tänaHead tervist ja õpiindu,
seni vaadeldav, ehkki muutustega. Rehielamud on rajatud juba 10. sajandil p Kr, kui odra
Marju Metsman
kõrval kasvatati ka rukist. Kõige olulisemavallalehe toimetaja
teks tuleks lugeda korstna lisandumist 19.
sajandil, akende suurendamist ja köetavate
kambrite arvu kasvu. Seoses viljapeksumasina
tulekuga kadus hoonelt väga oluline funktsioon ja ka viljakuivatamine läks üle kuivatisse. Rehetuba ehitati ümber köögiks. Sageli
Augustinumbri esilehe artikli autor on Ville- lammutati reheahi sootuks või lisati sellele
pliit, ka rehetoa lagi toodi madalamale, et mitMarkus Kell, fotode autorid on Silvi
te asjata kasutut ruumi kütta.
Aasumets, Ville-Markus Kell ja

Väärtustame iidset taluarhitektuuri ja külamaastikku

Marju Metsman

Hoone vorme peeti aga sedavõrd ideaalseteks,
et 1920. ja 1930. aastatel soovitati ka „moodsa
Väike-Maarja valla ajalehe kaastöö- aja” talumajad ehitada sellele eeskujule tugide saatmise aeg on muutunud! Senise nedes koosehitusena. Meie silmiski ei vähenda
10. kuupäeva asemel ootame kaastöid need 20. sajandil tehtud uuendused hoone
ajaloolist väärtust.

iga kuu 5. kuupäevaks.

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

Kellelgi pole aga täpset ettekujutust, kui palju
sääraseid hooneid võiks veel alles olla, milline
on nende seisund ja millistes piirkondades on
neid enim säilinud. Eestimaal ringi sõites näeb
maanteeltki neid õnneks päris palju, aga ega
siis kõik ka teele paista. Seepärast pöördumegi
rehemajade omanike poole, et te meile oma
kultuuriliselt sedavõrd väärtuslikest hoonetest
teada annaksite. Pakume omalt poolt nii renoveerimisalaseid nõuandeid kui ka praktilisi
koolitusi. Oleme ikka enam suunatud neile
rehemaja omanikele, kes ise näitavad initsiatiivi ja tahavad meiega suhelda. Kui teie kandi
rahval aga on suurem huvi meie teadmistest
osa saada, tuleme külaseltside üritustele hea
meelega kõnelema.
Suureks abiks on ka informatsioon, kui palju
rehemaju teie külas veel säilinud on. Kui me
ka neid kirjeldama ei jõua, on vähemalt olemas teave rehemajade arvu ja paiknemise kohta.
Oleme meelsasti nõus nii oma muuseumi kodulehel kui ka ajakirja Maakodu veergudel
jagama teie renoveerimiskogemusi teistele
rehemaja- või muidu vanade hoonete omanikele. Andke teada ka omakandi tublidest ehitusmeistritest, kelle tööd julgelt teistelegi võib
soovitada. Ka küsimused on alati oodatud.
Need aitavad leida õigeid teemasid ajakirjandusse ja koolitustele.

talu leida).
Katastriüksuse number.
Rehemaja praegune otstarve (aastaringselt
kasutuses elamuna, suvila, tootmis- või laohoone jne).
Rehemajaga ühel õuel säilinud hoonete loetelu.
Rehemaja seisund (reheahju olemasolu märkida eraldi).
Kõrvalhoonete seisund.
Rehemaja seinamaterjal (palk, pae- või maakivi, savi, segaehitus).
Rehemaja arvatav rajamisaeg.
Küsimustele võite vastata nii e-posti teel
(elo@evm.ee) või ka traditsioonilisel moel.
Viimasel juhul saatke kiri aadressil:
Elo Lutsepp
Eesti Vabaõhumuuseum
Vabaõhumuuseumi tee 12
13521 Tallinn
Palun ette vabandust, kui me kohe ei helista
või ei kirjuta. Kogume teatud hulga rehemajade teavet ühes kandis ning asume alles seejärel
teele. Kindlasti võtame eelnevalt ühendust.
Ärge peljake, kui teie õuele astuvad muuseumitöötajad või meie abilised. Uudishimu majade vastu olgu teile tunnustuseks, et olete
suutnud säilitada midagi nii vana ja väärtuslikku.

Et koostöö kõige paremini laabuks ja me oma
tööd paremini organiseerida saaks, palume
Elo Lutsepp
rehemaja omanikel saata meile mõned andEesti Vabaõhumuuseumi projektijuht
med:
Programmist saate lähemalt lugeda Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehelt www.evm.ee.
Rehemaja omanik/valdaja.
Kontaktandmed (telefon, e-post).
Rehemaja asukoht (aadress, juhtnöörid, kuidas

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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Toetuste taotlemisest
Väike-Maarja valla ettevõtlustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on
1. oktoober

KOP-programmist toetuse taotlemise kord ja
vormid on kättesaadavad Ettevõtluse ArendaTegevustoetust antakse külale või külade mise SA koduleheküljel www.eas.ee.
Väike-Maarja valla MTÜd ja seltsingud, kes
ühendusele, millel on:
soovivad projektile valla kaasfinantseeringut
1) kehtiv arengukava;
peavad esitama vallavalitsusele taotluse
2) elanike valitud külavanem;
3)moodustatud mittetulundusühing (külaselts), lisadokumentidega. (Täpsem info Liina
mille peamine eesmärk on edendada aleviku Tiimuselt tel 329 5766)
või küla elu.
Tegevustoetuse suuruse kalendriaastas määrab Täpsem info on Väike-Maarja valla kodulehel
vallavalitsus igal aastal pärast eelarve vastu- alajaotuses avalik teave -> õigusaktid->
võtmist, lähtudes 1. jaanuari seisuga rahvasti- külaliikumise kord. Taotlusvorm on Väikekuregistrisse kantud aleviku või küla elanike Maarja valla kodulehel alajaotuses avalik teave -> KOVile esitatavate dokumentide vormid
arvust.
(„Külaliikumise projektide toetus“).

Ettevõtlustoetust saavad taotleda VäikeMaarja valda registreeritud ettevõtjad, kes on
tegutsenud kuni kaks aastat. Toetuse maksimum otsustatakse iga taotluse puhul eraldi.
Omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 25% projekti üldmahust. Toetuse saamiseks tuleb valla kantseleisse esitada taotlus;
äriplaan; hinnapakkumised; väljavõte äriregistrist või Maksu- ja Tolliametist ettevõtjaks
olemise kohta; Maksuameti tõend maksuvõlg- Toetuse saamiseks tuleb valla kantseleisse
nevuste puudumise kohta.
esitada vormikohane taotlus. Täpsem info on
Väike-Maarja valla kodulehel alajaotuses avaTäpsem info on Väike-Maarja valla kodulehel lik teave -> õigusaktid -> külaliikumise kord.
alajaotuses ettevõtlus-> valla ettevõtlustoetus. Taotlusvorm on Väike-Maarja valla kodulehel
Nõu saab küsida arendus-ettevõtlusnõunikult alajaotuses avalik teave -> KOVile esitatavate
Liina Tiimuselt (liina.tiimus@v-maarja.ee, dokumentide vormid („Külaliikumise tegevus329 5766, kabinet 210).
toetus“).
Nõu saab küsida arendus-ettevõtlusnõunik

vuskavadega Väike-Maarja Vallavalitsusele
hiljemalt 1. novembriks.
Eeskätt toetatakse vallas laiemale üldsusele
suunatud tegevusi ning kultuuri- ja spordiüritusi. Mõelge oma tuleva aasta tegevusplaanid aegsasti läbi, sest toetusevajadusest
tuleb teatada vallavalitsusele just nüüd, järgmise aasta eelarve koostamise ajal!
Taotluste ja aruannete blankette saab valla
kantseleist ja valla Interneti-koduleheküljelt
aadressil http://www.v-maarja.ee, kus avaliku
teabe osast leiate KOVile esitatavate dokumentide vormid.

Nõu saab küsida arendus-ettevõtlusnõunik Palume kõigil tänavustel toetusesaajatel, kes
Liina Tiimuselt (liina.tiimus@v-maarja.ee, pole veel aruannet esitanud või kellel seisab
329 5766, kabinet 210).
tegevus alles ees, esitada aasta lõpuks vallavalitsusele aruanne raha kasutamise kohta. Kui
Seoses Väike-Maarja valla 2009. aasta eelarve aruannet pole, siis järgmise aasta toetusavalkoostamisega palume kõigil toetust taot- dusi ei rahuldata.

leda soovivatel Väike-Maarja vallas
registreeritud ja tegutsevatel
· mittetulundusühingutel,
· seltsidel,
· seltsingutel
· huvigruppidel
esitada oma finantstaotlused valla

Väike-Maarja valla külaseltside te- Liina Tiimuselt (liina.tiimus@v-maarja.ee,
gevustoetuse taotluste esitamise 329 5766, kabinet 210).
tähtaeg on 1. oktoober
Tegevustoetus on mõeldud selleks, et arenda- Kohaliku omaalgatuse programmi
da taotleja liikmeskonda, korraldada ja tutvus- (KOP) sügisvooru taotluste esitamitada ühenduse igapäevast jätkusuutlikku tege2009. aasta eelarvest koos konkreetsete tegese tähtaeg on 1. oktoober
vust.

Info telefonil 329 5759 (Ilve Tobreluts).
NB!
Külaseltse toetatakse vallavolikogu kinnitatud
külaliikumise toetamise korra alusel. Taotlused tuleb esitada vallavalitsusele juba 1. oktoobriks. Külaseltside toetamise kohta saab
infot telefonil 329 5766 (Liina Tiimus).

Astronoomiahuviliste XIII üle‐eestiline kokkutulek toimus Vainu Tares
Sel aastal olid 70 astronoomiahuvilist koos
Väike-Maarjas Vainu Tares. Traditsioon sai
alguse 1996. aastal, mil üle-eestiline astronoomiaselts Vega ning Tartu Tähetorni astronoomiaring korraldasid Saaremaal Kaali koolis
esimese kokkutuleku. Tänavune kokkutulek
oli arvult XIII. Meteoorivaatlusi tehti ka juba
sõjaeelses Eestis, kuid vahepeal need katkesid.
Astronoomiahuvilised on inimesed mitmelt
elualalt, eriti aga õpilaste hulgast. See on üks
võimalus tõmmata kaasa koolide õpilasi loodusteaduste alale. Mitmed kokkutulekud on
organiseeritud just koolide juures nagu Kaalis,
Vilustes, Krabis, Mahtras. 1999. aastal korraldati täieliku päiksevarjutuse vaatlemiseks reis
Ungarisse kahe bussiga.

torite poolt mitmest õppeasutusest ja organisatsioonist.
Mall Hiiemäe tõi esile asjaarmastaja astronoomi Roopi Hallimäe õpilaste suvelaagrite organiseerimise loodus- ja tähevaatlusteks. Alati
on olnud raske panna kooliõpilasi astronoomia
vastu huvi tundma. See õnnestub vaid meisterõpetajatel.

Jaak Jaaniste teema oli „Maa minu ettekujutuses“. Me käime ju iga päev looduses ringi.
Kui palju seejuures arvestame, et meie elukohaks on planeet Maa. Keemik Jüri Ivask rääkis
süsihappegaasist Maa atmosfääris. Maal
püsima jäänud gaas sai elusorganismide tekke
ja arengu aluseks. Teised planeedid kaotasid
Selge öine taevas oma tähtedega pakub müsti- oma süsihappegaasi ja neil puudub elu.
list vaatepilti. Tähed moodustavad kokkuleppelisi tähtkujundeid. Juba iidsetel aegadel Mudelite abil ilma ennustamisest rääkis Aare
tundsid ka eestlased neid oma rahvapäraste Männik. Otseste vaatluste kõrval taandub ennimetuste all. Igaüks tunneb Suurt ja Väikest nustamine matemaatilise mudeli võrrandite
Vankrit, ning viimase aiste lõputähte Põhja- lahendamisele arvutite abil. Ilm on väga muutnaela. See on Maa pöörlemistelje täht. Üle lik. Ligikaudu ennustatakse ette kümneks päetaeva ulatub Linnutee, mis on vaade meie Ga- vaks, täpsemalt ainult kaheks-kolmeks päelaktikale oma 100 000 valgusaasta läbimõõdu- vaks.
ga. Lähim naabergalaktika Andromeda Udukogu asub alles kahe miljoni valgusaasta kau- Ettekannete kõrval sisustas õhtust aega Urmas
gusel. Kaugemaid galaktikaid nähakse vaat- Sisask oma taevamuusika loomingu ettelusaparaatidega veel 13 miljardi valgusaasta kandega. Jaak Jaaniste instrueeris tähevaatlejaid, kuidas nad peavad oma nägemist taevatagant.
tähtede abil kontrollima.
Kõrge kosmosetehnika abil ei õnnestu aga
vaadelda „langevaid tähti“, Maa atmosfääri Pühapäev oli tihedalt täis loenguid. Jüri Randtungivaid meteoorkehasid. Need on läbi- järv rääkis „Maa kuju määramisest“. Ajamõõdult alla sentimeetri, liikudes kiirusega üle looliselt tunnistati Maa keraks alles 1600. aas60 km/sekundis. Sattudes umbes 100 km kõr- ta paiku, hiljem geoidiks.
gusele Maa atmosfääri, kuumenevad nad ligi
3000 kraadini ja põlevad ära. Hetkeks moo- Tõnu Viik rääkis „Struve-Tenneri kaaredustub sellest tumeda taeva taustale helendav mõõtmisest“. See oli üks osa Maa suuruse
joon. Neid registreerivadki vaatlejad asjaar- määramisest. Sellest ajast pärinevad märgid
mastajad. Tulemused võetakse kokku maailma Simuna baaslõigu otspunktides. Selle alusel
moodustati 258 kolmnurka Mustast merest
mastaabis.
Jäämereni ja mõõdeti selle ulatuses meridiaaNeed meteoorkehad pärinevad ümber Päikese nikaar. Mõlemad mehed olid Eestiga seotud.
liikuvatelt komeetidelt, mis tulevad kusagilt
päikesesüsteemi äärealadelt, jättes oma teele Andres Rüdja tutvustas geodeetilisi võrke läbi
maha peenikest materjali. Igal aastal 10.-17. sajandite. Ajalooliselt on see kulgenud trianaugustini on võimalik näha meteoriite gulatsioonist tänapäeva seteliitmõõtmiseni.
Perseuse tähtkujust, saades sellest ka oma ni- Sama teemat arendas edasi Maa-ametist Karin
metuse perseiidid. „Langevate tähtede“ maksi- Kollo ettekandega „Satelliitnavigatsioon“.
mum on 12. augusti paiku, kus on loendatud Tänapäeva GPS süsteem võimaldab ülitäpselt
kuni 300 põlemisjälge. Samal ajal võib näha määrata vaatleja asukohta. Poliitilised maadeveel aasta lõpuni 15.-25. okt, 20. okt- 10. nov, grupid püüavad igaüks arendada oma süstee14.-22. nov ja 12.-16. detsembrini. Neid võib mi. Harli Jürgenson tutvustas looduses vana
jälgida iga tähehuviline. Täpsemat teavet an- teodoliiditehnikaga tehtud maamõõtmist ja uut
lasertehnikaga varustatud aparatuuride kasutanab Tartu Tähetorni Interneti kodulehekülg.
mist.
Tänavuaastane kokkutulek kandis üldist teemat „Planeet Maa – 2008 on Rahvusvaheline Erik Tago teemaks oli „100 aastat Tunguusi
Maa-aasta“. Selle sisuga olid ka loengud lek- meteoriidist“. 1908. aasta paiku Siberis ma-

hasadanud ja tohutu jõuga plahvatanud taevakeha mõistatus on tänaseni üheselt lahendamata. Tõnu Tuvikese teema oli „Phoenix Marsil“.
Uurimiste tulemusena on tõestatud vee olemasolu sellel planeedil. Mart Noormaa rääkis
Eesti osast kosmoses. Juba vene ajal ehitati
siin kosmoseaparatuuri. Teemat jätkas Kaupo
Voormansik ettekandega „Eesti tudengisatelliit“. Nimelt antakse üliõpilastele võimalus
teha ise sputnik mõõtudega 10*10*10 cm, mis
saadetakse orbiidile koos muu aparatuuriga.
Üritus võimaldab noori agaraid teadusehuvilisi
tõmmata kaasa praktilisele tegevusele. Moodustamisel on vastav huviliste ring.
Oma automatkast Struve kaare punktide otsingul Soomes ja Norras rääkis Helle Jaaniste.
Väga huvitav oli Raivo Heina Hiina reisijutt
„Päikesevarjutus 2008“. Täieliku varjutuse
vaatlemiseks pani ta kokku 10liikmelise meeskonna. Suurte seikluste järel õnnestus neil
varjutus ära näha. Kulu 42 000 krooni inimese
kohta tasus end igati ära. Soome astronoomiaseltsi tegemisi tutvustas nende esindaja.

Vaatamata pilvedele ja vihmale õnnestus siiski
kahel ööl näha tähti ja teha vaatlusi. Kokkuvõtete tegemisel märgiti kõige rohkem 40
„langevat tähte“ tunnis. Tähesaju maksimumi
aeg langes päevasele ajale.
Avatud mikrofoni raames arutati 2009. aasta
täieliku päikesevarjutuse vaatlemise kavasid.
Jälle peaks sõitma selleks Hiinamaale.
Tutvustasin ka ajalooliselt kunagi tegutsenud
amatöörastronoomi Voldemar Raklese elu ja
tegevust. Samuti ka tema raamatu käsikirja
„Piibli astronoomiast“.

Koos veedetud päevad läksid igati korda. Tänu Väike-Maarja valla abile, kelle poolt tõi
tervitusi volikogu esimees Hans Kruusamägi.
Vainu Tare personal teenindas eeskujulikult
öömaja, toitlustamise ja saali kasutamise võimaldamisega. Kahju ainult, et neist astronoomiat populariseerivatest päevadest ei võtnud
osa ükski valla kooliõpilane või -õpetaja. Kogu eelnevate aastate organiseerimistöö oleks
11.08.2008 korraldas vald astronoomiarahvale nagu tühja jooksnud.
turismikorraldaja Ellu Moisa juhtimisel ümbruskonna ekskursiooni. Õhtul tutvustas TõAsael Truupõld
astronoomiahuviline
nis Eenmäe astrofotograafiat, millega võib
tegeleda igaüks. Lihtsaim katse on lahtise avaga tunnipikkuse ajaga näha pildil tähtede liikumist. Kokkutulek hakkas lõpule jõudma. Olid
veel ettekanded planeet Maa kohta rahvamälestustes ja müstilistest ennustustest maailma
lõpust.
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10. oktoobril kell 19
Väike‐Maarja rahvama‐
jas
Väike‐Maarja rahvamaja
B‐segarühma (endine vi‐
listlasrühm)
20. juubelikontsert ja
õpetaja Aino Lukmani
raamatu esitlus.

Läheneb Väike‐Maarja Gümnaasiumi 135. aastapäev
135 aastat järjepidevat haridust andnud VäikeMaarja kool kutsub 11. oktoobril tähistama
kooli sünnipäeva!
Kooli sünnipäevanädalal on mitmed õpilasüritused, toimuvad vilistlastunnid. Reedel, 10.
oktoobril tähistab 20. juubelit endine vilistlasrühm, praegune Väike-Maarja rahvamaja B-

segarühm.
Nädala ettevõtmised kulmineeruvad laupäeval.
Kella 10.00-13.30 on Väike-Maarja algkoolimajas avatud õpilaskäsitööde näitus. Kell
11.00 on võimalus samas majas osa saada algkoolilaste näidendist “Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi”. Kaugemalt kohalesõitjad saavad nii
aega sisustada.
Kell 12 algavad spordihoones võistlused. Kell
14 algab Väike-Maarja kirikus aastapäevale
pühendatud jumalateenistus, mille järel on
mälestushetked endiste koolijuhtide ja õpetajate haudadel.

Kell 16 koguneme rahvamajja pidulikule aktusele. Kell 18 algab gümnaasiumi peamajas
õhtune koosviibimine, tantsuks mängib ansambel Mahe. Kohapeal on võimalus osta lilli,
töötavad puhvetid. Kella 19.30-21.00 on kohal
fotograaf ja toimub lendude pildistamine.
Korrustel on näitused, Raul Rebane viib ringkäigule spordihoonesse.
Aastapäevaks valmib mitmeid väljaandeid,
kohapeal võimalus osta kooli logoga meeneid.
Piletiinfo käesoleva lehe tagaküljel!

Kiltsi mõisa Pompeij stiilis seinamaalingud
sajandi teise poole historitsistlikus stiilis or- matu sisselõikega läheb kaduma väärtuslikku
informatsiooni.
namentika seinte ülemises osas ja laes.
Kui olime latekskihi ja rinnatispaneelid
eemaldanud, uurisime järgmisi kihte. Paneelistikust üleval pool on varieeruvalt üheksa
värvikihti. Nii väärtuslikke kihte kui kaks vanimat rohkem välja ei tulnud. Siiski avastasime kaks sinist kihistust lateksi alt. Ühel neist
oli laineline rulliga seinale kantud muster kogu seinapinna ulatuses. Sama lainega mustrit
on leitud ka mõisa saalist. Selline seinaviimistlusvõte oli levinud nõukogude ajal. Teisel
Pärast lateksvärvi eemaldamist võeti lahti 20. sinisel kihil oli kaltsutehnikas teostatud seinasajandi keskel seina kinnitatud rinnatispanee- pind, mille keskosas jooksis horisontaalselt
lid. Paneelide alt avanes uus vaade. Seinad pintsliga maalitud taimornament.
olid kaetud ühtlase määrdunud beeži liimvärvikihiga. Uue faktina selgus, et Pompeij maa- Hoolimata uuest informatsioonist on ikka eeslinguid oli uuritud varemgi. Sellele viitasid märgiks puhastada välja Pompeij maaling, et
kaks sondeerimist, kust oli näha Pompeij lõpptulemusena saaks ruum tervikliku lahenmaalingu kihistusse kuuluvat ornamentikat. duse. Säilitatakse ka kohati historitsistliku
Pärast paneelide eemaldamist selgus, et kihistuse ornamentikat. Eesmärgiks on säilitaPompeij maalingu peal on kogu paneelistiku da võimalikult palju vana. Mahukas puhastaulatuses kõigest üks-kaks värvikihti. Tänu mistöö ootab veel ees. Pärast seda on võimalik
paneelistikule on olnud ka väärtuslikud maa- anda adekvaatne hinnang, mida teha edasi ja
lingud kaitstud. Ruumis on olnud ka avaus kuidas taastada hävinenud maalinguosi.
või nišš, mis on praeguseks kinni müüritud.
Teksti koostasid TKK maali ja maalingute
Seinast värvikihtide eemaldamiseks on mit- restaureerimise osakonna vilistlased Kadri
meid meetodeid. Kiltsi mõisa Pompeij maalin- Toom ja Kristiina Ribelus
gutega toa puhul osutus parimaks eemaldada
värvi skalpelliga, kuna tegemist on peamiselt
liimvärvikihtidega, v.a pealmine lateksvärv.
Mehaaniline värvi eemaldamine on aega ja
erilist hoolikust nõudev töö, sest alumisi maalingutega kihte ei tohi kahjustada. Iga hooliPraktika peamine eesmärk oli puhastada seina
- ja laepinnad ning karniis kõige pealmisest
lateksvärvi kihist. Selleks oli ka soodne aeg,
kuna ruume suvel ei köetud ja suvine niiskus
oli sisse tunginud ning värv tuli seintelt ja
laest kergesti lahti. See lausa koorus suurte
tükkidena, vigastamata alumisi värvikihte.
Töö läks jõudsalt ja tänu sellele saime tegeleda huvitavamate probleemidega.

Vana Tallinn OÜ uurinud sama ruumi seinamaalinguid. Uuringud seisnevad seinas olevate värvikihtide eemaldamises kiht kihi haaval
ehk sondeerimises, et näha, kuidas on erinevatel ajaperioodidel seinu dekoreeritud. Sondeerimise käigus on välja tulnud kaks ajalooliselt
väärtuslikku kihistust. Kõige vanemad seinaja laelahendused on Pompeij stiilis maalingud
Praktikat alustati mõisa teisel korrusel, saali 18. sajandi lõpust. Selle peal arvatavasti 19.
eesruumis. Varem on Mõisaprojekt OÜ ja
Augustikuu viimasel nädalal tegid Tartu Kõrgema Kunstikooli maali ja maalingute restaureerimise osakonna üliõpilased Kiltsi mõisas
suvist erialapraktikat. Juhendajaks sama osakonna juhataja Heli Tuksam, kaasa aitasid
maalingute osakonna vilistlased.

Austatud Simuna rahvamaja
isetegevuslane!
Ootame Sind esmaspäeval,
22. septembril taidlushooaja avaüritusele "TERE SÜGIS!".
Kollektiividel palun koguneda kell 18.30
allika juurde, et veeta koos SUVE viimased hetked ja võtta üheskoos
kell 18.44 vastu SÜGIS.

HEA KOORIMUUSIKA‐
SÕBER!
Väike‐Maarja Muusikaseltsi
kammerkoor alustab uut hoo‐
aega ja võtab vastu uusi liik‐
meid kõikidesse häälerühma‐
desse!
Kohtume 30. septembril kell 19
Väike‐Maarja õppekeskuse saa‐
lis (II korrusel).
Kooriga liituda soovijatel palu‐
me lahkesti kohale tulla!
Oktoobrist jätkame kooriliikmete
individuaalse hääleseadega!
Lähem info tel 526 3831
(Marju Metsman)

Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäev
20. augustil Väike‐Maarja rahvamajas
20. augusti keskpäeval oli Väike-Maarja rahvamaja taas pidurüüs – tähistasime Eesti taasiseseisvumispäeva.
Rahvakogunemine algas klassikaliselt ülevas
meeleolus. Avasõnad lausus rahvamaja kunstiline juht Heli-Liivia Komp. Ta ütles:
„Viimaste aegade arvukate ohvritega sündmused Gruusias on näidanud ilmekalt, kui habras
on rahu maailmas, üksmeel ja turvatunne.
Kurbusega peame tõdema, et selliste konfliktide nõrgemaks osapooleks on lihtne inimene,
kellelt võetakse või kes peab maha jätma kodu ja vara ning kelle hinges on mure oma
pereliikmete turvalisuse ning hirm iseenda,
oma rahva ja riigi tuleviku pärast. Oleme uhked selle üle, et meie riigil oli oma kindel
seisukoht ja avaldasime konkreetselt toetust.
Küll on aga kahju, et mõningad Euroopa mõjukamad riigid on Gruusia sündmuste osas
näidanud positiivset suhtumist Venemaasse.
Meie isamaa on täna suuremas ohus kui kuna- Kevin Hövelson referaati ette kandmas
Rääkigem taasiseseisvumise sündmustest oma
gi varem.
lastele, lastelastele, et järeltuleva põlve jaoks
Üks asi on julgeolek, teine asi aga majandus- ei oleks tegu lihtsalt ühe peatükiga ajalooõpilik madalseis, mis ei jäta meist kedagi ühel kust. Oleme jälle valikute ees!”
või teisel moel puutumata. Kas täna jätkub
meil aateid raskustele vastu hakata või oleme Kevin Hövelson, Kiltsi Põhikooli õpilane,
pettunud ning laseme neil oma moraali alla luges ette teemakohase referaadi. Päevasündmustest tegi ülevaate riigikogu liige Martõmmata?
ko Mihkelson, kes vastas ka vallaelanike arIgal riigil, poliitikul, erakonnal peab olema vukatele küsimustele. Muusikalisi vahekonkreetne seisukoht. Sellistes olukordades ei palasid esitas klaveril Killu-Marie Kell Raktohiks mängida erinevate mõttemallidega vere muusikakoolist.
populaarsuse huvides!

Fotod: Ville-Markus Kell
Marko Mihkelson
Piduliku osa lõppedes jätkus vaba vestlus
rahvamaja jalutussaalis, kus laual oli värske
pidupäevakringel ning kohv.
Tänan ASi Joosand, kes nagu alati ulatas abistava sponsorikäe.

Ville-Markus Kell
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Kuidas Simuna rahvatantsijad Türgis käisid

PILT

Kultuurikalender
SEPTEMBER
18. septembril kell 13 Väike-Maarja rahvamaja ees ja kõrval liikluspäev „Laps liikluses“ IVI klassi õpilastele. Vigursõit rattaga, politseiauto ja -mootorrattaga tutvumine, liiklusalaste
joonistuste võistlus, kohtumine politseiametnike ja lastekaitse töötajatega, auhinnad.
Külas lõvi Leo.
18. septembril kell 18 Väike-Maarja kiriku
orel 160. Musitseerib Ines Maidre. Kontsert on
tasuta!
21. september kell 8.00-16.00 mihklilaat
Väike-Maarja rahvamaja taga platsil
26. september kell 22.00 disko Väike-Maarja
rahvamajas. DJ Cozzo. Sissepääs 50 krooni.
OKTOOBER
10. oktoobril kell 19 Väike-Maarja rahvamaja
B-segarühma 20. juubelikontsert (endine Väike-Maarja kooli vilistlasrühm) Väike-Maarja
rahvamajas.

• Info ürituste kohta telefonil:
326 1837 Väike-Maarja rahvamaja.
327 0910 Väike-Maarja gümnaasium

Simuna rahvamajas alus‐
tavad 2008/2009 hooajal
tööd järgmised kollektii‐
vid:

Pärast pikka välisreiside vaheaega, täpsemalt
13.-20. juulini, võtsid Simuna nais- ja segarühm oma kimpsud-kompsud ja põrutasid 6.
rahvusvahelisele Istanbuli muusika- ja tantsufestivalile.
Utoopiast reaalsuseks
Kui Laekvere naisrühm meile selle ahvatleva
ettepaneku 2007. aasta novembrikuus tegi,
tundus ettevõtmine küllalt utoopilisena, kuid
realiseeritavana ning rühmad andsid meeleldi
nõusoleku festivalil osaleda. Riia lennujaama
poole asus 13. juuli varahommikul teele 44
inimest Simuna kihelkonnast. Laekvere, Simuna ja Rakke rahvatantsijad moodustasid 39liikmelise ühendrühma Pudiviru. Riia lennujaama jõudsime oluliselt varem kui vaja,
kuid tegevust jätkus ning lõpuks võis sõit Istanbuli poole alata.
Ligikaudsed kellaajad ja muutuvad plaanid
Istanbuli lennujaamas olid meid lillekimpudega vastu võtmas festivali korraldajad ning
ilm oli lämbe ja päikeseline. Buss sõidutas
elevil seltskonna läbi lõputuna tunduva ja kaunite vaadetega suurlinna hotelli, mis sai meie
koduks kogu nädalaks. Selle aja jooksul harjusime nii mõnegi türklastele omase eripäraga.
Kokkulepitud kellaajad on suhteliselt ligikaudsed ja plaanid kipuvad enamasti viimasel
hetkel muutuma. Pole ka ime, kui näiteks korraldaja kutsub kokku öösel kell kaks erakorralise koosoleku, siis saadki ju alles hommikul
teada programmi muutustest. Kuid samas olid
türklased väga abivalmis ja sõbralikud. Ehkki
11-miljonilise elanikkonnaga suurlinn Istanbul
on Türgi kõige euroopalikum, puutusime kokku ikkagi peamiselt meestega, sest islamiusulistel töötab mees, naine on koduhoidja.

Türgi saun, kauplemine ja kalarestoran
Kuigi sõidu peamine eesmärk oli festival,
mahtus sealoldud nädala sisse päris palju huvitavaid ettevõtmisi. Kõigepealt käisime Türgi
saunas, kus suurel kuumal kivist platvormil
lesimisele järgnes pesemine ja massaaž. Terve
päeva veetsime veekeskuses, kus aeg kulus
päevitades, palmi vilus istudes, basseinis ujudes ning erinevatel atraktsioonidel lustides.
Külastasime tohutu suurt ajaloolise taustaga
turgu Grand Bazaar, mis asub kolmel ruutkilomeetril ning koosneb 58 peatänavast ja 6000
poekesest. Kaupa on seinast seina - uhkest
käsitööst odavate Hiina kaupadeni välja. Türgis on äärmiselt oluliseks oskuseks kauplemine, mida tuleb igal juhul teha, et mitte kaupmeest solvata.
Bosporuse väin ja Hagia Sophia
Hingematvalt kauneid vaateid pakkus kogu
päeva kestnud laevasõit piki Bosporuse väina
Musta mereni. Oli võimalus mitmeid tunde
rannamõnusid nautida. Samal õhtul saime
tõeliste elamuste osaliseks kalarestoranis, kus
nautisime eksootilist menüüd, kõhutantsijat
ning elavat rahvamuusikat. Ära sai käidud ka
ajalooliselt olulistes paikades nagu sajanditevanuses Hagia Sophia katedraalis, mis tänapäeval töötab muuseumina, kuulsas kuue minaretiga Sinises mošees, mis on moslemitele
olulisim püha ehitis. Üle sai ka vaadatud tähtis
sultaniloss ehk Topkapi palee, kus paljude
põnevate väljapanekute seas võis näha nii sultaniaegset kööki, haaremile kuuluvaid ruume
kui ka prohvet Muhamedi jalajälge.

meenlaste ja kasahhidega kolmel kontserdil,
mis toimusid erinevates paikades üle kogu
Istanbuli. Erinevaid kollektiive oli kuus. Oli
mitmekesist tantsustiili, rahvamuusikat kui ka
koorilaulu. Me kõik teame, mis Türgis toimus
ja toimub ning sellepärast jäi ka festivalile
tulemata päris palju riike. Osalejatele ohutuse
huvides jäeti ära ka algselt planeeritud festivali kõige tähtsam osa - avaparaad. Meie kontserte turvas aukartustäratav politseinike hulk.
Kui enamasti jäi temperatuur 32-34 kraadi
piiridesse, ühel päeval näitas kraad isegi 38
soojakraadi, siis meie esinemiste ajaks õhtul
muutus temperatuur mõnevõrra talutavamaks.
Õnneks olid need etteasted lühikesed, mis on
ka mõistetav, kui arvestada ilmastikutingimusi. Kontsertidel oli pealtvaatajaid päris palju ja
meie tantse võeti soojalt vastu. Leiti, et need
on väga rahvalikud ja erilised kenade meloodiate poolest.

1. Mudilasring (3-7a), juhendaja Angela Raik
2. Laste lauluansambel (noorem aste), juhendaja
Angela Raik
3. Laste lauluansambel (vanem aste), juhendaja
Angela Raik
4. Laste laulusolistid, juhendaja Angela Raik
5. Rahvamuusikakollektiiv Kapell, juhendaja
Eve Sarnet
6. Eakate naisrahvatantsurühm Tüdrukud, juhendaja Lehte Sirelpuu
7. Kõhutantsuring, juhendaja Epp Kaljos
8. Line- tantsuring, juhendaja Tiia Lepp
9. Naisrahvatantsurühm - juhendaja Auli Kadastik
10. Segarahvatantsurühm - juhendaja Auli Kadastik
Kõik kollektiivid ootavad oma meeldivasse
seltskonda ka uusi soovijaid. Palun tule meie
sekka! Täpsema ja põhjalikuma info just Sind
huvitava ringi osas saad otse rahvamajast tel 323
7217 või ringijuhilt.
Ringijuhtide kontaktandmed:

Kogu Istanbulis veedetud nädal oli väga muljeterohke ja meeldejääv. Tantsijad arvasid, et
reis oleks võinud kaks-kolm päeva kauem
kesta, sest nii palju põnevat jäi ju nägemata.
Türgi nädal oli enamusele ainuke selle suve
mõnude nautimine, sest Eestimaa suvi jäi ju
sellel aastal lihtsalt tulemata.

Angela Raik - Simuna muusikakool,
tel 323 7237 või 5560 1915;
Lehte Sirelpuu - tel 323 7247 või 5349 2122;
Tiia Lepp - tel 329 5386 või 5598 1651;
Epp Kaljos - tel 329 7236 või 5563 8128;
Eve Sarnet - Simuna muusikakool
tel 323 7237 või 323 7326;
Auli Kadastik - Simuna rahvamaja tel 323 7217
Oleme tänulikud abi ja toetuse eest Väikevõi 5558 3566.
Maarja vallavalitsusele ja Kultuurkapitalile.
Saanud reisist positiivset energiat, on rühmadel kindlasti päevakorral juba uued mõtted
Väike-Maarja rahvamaja tänab
ning reisisoovid.
Auli Kadastik Eesti Kultuurkapitali stipendiu-

mi eest, mille eest soetati paljundusmasin.

Avaparaad jäi ohutuse mõttes toimumata
Festivalil astusime üles koos türklaste, ru-

Fotoprojekt „Eesti tüübid” jäädvustas ka meie valla inimesi
koos õpetaja Heiki Soodlaga. Teine pildistamine leidis aset Georgi söögitoa ees, kus kaamerasilma ette rivistati aktiivne külaliikumise
edendaja Ene Preem; kodu-uurija, etnograafiliste esemete koguja, muinsuskaitseliikumises
osaleja, mitmekülgsete huvide ja sügava rahvusliku missioonitundega Hanno Tamm; kodu
-uurija, laialdaste huvidega ja hea kodanikujulgusega Asael Truupõld ja põline Simuna
Väike-Maarjas tehti neli fotosessiooni. Esime- talupidaja Kulle Põldma.
ne pildistamine toimus Sisekaitseakadeemia
Väike-Maarja Päästekooli õuel. Fotole jääd- Järgmised ülesvõtted tegi fotograaf Alar
vustati kuus erinevas päästevarustuses õpilast Madisson Väike-Maarja seltsimaja ees, kus
11. septembril jõudis Väike-Maarjasse Eesti
Rahva Muuseumi ja MTÜ Valgekihv vaheline
fotoprojekt “Eesti tüübid”, mille eesmärk on
tutvustada Eesti mitmepalgelisust ning erilisust. Otsitakse vastust küsimusele, milline on
kaasaja eestlane, milline on erinevate Eesti
piirkondade, erinevate generatsioonide ja rahvuste etnograafiline portree.

pildile jäid kauaaegne pedagoog, rahvatantsurühmade juhendaja Aino Lukman; turismikorraldaja, matkaradade rajaja, muinsuskaitseliikumises osaleja, ajaloolane, muuseumitöötaja
Ellu Moisa ning muusikakooli direktor, pasunakoori dirigent, kultuuri– ja muusikaelu edendaja Vallo Taar.

Pildistatud inimestest koostatakse 2009. aastal
ehk ERMi 100 juubeli aastal välinäitus, kus
endise Raadi mõisahoone konserveeritud varemete akna ja uste orvadesse riputatakse umbes
120 fotot kaasaja inimestest. Arvestades materjalide vastupidavust välitingimustes, peaks
näitus üleval olema seitse aastat. Välinäituse
eesmärk on näidata Eesti ühiskonna liikmete
Viimane sessioon toimus Väike-Maarja güm- mitmepalgelisust ja erinevust. Tõenäoliselt
naasiumi juures, kus fotografeeriti õpetajat ja kõik fotod näitusele ei lähe, aga muuseumi
koorijuhti Ly Ipsbergi ning õpilasi Keili Pohla- arhiivis säilitatakse nad kindlasti.
kut ja Taavi Orrot.
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Tähelepanu ja järgimist väärib
Georg Lurichi elukreedo:

Väike‐Maarja valla 2008/2009. aasta MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND

I. Eesmärk. Populariseerida vallas tervislikke eluviise. Selgitada 2oo8/2009. hooaja valla meistrid 14 spordialal ja parim valla spordipiirkond.
II. Korraldamine. Võistlused viib läbi MTÜ Väike-Maarja
Valla Rahvaspordiklubi. Võistluste peakohtunik on spordiklubi juhatuse esimees Ants Rikberg
III. Aeg ja koht. Võistlused viiakse läbi tavaliselt esmasVäike-Maarja vallavalitsus algatas
korjanduse, et püstitada Georg Lurichi
päeviti algusega kell 18.00. Suusatamine toimub Ebaveres,
mälestussammas Väike-Maarja kesktriatloni start on Äntu paisjärve ääres, jäärajasõit Simuna
väljaku piirkonda.
põhikooli juures.
Georg Lurichi mälestussamba toeIV. Osavõtjad. Võistlustest võivad osa võtta kõik Väiketussummade kogumiseks avatud
Maarja valla territooriumil töötavad, õppivad või elavad
Väike-Maarja Vallavalitsuse arvelkodanikud ja nende lapsed.
dusarve number on 10502017649007
V. Võistlussüsteem. Võistlustel selgitatakse nii valla meistSEB-pangas.
rid individuaalarvestuses kui ka võistkonniti. Võistkonnad
moodustatakse Simuna, Triigi, Väike-Maarja ja Vao piirkonnas. (Piirkonnana arvestame majandite endisi piire.)
Võistkonnavõistlus toimub kahes grupis. Esimest ehk meistrisarjast osavõtjatel lähevad arvesse 11 spordiala tulemused,
teises grupis 5 spordiala tulemused. Võistkondlik esikoht
annab 5 punkti, teine koht 3 punkti, kolmas koht 2 punkti,
neljas ja järgmised kohad 1 punkti. Võistkondlikud ühevoorulised alad annavad topeltpunktid. Individuaalala esikoht
2. juulil allkirjastasid Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) toob 20 punkti, teine koht 18 punkti, kolmas koht 17 punkti
nõukogu esimees Eri Klas ja Väike-Maarja vallavanem Olev jne. Koefitsent 1,2 on järgmistel spordialadel: kabe, male,
Liblikmann lepingu, millega ERKFi juurde moodustati Georg Lurichi lauatennis, köievedu ja vastlaree mitmevõistlus.
fond.
Väike-Maarja valla poolt loodud allfond hakkab toetama Georg Lurichi Valla meistrivõistlused viiakse läbi kabes, males, koroonas,
tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist. Esimesi lauatennises, mälumängus, suusatamises, võrkpallis, korvtaotlusi Georg Lurichi fondi stipendiumidele oodatakse 2009. aasta sü- pallis, jalgpallis, sulgpallis, triatlonis, lauamängude mitmevõistluses, köieveos, rannavõrkpallis.
gisel.

"Kui ka mitte alati terves kehas
terve vaim ei ela, siis ometi
peaks terve vaim terves kehas
asuma."

Põlistame legendaarse
Georg Lurichi mälestuse!
————————————
Toetagem Georg Lurichi fondi!

on kolmevoorulised, millest kaks läheb arvesse,
Igaüks meist saab kaasa aidata Lurichi fondi tugevda- Võistlused
v.a sportmängud, triatlon, suusatamine, vastlaree mitmemisele ja selle põhikapitali suurendamisele!
võistlus ja lauamängude mitmevõistlus, mis on ühevooruli-

Annetusi Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond saab
teha sihtasutuse arveldusarvele 221001101347 Hansapangas. Selgituseks märkige palun, et tegu on annetusega Georg Lurichi fondi. Selgitusse lisage ka oma isikukood ja postiaadress. Tuludeklaratsiooni esitamisel saate annetustelt tulumaksu tagasi taotleda.

sed. Piirkondade paremusjärjestust selgitades arvestatakse
maha kahe nõrgema ala tulemused.
Iga konkreetse ala võistlussüsteem selgub kohapeal ja sõltub
võistlejate ning võistkondade arvust.
Sportmängudes saab varuvõistleja medali auhinna ja diplomi, kui osaleb vähemalt 25 % turniiri mängudes.

Võistkonniti kuulub võistkonda järgmine arv inimesi:
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond telefon: 601 3428, e-post: (M - mehed, N - naised, P - poisid, T - tüdrukud, sulgudes
post@erkf.ee
toimumiskoht )
Kabe: 2M, 1N, 1P, 1T (Triigi)
Male: 2M, 1N, 1P, 1T (Triigi)
Alates 1. oktoobrist hakkavad
Koroona: 2M, 1N, 1P, 1T (Triigi)
Väike‐Maarja spordihoones kehtima Lauatennis: 2M, 1N, 1P, 1T (Triigi)
Mälumäng: 3 võistlejat (Georgi söögituba)
uued piletihinnad:
Suusatamine: 2M, 1N, 1P, 1T (Ebavere)
Sulgpall: (individuaalne) (Triigi)
•ühe korra pääse 30 krooni
Lauamängude mitmevõistlus: 2M, 1N, 1P, 1T (Triigi)
•perepilet 40 krooni
Rannavõrkpall: arvesse läheb parima võistkonna tulemus
(Väike-Maarja)
•kuupilet 180 krooni
Köievedu: arvesse läheb parima võistkonna tulemus
(Pandivere päeval)
Võrkpall: arvesse läheb parima võistkonna tulemus
(Simuna)
Korvpall: arvesse läheb parima võistkonna tulemus (VäikeMaarja)
Harjuta terviseks punktiseis
Jalgpall: arvesse läheb parima võistkonna tulemus (Triigi)
Triatlon: arvesse läheb 3 paremat tulemust
11.09.2008 seisuga on Ebaveret
(Äntu paisjärv– Ebavere)
külastanud 515 inimest 3778 korda.
Laskmine: arvesse läheb 3 paremat tulemust
(Väike-Maarja - Tamsalu)
1. Aino Saaremäel (Kiltsi põhikool 212 osaluskorda/21
Võistkonda kuuluv poiss või tüdruk võib olla 16aastane või
boonuspunkti)
noorem.
2. Õie Altermann (AS Plokk 202/20)
Vastlaree võistkond koosneb täiskasvanutest.
3. Viivi Kahr (Päästekool 142/14)

VÄIKE‐MAARJA VAL‐
LA RSK TEATAB:

4. Inge Siirak (Väike-Maarja lasteaed 136/13)
5. Aivar Krikmann (Ebavere Suurtalu 103/10)
6. Ellen Tilk (Väike-Maarja 95/9)
7. Sandra Bork (VMG 77/7)
8. Maris Kõrgmäe (vallavalitsus 76/7)
9. Heete Ausmeel (Väike-Maarja 67/6)
10. Airi Einsalu (Maarjalill 62/6)
11. Urve Kalda (Väike-Maarja 54/5)
12. Geidi Kruusmann (VMG 50/5)
13. Ain Kõiv (FIE 49/4)
14. Berta Viikberg (VMG 48/4)
15. Toomas Vinkel (Väike-Maarja 48/4)
16. Heinrich Kalda (lasteaed 47/4)
17. Taimar Kopti (Dirco 46/4)
18. Rita Õiglane (Päästekool 44/4)
19. Sirje Aus (Rotaks-R 44/4)
20. Merje Suits (Väike-Maarja 43/4)
21. Aimar Türbsal (UUSMAA 42/4)
22. Bruno Münter (FIE 39/3)
23. Mait Villo (Evisu Ehitus 38/3)
24. Kristel Kahr (VMG 36/3)
25. Elo Võhandu (VMG 35/3)
26. Hans Kruusamägi (Simuna Ivax 35/3)
27. Kaarel Moisa (vallavalitsus 34/3)
28. Erki Tomson (Ebavere 33/3)
29. Liina Kalda (EPV 31(3)
30. Konrad Schmidt (Triigi 31/3)

VI. Majandamine. Võistluse majandamiskulud kannavad
võistlejad ise, välja arvatud autasustamine ja võistluskohta
sõit, kui sellest on kuulutusel eelnevalt teatatud.
VII. Paremuse selgitamine
1. Eespool on see võistleja kellel on rohkem kohapunkte.
2. Võrdsete punktide korral on eespool see, kes on võitnud
omavahelise mängu.
3. Surnud ringi puhul on eespool on see võistleja, kellel on
a) rohkem võidetud mänge;
b) vähem kaotatud mänge;
c) võrdsete kaotatud mängude puhul vaadatakse omavahelist mängu (võitja on eespool);
d) võrdsete punktide korral korraldatakse surnud ringi
võistlejate vahel lisavoor.
VIII. Autasustamine. Alade parimaid autasustatakse medaliga, kolme paremat diplomi ja auhinnaga. Noori autasustatakse diplomi ja maiustustega. Võistkondlikku võistluse
võitjat autasustatakse rändkarikaga, millele graveeritakse
võitja nimi ja aasta.
IX. Üldiselt. Juhendis määratlemata või vaidlusalused küsimused lahendatakse kohapeal kõikide arvamusi võimaluse

korral arvestades. Kokkuleppe mittesaavutamisel arvestatakse peakohtuniku seisukohaga.

Väike-Maarja valla 2008/2009.
SPORDIAASTA
KALENDERPLAAN
September
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
29.09 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV koroonas, I
etapp
Oktoober
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
06.10 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauatennises, I
etapp
13.10 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV kabes, I etapp
20.10 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV males, I etapp
27.10 kell 18.00 Georgi söögitoas valla MV mälumängus, I
etapp
November
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
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
Jaanuar
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
12.01 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauatennises, II
etapp
17.01 kell 10.00 Väike-Maarja spordihoones valla MV korvpallis
26.01 kell 18.00 Georgi söögitoas valla MV mälumängus, III
etapp
Veebruar
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
Maakonna talimängud
02.02 kell 18.00 Triigi spordihoones Valla MV koroonas, III
etapp
27.02.-01.03 vabariiklikud valdade talimängud Põlvas
09.02 kell 18.00 Õppekeskuse all lasketiirus valla MV laskmises, II etapp
16.02 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV kabes, III etapp
24.02 kell 12.00 Ebaveres vastlapäev
20.02 kell 18.00 Ebaveres valla MV suusatamises
Märts
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
02.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV males, III etapp
09.03 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauatennises, III
etapp
16.03 kell 19.00 Triigi spordihoones Valla MV sulgpallis
23.03 kell 18.00 Georgi Söögitoas valla ind. MV mälumängus,
I etapp
30.03 kell 18.00 Triigi spordihoones Valla MV lauamängude
mitmevõistluses
Aprill
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
06.04 kell 18.00 Õppekeskuse all lasketiirus valla MV laskmises, III etapp
13.04 kell 18.00 Georgi söögitoas valla ind. MV mälumängus,
II etapp
18.04 kell 12.00 Väike-Maarja keskväljakul Georgi Kange
rammuvõistlus
20.04 kell 19.00 Väike-Maarja rahvamaja juures Lurichi kevadjooks
Mai
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
04.05 kell 18.00 Georgi söögitoas valla ind. MV mälumängus,
III etapp
17.05 kell 12.00 Väike-Maarjas vallamaja ees Pandivere rattaralli
30.05 kell 11.00 Pandivere päev
Juuni
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
06.06 kell 12.00 Simuna-Laekvere jooks
27.-28.06 Vabariiklikud valdade suvemängud Kohilas
Juuli
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
25. 07 kell 16.00 Äntu paisjärve juures Väike-Maarja triatlon
Ebavere Kange
August
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
07.-08.08 kell 18.00 Väike-Maarja rahvamaja taga valla MV
rannavõrkpallis
15.08 kell 10.00 valla meistrivõistlused jalgpallis Triigis
September
1.09. kell 16.00 LJKT juures rulluisuvõistlus “Suveots 4” tehase auhindadele
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Väike‐Maarja Põllumeeste Selts
Alustasime oma suviseid
üritusi maanaiste müüginädalaga 12.-18. maini. Ilm oli kehvavõidu ja sel ajal olid veel külmad ööd. Taimede müük ei läinud nii hästi kui
eelmistel aastatel. Pandivere päeval toimetas
selts mitmel letil. Laadal demonstreerisime
modernse Louet-voki tööd.
22. juunil tähistasime jaanipäeva Erala talus.
Seltsi liikmed alustasid pidu lipulauluga Erala
vana tamme all. Imekaunis koprarada rõõmustas külastajaid. Saunas oli väike näitus maalamba villast kootud toodetest. Need oli valmistanud Katrin Kabun Tallinnast. Põllumeeste seltsil on kujunenud uus traditsioon korraldada suveõhtune retk oma vallas. 2006. aastal
külastasime seltsi liikmete talusid ja Varangu
mõisa, 2007. aastal aga Kiltsi mõisa, Liiduri
paeahje ja Vao tornlinnust, kus lõpetasime
õhtu. Tänavu tegime retke Äntu kõige vähem
tuntud järvele, Umbjärvele. Koprad olid aga
järve üle ujutanud, nii et kuiva jalaga ei saanudki kohale. Õhtu lõppes lõkke ääres Puna-

Leader on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille
abil edendatakse
elu maapiirkonnas kohalike inimeste algatuste ning koostöös
ettevalmistatava ja rakendatava piirkonna
arengustrateegia kaudu. Partnerlus tähendab
lihtsustatult rohkem või vähem formaalset
koostööd kohalikul tasandil avaliku, era- ja
kolmanda sektori vahel.
Põllumajandusministri määrusega aastateks
2008-2010 eraldatud toetuse kogusumma on
17,6 miljonit krooni.
MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse (PAIK) üldkoosolek on kinnitanud
piirkonna arendamise strateegia aastateks
2008-2013.
Kohalik tegevusgrupp töötab välja strateegia
meetmed. 12. juuni üldkoosolekul kinnitati 11liikmeline meetmete hindamise komisjon, kuhu kuuluvad kohalike omavalitsuste, ettevõtete
ja mittetulundusühingute esindajad.
Komisjon kuulutab välja meetmete konkursi
kaheksa nädalat enne taotluste vastuvõtmist.

mäel.
Selts võtab hea meelega vastu uusi liikmeid.
Avalduse blanketi leiate meie koduleheküljelt
pealkirja alt "Liikmed".
Annika Michelson
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi kodulehekülg: http://www.v-maarja.ee/vmps
Pilte Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi tegevustest võib näha siin:
http://picasaweb.google.com/vmpselts
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi liikmed laulavad jaanipäeval lipulaulu:
http://www.youtube.com/watch?v=uhwmBBbOoA
Katrin Kabuni kodulehekülg
http://www.katrinkabun.com/

Müüa talvekartulit “Ando”
Suuremate koguste puhul ettetellimine.
Kontakt: 5668 0426 Ruth

Pärast seda hindab komisjon toetuste taotlusi ja moodustab kohapealse paremusjärjestuse ning
esitab taotlused PRIA-le.
Projektitoetust võib taotleda strateegia rakendamiseks toetust saanud kohaliku tegevusgrupi piirkonnas tegutsev
ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing, sealhulgas kohalik tegevusgrupp ja omavalitsusüksus.
Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse
saaja nõuetele, kui:
1) ta vastab põllumajandusministri määruses
sätestatud nõuetele ja kavandatav tegevus vastab arenguskavas toodud meetmele.
2) ta eristab selgelt oma raamatupidamises
projektitoetuse kasutamisega seotud kulud
ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
3) tal ei ole taotluse esitamise ajal riikliku
maksu võlga või riikliku maksuvõla tasumine
on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral on
maksud tasutud ajakava kohaselt;
4) ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama
tegevuse või investeeringuobjekti kohta toetust
riigieelarvelistest, sealhulgas Euroopa Liidu
või muudest välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
5) ta on saanud varem toetust riigieelarvelistest, sealhulgas Euroopa Liidu või muu-

Liikumisharrastajatele!

Foto. Annika Michelson
Põllumeeste seltsi retk Umbjärvele - Beilmani pere matkarajal
dest välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, ja on tagasimaksmisele kuulunud
summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse
tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtajal ja summas;
6) tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust
ega ole tehtud pankrotiotsust;
7) tähtajaliselt asutatud projektitoetuse taotleja
puhul ei ole see tähtaeg lühem kui viis aastat
arvates PRIA viimase toetusosa väljamaksmisest;
8) ettevõtja ei ole majanduslikes raskustes.

Meede 1.2. Ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ning tootearenduse ja tootmise
teadmismahukuse kasv
Meede 1.3. Toimiv ettevõtlusalane koostöö
kõikidel tasanditel
KÜLATEGEVUS JA KOLMAS SEKTOR
Meede 2.1. Kogukonna liikmete teadlikkuse
tõstmine ja koostöö arendamine
Meede 2.2. Külakeskkonna arendamine

PLANEERIMINE, KESKKONNAKAITSE
JA TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
Meede 3.1. Piirkonna planeerimine ja infrastruktuuri arendamine
Meede
3.2. Keskkonnakaitse süsteemide looToetuse määrad on järgmised:
mine
ja
korraldamine
1)MTÜ ja kohalik omavalitsus kuni 90 % abikõlblike kulude maksumusest;
HARIDUSE EDENDAMINE (ei ole
2)Ettevõtja kuni 60% abikõlblike kulude mak- LEADER-programmis abikõlbulik)
sumusest;
3)Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks kuni KULTUUR, SPORT, VABA AEG JA TURISM
60% abikõlblike kulude maksumusest.
Meede 5.1. Vaba aja veetmise, sportimise ja
Lisainfoks ning oma ettepanekute ja ideedega puhkevõimaluste arendamine
pöörduda MTÜ PAIK töötajate poole tel: 322 Meede 5.2. Koostöövõrgustike arendamine
8448; e-post: aivar.niinemagi@pandivere.eu ja SOTSIAALTÖÖ JA TURVALISUS
Meede 6.1. Avalike sotsiaalsete teenuste arenelle.allik@pandivere.eu; www.pandivere.eu
damine
Meede
6.2. Sotsiaaltööalaste koostööLeader-programmi meetmed:
võrgustike arendamine
ETTEVÕTLUS
Meede 6.3. Piirkonna turvalisuse tagamine
Meede 1.1. Ettevõtete toetamine

Väike‐Maarja firmasportlased võistlesid Pärnus edukalt

Maakondliku liikumise “TERVE LÄÄNE- 15.-17. augustil 2008 toimusid
VIRUMAA” liikumisharrastaja osaluskaardid suvepealinnas Pärnus traditsioonilised Eesti spordiseltsi Kalev
on saadaval Väike-Maarja spordihoones.
firmaspordi XII suvemängud.
Mõõtu võtsid sellised suuremad
Liikumise moto:
Ära kogu kilogramme, kogu rõõmu ja rahul- firmad nagu Eesti Põlevkivi, Tallinna Sadam, ESS Kalev,
olu!
Rademar, Norma, Tallinna TramTervisekilomeetrid on välja arvestatud kalorite mi- ja Trollibussikoondis, aga ka
põletamise suhtes 30 minuti jooksul (160 kcal = Loomsete Jäätmete Käitlemise AS
oma väikese kollektiiviga. Võistel1 tervisekilomeeter) spordialade kaupa.
di seitsmel spordialal: sõudmine,
Tervisekaardil toodud alad ja neilt koguta- vibulaskmine, firmajuhtide mitmevõistlus, miilijooks, meeskondlik
vad tervisekilomeetrid:
kõndimine (jalutamise tempos) 1; kepikõnd 1,6; takistusraja läbimine, rannajooksmine 2; jalgrattasõit 2; rulluisutamine 1,7; jalgpall, köievedu ja pendeltepallimäng (korvpall, jalgpall, tennis) 2; võrkpall atejooks.
1; aeroobika, võimlemine 1,8; tantsimine 1,8;
jõusaalitrenn 1,8; suusatamine 2,4; lumerooki- LJK ASi tublid sportlased võtsid
mine (käsitsi) 1,5; ujumine 2; orienteerumine osa peaaegu kõigist spordialadest.
Enam küttis meeli ja kirgi köieve1,5.
du, kus osales meie kuueliikmeliLiikumise “Terve Lääne-Virumaa” harrastajate ne võistkond koosseisus: Sulev
vahel loositakse välja mitmesuguseid auhindu. Ebral, Jaanus King, Raimo Kuusemäe, Kalle
Konkursil lähevad arvesse osaluskaardid, kus Pohlak, Maili Tannbaum, Siret Vinkel, pälvis
on näha, et oled harjutanud vähemalt kaheksa köieveo absoluutse võitja tiitli, alistades kõik
korda kuus. Tea, et oma tervise ja hea enesetun- vastased. Matši viimases tõmbes võisteldi Eesde huvides on soovitatav harjutada vähemalt ti Põlevkivi spordiklubi kõige suuremate ja
kaks korda nädalas 30 minutit korraga. Täide- võimsamate meestega, kes olid tõeliselt tugetud kaardid palutakse saata aadressil Kreutz- vad mehemürakad ja ka varasemate võistluste
waldi 5, Rakvere 44314, märgusõna võitjad. Kaasa elasid kõik suvemängudest osavõtjad. Kuna meie köievedajad olid võitnud
“Liikumisharrastaja kaart”.
kõik eelnevad tõmbed, siis elati meie köieveInfo telefonidel 529 0745 (Ants Rikberg) ja 326 dajatele eriliselt kaasa. Ära toodi esikoht ja
selle auks suur karikas.
1505 (Väike-Maarja spordihoone).

Peaaegu sama tublid oldi ka vibulaskmises,
kus saadi võistkondlik II koht. Osalesid Ingrid
Pruus-Määltsemees, Anu Birk, Ilmar Mere,
Jaanus King, Kalle Pohlak, Raimo Kuusemäe.
Vibulaskmise edule aitas tublisti kaasa ühistreening meie töötaja Heiti Erala kodutalu
viburajal, kus käidi enne suvemängusid harjutamas. Vibulaskmise individuaalarvestuses
võitis ja sai kuldmedali meie firma juht Peeter
Maspanov. Töötaja Anu Birk sai III koha firmajuhtide mitmevõistluses. Kuigi üldkokku-

võttes võitis Norma, kellele järgnesid Rademar
ja Eesti Põlevkivi, oli Loomsete Jäätmete
Käitlemise ASi võistkond siiski tubli ja saavutas üldkokkuvõttes V koha. Osalejad veetsid
kaks toredat päeva suvises Pärnus sportides ja
koostegutsmisest rõõmu tundes.
Anu Birk
LJK AS juhatuse assistent
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Projekt: Täiskasvanute tööalane koolitus
kutseõppeasutustes
Projekti kood: 1.0100.07

VÄIKE–MAARJA ÕPPEKESKUS
kuulutab välja riikliku koolitustellimuse kursused. Need on
tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning finantseerinud ka
Euroopa Sotsiaalfond.
Sihtgrupiks on töötavad inimesed, kursused on tasuta.
MÜÜJA (80 tundi)
25. septembrist 27. novembrini 2008
C1-kategooria MOOTORSÕIDUKIJUHT (veoauto, 40 tundi) 6. oktoobrist 3. novembrini 2008
PUHASTUSTEENINDAJA (60 tundi)
8. oktoobrist 26. novembrini 2008
Info ja registreerimine tel 326 1892, 326 1264, 5399 1090;
e-post: oie25@hot.ee
www.v-maarja.ee/vmok (õppetöö/täiendõpe)

Müügil Väike‐Maarja gümnaasiumi
135. aastapäeva piletid.

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
N 18. septembril kell 18.00 Väike-Maarja kiriku orel - 160.
Kontsertjumalateenistus, musitseerib Ines Maidre.
P 21. septembril kell 12.00 madisepäev, leeripüha.
P 28. septembril kell 12.00 peaingel Miikaeli ja kõigi inglite
püha.
L 11. oktoobril kell 14 Väike-Maarja gümnaasiumi 135. aastapäeva jumalateenistus.
P 12. oktoobril kell 12 lõikustänupüha.
Pühapäevakool alustab taas 28. septembril
kell 12 pastoraadis Tamme 3. Huvilised on oodatud.
Esimene kord koos emmedega.

Avispea kirikus jumalateenistused igal pühapäeval kell 10.30
Koguduse vaimulik on Eerek
Preisfreund. Telefon 323 5450.
Koguduse blogi Internetis: avispea.blogspot.com
Pühapäevakooli esimene kokkusaamine toimub 20. septembril
kell 14. Buss väljub Triigi peatusest kell 13.45.
Info tel 524 1982

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

Augustis-septembris sündinud

Linell Lusmägi
Sander Kriel
11. oktoobril 2008 toimuva kooli sünnipäeva pääsmed on
müügil Väike-Maarja gümnaasiumi kantseleis, kaupluses Maarjalill ja Madis Obring
Karl Vainomaa
Väike-Maarja muuseumis.
10. oktoobrini on pileti hinnaks 100 krooni, aastapäeva päeval 135
Mattias Laukse
krooni. Pileti võib osta ka ülekandega Väike-Maarja Gümnaasiumi
Carolin Marjapuu
Vilistlaskogu arveldusarvele 10502017067003 (SEB), märkides selgitus- Marcus-Mattias Vaher
se nime ja lõpetamise aasta. Info kooli kantseleist: 327 0910
Mai-Liis Meidla

08.08.2008
12.08.2008
16.08.2008
22.08.2008
23.08.2008
30.08.2008
02.09.2008
09.09.2008

Vaata VMG vilistlaste Interneti-lehekülge: www.vilistlased.ee/vm

Tervist ja rõõmsat meelt!

Väike‐Maarja valla meistrivõistlused
oktoobris

Isikuandmete kaitse seadusest ja
vanuse avaldamisest sünnipäeva
õnnesoovis

29.09 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV koroonas, I etapp
06.10 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV lauatennises, I etapp
13.10 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV kabes, I etapp
20.10 kell 18.00 Triigi spordihoones valla MV males, I etapp
27.10 kell 18.00 Georgi söögitoas valla MV mälumängus, I etapp
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”

Väike‐Maarja taaskasutuskeskus on ava‐
tud igal reedel ja laupäeval kella 10 ‐ 15 Tam‐
salu mnt 1 teisel korrusel. Info: 526 0283
Rakke kultuurikeskuses 4.oktoobril kell 19.00

Koguduste teated

Väike‐Maarja valla Infoleht

KONTSERT „Sügav kummardus õpetajale“.
Koit Toome esitab Jaak Joala lauldud laule.
Akustilisel kitarril Jorma Puusaag
Piletid eelmüügis 175 krooni.
Samal päeval õpilased, pensionärid 175,
ülejäänud 200 krooni.
Info ja piletimüük Rakke kultuurikeskuses
tel 329 1578, 5569 2792

21. septembril kell 08.00-16.00
on Väike-Maarjas rahvamaja taga platsil

MIHKLILAAT.
Meelelahutusüritused – kontsert,
lastele mängud jne.
Müügiks pakutakse toidu-, käsitöö- ja tööstuskaupa.
Korraldaja: Keskoja OÜ (Põlva)
Üritus on tasuta.

Väike‐Maarja hooldekodu päevakeskuse kau‐
du võimalik tellida
uriinipidamatuse abivahendeid: naha‐ ja
haavahooldusvahendid, imavad aluslinad,
mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40%
soodsamalt. Tellitud tooted tuuakse kohale teisipäe‐
vaks, 7.oktoobriks kell 10.00.
Tellimiseks ja info saamiseks helistada enne
1.oktoobrit telefonidel 326 1345, 5656 4959

Soodsaim koeratoit Eestis!
Sõpruse maitsega - sama eriline
kui teie koer.
Otse maaletoojalt Väike-Maarjas.
Tel 322 0470; 529 6792. Kodulehekülg www.rotaks.ee.

Pandivere Seafarm ostab
Söödateravilja. Tel 505 0425.

Vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja avalik väljapanek toimub ajavahemikul 08.09–18.09.2008 Väike-Maarja
vallavalitsuses II korrusel (Pikk tn 7, Väike-Maarja alevik),
Väike-Maarja valla koduleheküljel www.vmaarja.ee.
Kõigil vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kantud isikutel, kellel on
vastuväiteid kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kantud isikute vastavuse kohta § 7 lõigetes 1
ja 2 sätestatud tingimuste või asjaolude või nimekirja täielikkuse või korrektsuse kohta või muude
asjaolude kohta, on õigus 10 päeva jooksul, arvates vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse taotlejate nimekirja avalikustamise kuupäevast esitada kirjalik kaebus vallavalitsusele (postiaadress:
Väike-Maarja vald, Pikk tn 7, Väike-Maarja 46202, Lääne-Virumaa). Kaebusi võib saata ka tähitud kirjaga.

Aastavahetusel jõustus uus isikuandmete kaitse seadus,
millest tekkis arutelu selle üle, et avaldades raadios, televisioonis või ajalehes sünnipäevaõnnitlusi, tungitakse
õnnitletavate eraellu.
Isikuandmete kaitse seaduse eesmärgiks on füüsilise isiku
põhiõiguste ja põhivabaduste (eelkõige eraelu) kaitsmine.
Omaette eesmärgiks ei ole isikuandmete kaitse ja eraelu
puutumatuse õiguse absolutiseerimine, vaid üksnes selle
rõhutamine, et isikuandmete töötlemise nõuete puhul tuleb
nn piiripealsetel juhtudel alati eelistada tõlgendust, mis
kaitseb eraelu puutumatust, mitte aga võimalike avalike
huvide esiplaanile seadmist. Seega peab isikuandmete
töötleja põhjalikult kaaluma, kas andmete aktiivne avalikustamine riivab andmesubjekti eraelu puutumatust või
mitte.
Andmekaitse Inspektsiooni juhisest meedias edastavatest
sünnipäevaõnnitlustest selgub, et isiku nime ja fakti, et tal
on sünnipäev, avalikustades ei rikuta eraelu puutumatust.
Kui eelnimetatud andmetele lisatakse sünniaeg, vanus,
elukoht jms, siis võib see aga oluliselt rikkuda eraelu puutumatust.
Andmekaitse Inspektsioon soovitab, et juhul, kui tahetakse sünnipäevalaste õnnitlemisel peale isiku nime avalikustada ka muid isikuandmeid, tuleb selleks, et ennetada hilisemaid vaidlusi küsida eelnevalt nõusolekut. Lihtsalt nime
ja õnnitluse avaldamine täidab aga ajakirjandusliku eesmärgi ning ei kahjusta ülemäära andmesubjekti õigusi
ning nime võib avalikustada ka isiku nõusolekuta.
Väike-Maarja Valla Infoleht avaldab edaspidi sünnipäevaõnnitlusi sünniaega ja vanust märkimata.
Allikad:
Isikuandmete kaitse seadus (RT 2007, 24, 127)
Andmekaitse Inspektsiooni soovituslik juhis
„Sünnipäevaõnnitluste edastamine meedia vahendusel“ (10.03.2008 nr 1.5-1/08/5)

Marie Piirsalu
Helgi Villo
Harald Põldsalu
Aksel Kullamägi
Marta Nõgene
Grigori Morozov
Arnold Trei
Rannar Moissev

28.08.1925 - 12.08.2008
24.08.1927 - 24.08.2008
04.05.1946 - 26.08.2008
02.04.1926 - 28.08.2008
18.10.1923 - 28.08.2008
10.11.1931 - 30.08.2008
14.03.1953 - 14.08.2008
21.07.1954 - 02.09.2008

Kui päike ei mäleta eilset päeva
ja tuul ei tule tagasi sama teed
peab olema midagi muud, mis jääb.
Mälestame Simuna rahvamaja kauaaegset sõnakunstnikku ja pillimängijat

GRIGORI MOROZOVit
Simuna rahvamaja

