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Olulisemat aastast 2006
Väike-Maarja vallas
×
Koostati
uus,
ühinenud valla arengukava.
× Avati Pandivere
Arendus- ja Inkubatsioonikeskus.
× Valmis Väike-Maarja
õppekeskuse ja gümnaasiumi uus koolimudel.
· Vallas sündis 48 last,
manalateele lahkus 77
inimest, aasta lõpus oli
vallaelanike arv 5493.
× Väike-Maarja gümnaasiumi lõpetas kevadel
34 abiturienti, gümnaasiumi põhikooliosa 56
õpilast. Sügisel asus
gümnaasiumi 1. klassi
õppima 43 õpilast, 10.
klassis jätkas 33 õpilast.
Õpilaste arv käesoleval
õppeaastal on 485
(01.01.2007 seis).
× Kiltsi põhikooli
lõpetas kevadel 10
õpilast, sügisel asus 1.
klassi õppima 7 õpilast,
kooli õpilaste arv
käesoleval õppeaastal on
86 (01.01.2007 seis).
× Simuna kooli lõpetas
kevadel 15 õpilast,
sügisel alustas 1. klassis
5 õpilast, kooli õpilaste
arv on 90 (01.01.2007
seis).
× Kevadel lõpetas
Väike-Maarja muusikakooli
2
õpilast,
01.01.2007. a seisuga on
õpilaste arv 80, VäikeMaarjas õpib neist 67 ja
Simunas 13 õpilast.
Muusikakool tähistas
oma 10. sünnipäeva.
× Kiltsi mõisas jätkus
käsitööalaste loomelaagrite korraldamine,
mõis osales üle-eestilises

külastusmängus
“Unustatud mõisad”
× 2006. aasta kuiv suvi
põhjustas pinnaveetoiteliste salvkaevude
kuivale jäämist. Paljudele
ini-mestele veeti puhast
joogivett.
× AS Maves viis läbi
ulatusliku salvkaevude
veekvaliteedi uuringu,
kus selgus, et mitmed
salvkaevud on reostunud.
× Alustati valla üldplaneeringu koostamist.
×Vastavalt teehoiukavale teostati valla teede
remonti.

XIV talimängudel kõigi
aegade parima, 5. koha.
× Väike-Maarja ja
Simuna vabadusammaste
juures tähistati Vabariigi
aastapäeva,
VäikeMaarja rahvamajas lauldi
ühislaule, naisselts
pakkus sünnipäevatorti.
× Üleeestilise ürituse
“Eesti terviseradadel
ümber maakera” raames
osales Ebavere radadel
472 inimest, läbiti 3515
km.
× Ebaveres peeti valla
koolide ühine vastlapäev.
× Õppekeskuse viilhallis valmis liuväli.

JAANUAR
× Tähistati koolimehe ja
seltsitegelase, Virumaa
koolinõuniku
Märt
Meose 125. sünniaastapäeva.
×Väike-Maarja raamatukogus tähistati luulekogu
“Õunapuud üle aia”
esitlusega Erich Meerja
75. sünniaastapäeva.
×Simuna koolis korraldati ülemaakondlik emakeelepäev.
×Raamatukogu
kuulutas välja omaloomingukonkursi
“Otsime
parnassile
järelkasvu”.

MÄRTS
× President Lennart
Meri mälestuseks süüdati
paljude Eesti valdade
osalusel Kaarma meteoriidi langemise mõttelisel
joonel Ebaverest Kaarmani kulgenud sümboolne tulekett.
× Väike-Maarja gümnaasium
korraldas
muuseumis maakondliku
vägilaslugude pajatamise
konkursi.
× Peeti Simuna
kihelkonna laste lauluvõistlus.
×Suure naistepäevapeoga tähistati Simuna
naisteklubi 10. aastapäeva.
×Väike-Maarja pasunakoor käis Leedus,
Panevežise rahvusvahelisel tšempionaadil.
× Simuna kooli õpilased
ja õpetajad liitusid
Comeniuse projektiga.

VEEBRUAR
× Endise Väike-Maarja
pastori August Laumetsa
95. sünniaastapäeva
tähistamiseks avati
pastoraadis näitus “August Laumets 95”.
× Valla sportlased
saavutasid Tamsalus
Eesti Vabariigi valdade

Hind 3 krooni
Täna lehes:
· Olulisemat aastast 2006 lk 1, 2
· Vallavolikogus arutatu lk 3
· Vallavalitsuses arutatu lk 4, 5
· Valla 2007. aasta eelarve lk 5, 6, 7, 8
· Ettevõtluse arengust
lk 9
· VMPSi veerg
lk 10, 11
· Kultuuriteated
lk 12, 13, 18
· Kooliteated
lk 11, 14, 15
· Sporditeated
lk 16, 17
· Kodulugu
lk 18, 19
· Kirikuteated
lk 19
· Kuulutused
lk 20

APRILL
× Suurejooneliselt
tähistati legendaarse
jõumehe Georg Lurichi
130. sünniaastapäeva:
Väike-Maarjas
allkirjastati Eesti Vabariigi
presidendi ja Eesti
Olümpiakomitee
presidendi osalemisel
tervisespordi arendamiseks mitmete osapoolte
vaheline maakondlik
heade kavatsuste protokoll, avati Lurichi tee,
pandi nurgakivi VäikeMaarja uuele spordihoonele, peeti Georgi
Kange rammuvõistlus,
kutsuti ellu gümnaasiumi
olümpiamängud.
× Simunas korraldati
sõiduautode jäärajasõiduvõistlusi.
× Simuna kapell tähistas
kontserdiga
20.
sünnipäeva.
×Väike-Maarja
rahvamajas korraldati

traditsiooniline PoppTipp-Täpi lauluvõistlus.
× Valla erinevais paigus
tähistati tantsuõpetaja
Egne Liivalaidi eestvedamisel ülemaailmset
tantsupäeva.
×Väike-Maarja hooldekodus uuendati eakate
tegevusruume.
×Wiedemanni keelepäeval esinesid VäikeMaarja õpilastele keelealaste ettekannetega
keeleauhinna 2006. aasta
laureaat Heldur Niit ja
auhinna nominendid,
laureaat istutas keeletammikusse oma nimipuu.
× Vallavolikogu käis
õppereisil Hausjärvi
vallas Soomes.
MAI
×Gümnaasiumi
algklassidemajas ja
muuseumis tähistati
Järgneb lk.2
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Algus lk.1
endise kihelkonnakooli juhataja,
seltsi- ja kultuuritegelase Jakob
Tamme 145. sünniaastapäeva.
× Väike-Maarja raamatukogu
tähistas 100. juubelit.
× Väike-Maarja kirikus lindistati
kontsert kahele orelile.
× Pandivere päevade raames
korraldati külakonverentsid
Kännuküla ja Käru külades.
× Peeti Simuna kihelkonna
päevi. Seekord oli peakorraldajaks Laekvere vald,
järgmiste kihelkonnapäevade
korraldamise teatepulk anti
Väike-Maarja vallale.
× Simuna Kooli juures valmis
lastemänguväljak.
JUUNI
× Väike-Maarja vallas oli külas
sõprusvalla Hausjärvi ligi 50liikmeline õpilasrühm. Tutvuti
valla koolidega, esineti
kontserdiga ja seati üles
kunstinäitus.
×Noortekeskuses
eestvedamisel tähistati lastekaitsepäeva.
× Peeti XIX Pandivere päevi ja
IX Eesti esivõistlusi naisekandmises.
× Muuseum korraldas huvilistele ekskursiooni valla
kultuuriloolistesse paikadesse.
× Edukalt kulges SimunaLaekvere IV rahvajooks.
× Avati Triigi küla, valla ja Eesti
Olümpiakomitee koostöös
valminud jalgpalliväljak, avalöögi tegi EOK president Mart
Siimann, jalgpalli mängisid Triigi
küla ja FC Flora Rakvere noored
jalgpallurid (skoor 1:11)
× Valla erinevais paigus peeti
jaaniõhtuid.
× Väike-Maarjas, Kiltsis ja
Simunas tegutses laste töö- ja
puhkelaager.
× Väike-Maarja ja Simuna
vabadussammaste
juures
tähistati võidupüha.
× Kiltsi lossis kõlas
barokkajastu muusika, kontserdiga “Viva Vivaldi” esines
ansambel Baltic Barocne.
JUULI
× Sonkajärvil naisekandmise
MMil tuli Väike-Maarja neiu
Sandra Kullas koos mitmekordse
maailmameistri Margo Uusoruga
naisekandmise maailmameistriks.
Koos naisekandjatega külastasid
Sonkajärvi valda ka VäikeMaarja vallajuhid.
× Väike-Maarja rulapark sai

asfalteeritud välisväljaku.
× Võeti osa Eesti Vabariigi
valdade suvemängudest Paikusel.
AUGUST
× Peeti rohke osavõtjaskonnaga VI Ebavere Kange
triatlon.
× Väike-Maarja pasunakoor
osales teistkordselt edukalt
Saksamaal Heikendorfi euromuusikapäevadel.
× Kiltsi lossis tähistati
rahvusvahelise konverentsiga
200 aasta möödumist admiral
Adam Johann von Krusensterni
juhitud esimese Vene ümbermaailmareisi lõpust.
× Väike-Maarja rahvamajas
tähistati 15. aasta möödumist
Eesti taasiseseisvumisest.
× Renoveeriti Simuna kooli
1965. aastal valminud koolimaja
(vahetati välisuksed, aknad,
viimistleti koridorid ning ehitati
välja uus küttesüsteem).
× Muinsuskaitse Ameti toel
renoveeriti Avanduse mõisahoone fassaadi.
SEPTEMBER
× Väike-Maarjas toimus VäikeMaarja valla koolide ühine
kooliaasta alguse pidulik
rongkäik.
× Väike-Maarjas korraldati
Eesti Paeliidu eestvõtmisel
paekonverents “Rahvuskivi
rahva kiviks”.
× Rahvatantsurühmad käisid
Ungaris tantsufestivalil.
× Väike-Maarja gümnaasiumi
esindus osales Euroscola päeval
Strasbourgis
Euroopa
Parlamendi plenaarsaalis.
× Remonditi Kiltsi – Kiltsi
mõisa tee sild.
× Õppekeskuse töökojas avati
renoveeritud ruumid VäikeMaarja gümnaasiumi poeglaste
tööõpetusklassiks.
× Diakoonikeskuse projekti
raames saabus Väike-Maarjasse
kolmas vabatahtlik Alexandta
Schmitterer Saksamaalt.
OKTOOBER
× Valla koolides tähistati
õpetajate päeva.
× Väike-Maarja rahvamajas
kohtuti kirjanik Ülo Tuulikuga.
× Muuseumis meenutati
kohalikke muusikuid Hans
Nieländerit ja Juhan Elkenit.
Külas oli Juhan Elkeni lapselaps
helilooja Alo Põldmäe.
× Üritusega “Me mäletame”
tähistas Simuna rahvamaja oma

45. aastapäeva.
× OÜ Voore Farm esitas
projekteerimistingimuste
taotluse sigala rajamiseks endise
Kaarma Farmi tootmishoonetesse
NOVEMBR
× Vello Jürna esines hingedepäeva kontserdiga “Mõtleme
Teile!” Väike-Maarja kirikus.
× Väike-Maarja rahvamajas
peeti beebide pidu.
× Väike-Maarja muusikakooli
10. aastapäeva kontsert.
× AS Tallegg esitas projekteerimistingimuste taotluse
Kaarma broilerifarmi rekonstrueerimistöödeks
× AS SF Pandivere esitas
projekteerimistingimuste
taotluse sigala rajamiseks endise
Kaarma noorkarjalautadesse.
× Lõpetati Simuna biopuhasti
rekonstrueerimine.
× Ebavere külas lõpetati
utiilitsehhi kütteõlimahutite

likvideerimistööd.
× Tehti kiirremont VäikeMaarja rahvamaja baaris.
× Muusikakool tähistas
kontserdiga 10. aastapäeva.
DETSEMBER
× 8. detsembril tähistati VäikeMaarja rahvamajas valla 15.
sünnipäeva, anti üle valla aasta
tegija auhind Egne Liivalaidile ja
autasustati Kauni kodu konkursi
võitjaid.
× Väike-Maarja gümnaasium
korraldas tütarlaste tantsuvõistluse.
× Pasunakoor tähistas
kontserdiga Väike-Maarja
rahvamajas 110 aasta möödumist
puhkpillimuusikaga alustamisest
Väike-Maarjas.
× Sihtasutuse Eesti Terviserajad, ASi KEK Elekter ja VäikeMaarja vallavalitsuse koostöös
valmis Ebavere terviseradade
valgustuse pikendus.

Esmakordselt osalesid Eesti esivõistlustel naisekandmises Soome
võistlejad. Fotol valmistuvad võistluseks esimesed naisekandmise
maailmameistrid Jouni ja Tiina Jussila.

Kolme maakonna - Jõgevamaa, Ida- ja Lääne-Virumaa koolide
õpilased Kiltsi koolis 20. aprilli veepäeval veeproove analüüsimas.
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VALLAVOLIKOGUS
20. detsembril 2006. a
1. Väike-Maarja valla
ametiasutuste struktuuri,
teenistujate koosseisu ja
palgamäärade kinnitamine
Ette kandis vallavanem Olev
Liblikmann.
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja valla ametiasutuste
struktuur ning ametiasutuste
teenistujate koosseis ja
palgamäärad.
Poolt 17 volikogu liiget. Vastu
2 volikogu liiget.
2. Vallavanemale töötasu
määramine
Ette kandis volikogu esimees
Hans Kruusamägi.
Sven Kesler tegi ettepaneku
jätta vallavanema töötasu samale
tasemele, so 16 500 krooni.
OTSUSTATI
määrata
vallavanema töötasuks 17 500
krooni.
Poolt 14 volikogu liiget. Vastu
5 volikogu liiget.
3. 2007. a. eelarve II lugemine
ja eelarve vastuvõtmine
Ette kandis vanemökonomist
Mati Kanarik.
OTSUSTATI
× kinnitada Väike-Maarja valla
eelarve tulude plaan summas 83
462 402 krooni,
× kinnitada Väike-Maarja valla
eelarve kulude plaan summas 85
908 012, sealhulgas kohustuste
vähenemine summas 2 701 504

krooni,
× kinnitada Väike-Maarja valla
eelarve katteallikate, kulude,
reservfondi ja lõppjääkide
tasakaal summas 85 908 012
krooni,
× kinnitada Väike-Maarja valla
eelarve reservfond summas 860
000 krooni,
× määrata kassatagavara
suuruseks 67 500 krooni.
Poolt 18 volikogu liiget. Vastu
3 volikogu liiget.
4. Väike-Maarja Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
Ette kandis Väike-Maarja
Gümnaasiumi direktor Urmas
Paju.
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja Gümnaasiumi arengukava aastateks 2007-2009.
Poolt 18 volikogu liiget. Vastu
1 volikogu liige. 1 volikogu liige
jäi erapooletuks.
5. Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Väike-Maarja
Õppekeskuse koostöömudeli
kinnitamine
Ette kandis haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Olga
Mets.
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja Gümnaasiumi ja VäikeMaarja
Õppekeskuse
koostöömudel.
6. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine

Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI
× määrata Väike-Maarja vallas
Käru külas asuva vaba metsamaa
nr 138 erastamiseks moodustatud Võsalille katastriüksuse
sihtotstarbeks maatulundusmaa,
× määrata Väike-Maarja vallas
Imukvere külas asuva vaba
metsamaa nr 128-2P erastamiseks
moodustatud
Pöialliisi
katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
7. Peremehetute ehitiste
arvelevõtmine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI
× võtta arvele peremehetu
ehitisena Müüriku külas
mõtteline osa elamust nr 61
(korter nr 4),
× võtta arvele peremehetu
ehitisena Triigi külas mõtteline
osa elamust nr 1 (korter nr 4),
× võtta arvele peremehetu
ehitisena Kärsa külas asuv
noorkarjalaut.
8. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI
× taotleda munitsipaalomandisse Väike-Maarja vallas
Pandivere külas asuv villavabrikut teenindav maa.

Valmis Pandivere koostööpiirkonna
jäätmejaamade rajamise ettevalmistamise projekt

× määrata moodustatava
katastriüksuse sihtotstarbeks
tootmishoonete maa,
× taotleda munitsipaalomandisse Väike-Maarja vallas
Simuna alevikus Pargi tn 1 asuv
jäätmejaama projekteerimiseks
vajalik maa pindalaga 1039 m2,
× määrata moodustatava
katastriüksuse sihtotstarbeks
tootmishoonete maa.
Info
× OÜ SF Pandivere ja AS
Tallegg taotlused projekteerimistingimuste
väljastamiseks.
Tutvustasid abivallavanem
Kaarel Moisa ja keskkonnanõunik Leie Arula.
Toimus üldine arutelu.
Otsustati OÜ SF Pandivere
Ebavere külla projekteeritava
sigala detailplaneering algatada
jaanuarikuu volikogu istungil.
×Teehoiukava aastateks 20072009.
Tutvustas abivallavanem
Kaarel Moisa.
Sven Kesler tegi ettepaneku
avalikustada teehoiukava valla
kodulehel ja tutvustada kõikides
volikogu komisjonides.

Teeremondi- ja ehitustöödest
vallateedel

Detsembris 2006 valmis SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse ja Regionaalarengu Fondi abil projekt “Pandivere
koostööpiirkonna jäätmejaamade rajamise
ettevalmistamine”. Projekti eesmärgiks oli
taaskasutatavate jäätmete liigilist kogumist ja hilisemat
suunamist võimaldavate jäätmejaamade ja komposteerimisväljakute rajamine Lääne-Virumaa lõunaregiooni Pandivere koostööpiirkonna
keskustesse.
Projekti tegevused olid:
1.Jäätmekoguste ja –voogude väljaselgitamine Väike-Maarja Tamsalu ja Laekvere
valdades – september-oktoober 2005.a. Tööde teostaja OÜ Alkranel.
2. Jäätmejaamade ja komposteerimisväljakute asukohtade valik Väike-Maarja Tamsalu
ja Laekvere valdades – september-oktoober 2005. Tööde teostaja OÜ Alkranel.
3.Jäätmejaamadele detailplaneeringute koostamine – jaanuar-november 2006.a. Tööde
teostaja OÜ Projekteerimiskeskus.
4.Jäätmejaamadele ja komposteerimisväljakutele tehniline projektide koostamine –
märts-november 2006.a. Tööde teostajad OÜ Gem-Geo ja OÜ Johannes Pello IB
Valminud töödega saab tutvuda Väike-Maarja Vallavalitsuses Pikk 7 kab.211.

Vallavalitsuses on väljatöötamisel 2007.2009. aasta teehoiukava projekt, mis kajastab
planeeritavaid teeremondi- ja ehitustöid
vallateedel. Põhiliselt tehakse töid riigi poolt
eraldatavate vahendite arvelt. 2006. aastal oli
eraldatud summaks 2,368 miljonit krooni, mille
eest tehti töid vastavalt vallavolikogu poolt
kinnitatud teehoiukavale (võimalik tutvuda
valla kodulehel).
Riigi poolt eraldatavad vahendid selguvad
loodetavasti veebruari alguses. Pärast seda
avalikustame teehoiukava projekti valla
kodulehel ning arutame volikogu
majanduskomisjonis, vallavalitsuses ning
eesmärgiks on veebruarikuu volikogus kava
kinnitada. Kui aga riigi eraldus selgub hiljem,
siis lükkub otsustamine märtsikuu volikokku.
Kõik ettepanekud on teretulnud. Infot
hetkeseisust saab abivallavanem Kaarel Moisa
käest tel 329 5767, 505 3558, kaarel@vmaarja.ee. Samas saab teha ka ettepanekuid.

Leie ARULA,
projektijuht

Kaarel MOISA,
abivallavanem
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VALLAVALITSUSES
12. detsembril 2006. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
× Avanduse külas asuvast vabast
metsamaast 3,28 ha suuruse
SEEMANI
katastriüksuse
moodustamisega;
× Pandivere külas asuva korterelamu juurde korteriomandi
seadmiseks 6704 m2 suuruse MAJA
53 katastri-üksuse moodustamisega.
2. Projekteerimistingimuste
väljastamise taotlused
OTSUSTATI määrata projekteerimistingimused Eva-Riin
Joostile puurkaevu rajamiseks
aadressil Metsa tn 5 Kiltsi alevik
Väike-Maarja vald.
3. Kasutusloa andmine
OTSUSTATI anda kasutus-luba
ASile Eesti Gaas Künka kinnistu
eramu välisgaasitrassile aadressil
Künka kinnistu Ebavere küla VäikeMaarja vald.
4. Vallavara mahakandmine
OTSUSTATI
× kinnitada Simuna Kooli
väikevahendite mahakandmisakt
summas 3593.94 krooni;
× kinnitada Simuna rahvamaja
väikevahendite mahakandmisakt
summas 12 654 krooni;
× kinnitada Simuna raamatukogu
väikevahendite mahakandmisakt
summas 10 890 krooni vastavalt
lisale;
× kinnitada noortekeskuse väikevahendite mahakandmisakt summas
703 krooni vastavalt lisale.
5.Õpilaskoha maksumuse
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja valla eelarvest kaetava
arvestusliku õpilaskoha maksu-mus
ühe õpilase kohta 2007. aastal
järgmiselt:
Väike-Maarja Gümnaasiumi
õhtukool, 6 639 krooni,
Väike-Maarja Gümnaasium, 11
067 krooni,
Kiltsi Põhikool, 20 232 krooni,
Simuna Kool, 21 767 krooni,
Väike- Maarja Muusikakool, 18
389 krooni,
Väike- Maarja Lasteaed, 29 412
krooni.
6. Bussiliini dotatsiooni määramine
OTSUSTATI määrata ASile Go
Bus Rakvere bussiliini nr 39
dotatsioon 2006. a novembrikuu eest
summas 5 790.50 krooni.
7. Korteri müük
OTSUSTATI müüa avaliku
enampakkumise korras korteri-

omand registriosa nr 4162031
alghinnaga 125 000 krooni.
Info
× Kaarma tööstustsooni detailplaneeringust. Infot jagasid
abivallavanem Kaarel Moisa ja
maanõunik Diana Seepter.

19. detsembril 2006. a
1. Ülenormatiivse puhastamise
tasu määramine
OTSUSTATI Vao Sooja-tarbijate
Ühistu taotluse alusel rakendada
alates 01. jaanuarist 2007. a Aavere
Hooldekodule
ülereostuse
puhastamistasu viiendat hinnagruppi ja hinnaindeksit 2,5.
2. Puude maha võtmine
OTSUSTATI nõustuda 6 vahtra
mahavõtmisega Väike-Maarjas Aia
3 krundil.
3. Koduteenuste loetelu, hinna
ja teenuste eest tasumise korra
ning teenuste lepingu, abivajaja
kaardi ja hooldamiskava vormi
kehtestamine
OTSUSTATI
× kehtestada Väike-Maarja vallas
osutavate koduteenuste loetelu,
× kehtestada koduteenuste
osutamise hinnaks tunnipalga
alammäär,
× kehtestada abivajaja kaardi
vorm,
× kehtestada hooldamiskava,
× kehtestada koduteenuste
osutamise lepingu vorm.
4. Simuna Kooli sööklas
osutatava toitlustusteenuse
hinna kehtestamine
OTSUSTATI
× kehtestada Simuna Kooli söökla
ruumide kasutamise ja osutatava
toitlustusteenuse hinnaks tellijale
2500 krooni,
×tunnistada kehtetuks Avanduse
Vallavalitsuse 23. detsembri 1998. aasta
määrus nr 14.
5. Liivaküla Küla Seltsile
toetuse eraldamine
OTSUSTATI
× eraldada Liivaküla Küla Seltsile
reg nr 80218180 toetust summas
5900 krooni kohaliku omaalgatuse
programmi raames esitatud projekti
“Liivaküla korda” kaasfinantseerimiseks;
× eraldada Liivaküla Küla Seltsile
reg nr 80218180 toetust summas
5900 krooni kohaliku omaalgatuse
programmi raames esitatud projekti
“Küla päev Liivakülas” kaasfinantseerimiseks.
6. Inventari mahakandmine:

rahvamaja, muusikakool, Kiltsi
põhikool.
OTSUSTATI
× kinnitada Väike-Maarja Valla
Rahvamaja väikevahendite mahakandmisakt summas 8820.90 krooni
vastavalt lisale;
× kinnitada Väike-Maarja
Muusikakooli väikevahendite
mahakandmisakt summas 9050.14
krooni vastavalt lisale;
× kinnitada Kiltsi Põhikooli
väikevahendite ja põhivahendite
mahakandmisaktid summas 17
169.75 krooni vastavalt lisale.
7. Määruse kehtetuks tunnistamine (jõulukonkurss)
OTSUSTATI tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Valla-valitsuse
08.04.1997. a määrus nr 3 “Jõulude
ja aastavahetuse konkursi reglement”.
Info
× Raamatukogude lahtiolekuaegade muudatus. Olga Mets
informeeris, et raamatukogud on
suletud 23. ja 30. detsembril.

tervisekaitse- ja ohutus-nõuetega,
sealjuures arvestades HEV-õpilaste
vajadusi.
Arvestades teostamist vajavate
investeeringute mahtu ei ole
tegevuskavas toodud ajavahemiku
jooksul antud ülesande täitmine
reaalselt teostatav.
4. Raha eraldamine reservfondist
OTSUSTATI eraldada reservfondist õpilasveo eriliinide kulude
katteks seoses täiendava liini
avamisega summas 92 920 krooni,
õpetajate korteri remondikulude
katteks summas 21 000 krooni,
täiendavate lumetõrje kulude
osaliseks katteks summas 70 760
krooni.
5. Sotsiaaltoetuste määrade
kehtestamine
OTSUSTATI kehtestada 2007.
aastaks küttetoetuse piirmääraks
1500 krooni, sünnitoetuse määraks
2500 krooni, juubelitoetuse määraks
200 krooni, matusetoetuse määraks
750 krooni.

28. detsembril 2006. a.
1. Sooja vee müügi lõpetamine
OTSUSTATI lõpetada alates
15.01.2007.a. sooja vee tootmine ja
müük Triigi külas asuvatele
paljukorterilistele elamutele seoses
vajaminevate investeeringutega ja
vähese tarbimisega.
2. Ülenormatiivse puhastamise
tasu määramine
OTSUSTATI rakendada OÜ
Pandivere Vesi taotluse alusel alates
01. detsembrist 2006. a Loomsete
Jäätmete Käitlemise ASile
ülereostuse puhastamistasu viiendat
hinnagruppi ja hinnaindeksit 2,5.
3. Lääne-Viru maakonna
hariduse arengukava kooskõlastamine
OTSUSTATI kooskõlastada
Lääne-Viru maakonna hariduse
arengukava aastateks 2006-2015.
Lääne-Viru maakonna hariduse
arengukava tegevuskava 2006-2008
osas teha järgmised märkused:
×Tegevusvaldkonnas alus-haridus
on p 3.2. ette nähtud ajavahemikus
2007-2008 ruumide ja hoonete
vastavusse viimine tervisekaitse,
ohutuse ja kaasaja (s.h infotehnoloogia) nõuetega.
×Tegevusvaldkonnas põhiharidus
ja üldkeskharidus on p 5.1. ette
nähtud ajavahemikus 2006-2008
õppeasutuste ja õpilaskodude
kaasajastamine ja vastavusse viimine

02. jaanuaril 2007. a.
1. Alaeelarvete kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja vallale 2007. aastaks
tegevusalade ja hallatavate asutuste
eelarvete kaudu tulude laekumine
vastavalt Lisale 1 ning kulude jaotus
tegevusalade ja hallatavate asutuste
lõikes vastavalt Lisale 2.
2. Metsa raadamiseks nõusoleku andmine
OTSUSTATI anda nõusolek
RMK Triigi metskonnale metsa
raadamiseks 0,34 ha ulatuses
vastavalt lisatud asendiplaanile
Väike-Maarja vallas Äntu külas
Porkuni metskond maatükk nr 48
katastriüksusel (katastritunnus
92701:004:0400) seoses katastriüksust läbiva Äntu kalakasvatuse
juurde viiva tee laiendamisega.

09. jaanuaril 2007. a.
1. Maaküsimused
Nõustuti
× Vorsti külas asuva 1,65 ha
suuruse ROMANISE katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega ROMAN SIIMANile;
× Ebavere külas asuva 3868 m2
suuruse KRIELI katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega
ÜLLAR KRIELile;
× Määri külas asuvate 6,53 ha ja
5,31 ha suuruste UUSTALU

Väike-Maarja valla Infoleht
katastriüksuste ostueesõigusega
erastamisega ENE KESLERile;
× Määri külas asuva 8,65 ha
suuruse UUSTALU katastriüksuse
tagastamisega ENE KESLERile;
× Käru külas asuvast vabast
metsamaast 9,95 ha suuruse
VÕSALILLE katastriüksuse
moodustamisega;
× Imukvere külas asuvast vabast
põllumajandusmaast 28,75 ha
suuruse PÖIALLIISI katastriüksuse
moodustamisega;
× Pandivere külas asuva
KARJATÄNAVA kinnistu jagamisega järgmiselt: KARJA-TÄNAVA
– 5,56 ha ja TEDRE – 5,56 ha.
2.Pakkumise edukaks tunnistamine
OTSUSTATI kinnitada edukaks
pakkumiseks OÜ Reib pakkumine
detailplaneeringu koostamiseks
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summas 84 960 krooni ja AS Maves
pakkumine keskkonnamõjude
strateegilise hindamise koostamiseks summas 93 000 krooni.
3.Valimisjaoskondade moodustamine
OTSUSTATI moodustada järgmised valimisjaoskonnad:
1) valimisjaoskond nr 1
asukohaga Väike-Maarja rahvamajas
(Pikk 2 Väike-Maarja alevikus) –
Aburi, Ebavere, Eipri, Koonu,
Kännuküla, Müüriku, Pandivere,
Raeküla, Rastla, Äntu ja Ärina külad
ja Väike-Maarja alevik;
2) valimisjaoskond nr 2
asukohaga Kiltsi rahvamajas (Turu
13 Kiltsi alevikus) – Aavere,
Liivaküla, Nõmme, Pikevere, Raigu,
Uuemõisa, Vao, Varangu ja Vorsti
külad ja Kiltsi alevik;
3) valimisjaoskond nr 3

asukohaga Triigi spordihoones
(Triigi küla Väike-Maarja vallas) –
Avispea, Triigi ja Pudivere külad;
4) valimisjaoskond nr 4
asukohaga Simuna Osavallavalitsuses (Allee 1 Simuna alevikus)
- Avanduse, Hirla, Imukvere,
Kurtna, Käru, Kärsa, Määri,
Nadalama, Orguse, Võivere külad ja
Simuna alevik.
5) määrata valimisjaoskonnaks, kus
valijad saavad hääletada väljaspool
oma elukohajärgset jaoskonda
valimisjaoskond nr 1 ja valimisjaoskond nr 4.
6) määrata valimisjaoskonnaks, kus
saavad hääletada valijad, kelle
elukoha andmed Väike-Maarja vallas
on rahvastikuregistrisse kantud valla
täpsusega, valimisjaoskond nr 1.
4. Valla ajalehes Riigikogu
valimiste reklaami hinnakirja

kehtestamine
OTSUSTATI kinnitada Valla
Infolehes Riigikogu valimiste
teemalise reklaami avaldamise
maksumuseks 1 A4 infolehe
lehekülg – 1000 krooni.
Vabastada reklaami maksumuse
tasumisest kandidaadid, kelle
elukoht on rahvastikuregistri järgi
Väike-Maarja vald.
5. Vallavara mahakandmine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja lasteaia väikevahendite ja
põhivara
mahakandmisaktid
summas 21 870,83 krooni, VäikeMaarja gümnaasiumi väikevahendite ja põhivara mahakandmisaktid summas 72579,95
krooni, Simuna osavallavalitsuse
väikevahendite mahakandmisaktid
summas 33793 krooni.

Väike-Maarja valla 2007.a eelarve
Tulu liik

nimi

2007.a.eelarve

KOKKU T U L U D
1001
Muutus kassas
103228 Antud laenude tagasimaksed
muudelt residentide
208158 Laenude võtmine muudelt residentidelt
3000
Füüsilise isiku tulumaks
3030
Maamaks
320
Riigilõivud
3233
Üüri- ja renditulud toodetud
materiaalsetelt ja im
35200171 Tasandusfond §11 lõige 1
352001721Õpetajad
3820
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
382510 Kaevandamisõiguse tasu
382540 Laekumine vee erikasutusest
3882
Saastetasud
3888
Eespool nimetamata muud tulud
32
35
38

KOKKU TULUD TEGEVUSALADELT
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
32
Kaupade ja teenuste müük
35
Toetused
011121 Valla- ja linnavalitsus
011122 Informaatika
32
35
38
04210
043601
04510
045111

MAJANDUS
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud
Maakorraldus
Triigi katlamaja
Maanteetransport
Bussijaam

85 908 012
2 445 610
123 500
7 800 000
24 000 000
3 522 000
50 000
43 170
11 492 000
11 850 000
2 000
192 150
55 700
75 000
55 000
24 201 882
5 596 349
18 558 533
47 000
362 900
225 900
137 000
325 700
37 200
3 178 200
674 800
2 486 400
17 000
183 800
460 000
2 496 400
38 000

32
38
06100
06602
066041
066051

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
Kaupade ja teenuste müük
Muud tulud
Elamumajanduse arendamine
Kalmistud
Väike-Maarja saun
Tehno maja

32
35
081021
081024
081041
08105
081091
082011
082021
082022
082023
082031
082032
083001
083002

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Triigi Spordihoone
Simuna spordihoone
Ebavere puhkebaas
Laste muusika- ja kunstikoolid
Naisekandmine
Väike-Maarja Raamatukogu
Väike-Maarja Rahvamaja
Kiltsi Rahvamaja
Simuna rahvamaja
Väike-Maarja Muuseum
Vao Tornlinnus
Infoleht
AIP

HARIDUS
32
Kaupade ja teenuste müük
35
Toetused
091101 Väike-Maarja Lasteaed
091102 Kiltsi Lasteaed
092101 Simuna kool
09212 Põhikool
092201 Väike-Maarja Gümnaasium
092202 Õpilaskodu
092203 Integreeritud kooli võimla
0922221 Eelarveline-Õppekeskus
09222261Täiendõpe0922227 Hariduslikud tugiteenused-projekt
097002 Valla osalus projektis
097003 Kutsealase eelõppe korraldamine
V-Maarja Vallas

338 000
308 000
30 000
202 000
25 000
38 000
73 000

1 088 000
553 000
535 000
27 000
60 000
500 000
380 000
45 000
6 000
20 000
2 000
15 000
2 000
4 000
25 000
2 000
16 255 882
1 805 749
14 450 133
366 305
42 100
340 868
161 414
989 704
575 000
800 000
7 407 000
500 000
469 920
4 441 000
162 571

Väike-Maarja valla Infoleht
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Väike-Maarja valla 2007.a eelarve
SOTSIAALNE KAITSE
32
Kaupade ja teenuste müük
35
Toetused
102001 Väike-Maarja Hooldekodu
102011 Koduteenindus
10701 Riiklik toimetulekutoetus

Kululiik nimi
KOKKU KULUD
206
Kohustuste vähenemine
208168 Võetud laenude tagasimaksmine
muudele residentidel
20826 Kapitaliliisingu maksed
KOKKU KULUD TEGEVUSALADELT
Materiaalsete ja immat. põhivarade
soetamine ja renoveerimine
4
Eraldised
5
Tegevuskulud, sh.
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
6
Muud kulud
608099 sh. Reservfond

2 978 900
2 028 900
950 000
2 004 900
24 000
950 000

2007.a.eelarve
85 908 012
2 701 504
2 449 025
252 479
83 206 508

15

15
4
5
50
55
6
608099
01111
011121
011122
01114
016001
01700
5
50
55
0360

16 834 578
6 000 312
58 550 207
35 449 920
23 100 287
1 821 411
860 000

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 7 682 608
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 864 600
Eraldised
245 250
Tegevuskulud
4 756 847
Personalikulud
3 218 155
Majandamiskulud
1 538 692
Muud kulud
1 815 911
Reservfond
860 000
Valla- ja linnavolikogu
693 850
Valla- ja linnavalitsus
4 150 467
Informaatika
779 130
Reservfond
860 000
Liikmemaks
245 250
Valitsussektori võla teenindamine
953 911
AVALIK KORD JA JULGEOLEK
Tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus

41 413
41 413
33 413
8 000
41 413

MAJANDUS
8 888 250
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 2 958 400
Eraldised
100 000
5
Tegevuskulud
5 827 850
50
Personalikulud
1 956 080
55
Majandamiskulud
3 871 770
6
Muud kulud
2 000
041101 Ettevõtlustoetus
50 000
041102 Külade arengufond
50 000
04210 Maakorraldus
500 030
043601 Triigi katlamaja
1 199 960
043602 Kiltsi PK katlamaja
338 000
043603 Gümnaasiumi katlamaja
301 000
043604 Avanduse mõis
414 600
04430 Ehitus
425 580
04510 Maanteetransport
3 277 200
045111 Bussijaam
206 120
045112 Liikluskorraldus
50 000
04512 Transpordikorraldus
370 100
04730 Turism
145 720
15
4

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid
049001 Majanduse haldamine
049002 Muu majandus - arendus-ettevõtlusnõunik
KESKKONNAKAITSE
5
Tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)
05200 Heitveekäitlus
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
056001 Keskkonnakaitse haldus
056002 Muu keskkonnakaitse
4
5
50
55
06100
06300
06400
06601
06602
06603
066041
066042
066043
066051
066052

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
Eraldised
Tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Elamumajanduse arendamine
Veevarustus
Tänavavalgustus
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
Kalmistud
Hulkuvate loomadega seotud tegevus
Väike-Maarja saun
Vao saun
Simuna saun
Tehno maja
Muu tegevus

TERVISHOID
4
Eraldised
5
Tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
07310 Üldhaigla teenused
076001 Tervishoiu haldamine
076002 Muu tervishoid
076003 Piirkondlikud terviseüritused

860 000
518 940
181 000
1 027 530
1 027 530
391 230
636 300
111 300
10 000
697 600
194 630
14 000
2 815 970
22 000
2 793 970
1 162 545
1 631 425
329 300
50 000
440 000
1 253 020
313 240
15 000
198 330
22 000
82 655
92 425
20 000
239 990
157 240
82 750
66 650
16 100
157 240
71 250
5 000
6 500

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
9 406 030
15
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1 381 000
4
Eraldised
697 500
5
Tegevuskulud
7 327 530
50
Personalikulud
3 996 465
55
Majandamiskulud
3 331 065
081011 Korvpalliklubi
332 300
081012 Suusaklubi
160 000
081013 Maadlusklubi
93 395
081014 Rahvaspordiklubi
275 000
081021 Triigi Spordihoone
437 810
081024 Simuna Spordihoone
510 440
081031 Äntu rajad
13 000
081032 Suusarajad
68 000
081041 Ebavere puhkebaas
1 000 000
08105 Laste muusika- ja kunstikoolid
1 412 590
081071 Noortekeskus
309 530
081073 Simuna Noortekeskus
80 950
081081 Käru Seltsimaja
61 980
081091 Naisekandmine
145 000
082011 Väike-Maarja Raamatukogu
735 040
082012 Kiltsi Raamatukogu
179 950
082013 Triigi Raamatukogu
247 750
082014 Simuna Raamatukogu
211 840
082021 Väike-Maarja Rahvamaja
919 840
082022 Kiltsi Rahvamaja
214 350
082023 Simuna Rahvamaja
756 400
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082031 Väike-Maarja Muuseum
082032 Vao Tornlinnus
08209 Seltsitegevus
083001 Infoleht
083002 AIP
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused
086001 Avaliku teabe ja spordiosakond
086002 Muu vaba aeg,kultuur,religioon
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299 425
51 130
214 000
91 000
139 650
60 000
177 160
208 500

HARIDUS
46 236 369
15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 11 630 578
4
Eraldised
2 113 152
5
Tegevuskulud
32 489 139
50
Personalikulud
21 905 984
55
Majandamiskulud
10 583 155
6
Muud kulud
3 500
091101 Väike-Maarja Lasteaed
4 109 310
091102 Kiltsi Lasteaed
377 760
092101 Simuna kool
5 123 600
09212 Põhikool
2 845 481
092201 Väike-Maarja Gümnaasium
11 590 318
092202 Õpilaskodu
575 500
092203Integreeritud kooli võimla
1 247 160
092221 Kutseõppeasutused
35 000
0922221 Eelarveline-Õppekeskus
7 299 997

09222261 Täiendõpe0922227 Hariduslikud tugiteenused-projekt
09600 Õpilasveo eriliinid
09601 Muud hariduse abiteenused
097002 Valla osalus projektis
097003 Kutsealase eelõppe korraldamine
098001 Hariduse haldus

450 362
626 560
990 000
361 980
9 310 000
223 076
234 620

SOTSIAALNE KAITSE
4
Eraldised
5
Tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused
101211 Hooldaja toetus
102001 Väike-Maarja Hooldekodu
102011 Koduteenindus
102012 Muu eakate sotsiaalne kaitse
104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
107001 Vao Päevakeskus
10701 Riiklik toimetulekutoetus
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
109001 Sotsiaalse kaitse haldus

6 868 348
2 665 170
4 203 178
2 719 398
1 483 780
34 680
200 000
3 092 928
462 730
106 500
253 000
44 490
2 145 000
45 000

484 020

Valla 2007. aasta eelarvest
Möödunud aasta 20. detsembril
võttis Väike-Maarja vallavolikogu
vastu valla 2007. aasta
tasakaalustatud eelarve, mille
suuruseks kinnitati 85 908 012
krooni. Eelarve vastuvõtmine
enne eelarveaasta algust toimus
valla ajaloos esmakordselt ning
seega olukorras, kus riigieelarvest
kohalikele omavalitsustele
eraldatavate vahendite suurus oli
kinnitamata. Seetõttu on
vastuvõetud eelarves riigieelarvest eraldatavate vahendite
summad arvestuslikud, lähtudes
riigieelarve seaduseelnõus
toodud summadest.
Eelarve tulud
Nagu eelnevatel aastatel, on ka
2007. aastal suurimaks tuluallikaks
üksikisiku tulumaks, mida on
eelarvesse planeeritud 24 miljonit
krooni. Võrreldes 2006. aasta
laekumisega, mis oli 21,9 miljonit,
on kasvuks 9,57 protsenti. Sellises
ulatuses tulumaksu kasvu lubab
kavandada eeldatav majanduskasvu jätkumine nii riigis kui ka
vallas, samuti kohalikele
omavalitsustele brutopalgast
eraldatava tulubaasi suurendamine 0,1 protsendi võrra.
Maamaksu osas muudatusi ei
ole ning selle suuruseks on
eelarves planeeritud 3,52 miljonit
krooni.
2007. aasta riigieelarve seaduse
§ 4 jaotab eraldised omavalitsustele kahte suurde ossa,
esiteks tasandusfondi eraldised
ning teiseks hariduskulude ja

toimetulekutoetuste eraldised
ning vahendid koolilõuna
toetuseks. Kõikideks loetletud
toetusteks on planeeritud 25,274
miljonit krooni.

Omatulude suuruseks eelarves
on 5,6 miljonit krooni, kasv 0,1
miljonit krooni.
Integreeritud koolide võimla
ehitamise finantseerimiseks on

nimi
ÜLDSE TULUD
Muutus kassas
Antud laenude tagasimaksed
muudelt residentidelt
Laenude võtmine
muudelt residentidelt
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Riigilõivud
Laekumised üldvalitsemisasutuste
majandustegevuses
Üüri- ja renditulud toodetud
materiaalsetelt ja …
Tasandusfond §11 lõige 1
Õpetajad
Palkade ühtlustamine
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
Kaevandamisõiguse tasu
Laekumine vee erikasutusest
Saastetasud
Eespool nimetamata muud tulud

ette nähtud laenukohustuste
suurenemine 7,8 miljoni krooni
võrra.
Lühiülevaate tulude muutusest
annab alljärgnev tabel.

2006 a
täitmine

2007 a
eelarve

87 771 329
6 323 113

85 908 012
2 445 610

muutus
eelarve
tegelik
-1 863 317
-3 877 503

41 250

123 500

82 250

299,39

10 000 000
21 904 062
3 437 772
56 237

7 800 000
24 000 000
3 522 000
50 000

-2 200 000
2 095 938
84 228
-6 237

78,00
109,57
102,45
88,91

15 312

-15 312

162 239
9 760 000
11 039 225
428 000
1 974
171 564
62 346
65 418
71 679
KOKKU TULUD TEGEVUSALADELT 24231139
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 302 638
MAJANDUS
3 507 840
KESKKONNAKAITSE
35 821

43 170
11 492 000
11 850 000
-428 000
2 000
192 150
55 700
75 000
55 000
24 201 882
362 900
3 178 200
-35 821

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
401 793
TERVISHOID
1 202
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
988 005
HARIDUS
15 633 864
SOTSIAALNE KAITSE
3 359 977

338 000
-1 202
1 088 000
16 255 882
2 978 900

-119 069
1 732 000
810 775
26
20 586
-6 646
9 582
-16 679
-29 257
60 262
-329 640
-63 793
99 995
622 019
-381 077

muut %
eelarve
tegelik
97,88
38,68

0,00
26,61
117,75
107,34
0,00
101,34
112,00
89,34
114,65
76,73
99,88
119,91
90,60
0,00
84,12
0,00
110,12
103,98
88,66
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Arvestada tuleb asjaolu, et
2007. aastal on palkade
ühtlustamise vahendid üldises
tasandusfondis.
Eelarve kulud
2007. aasta on jätkuv suurte
investeeringute aasta. Kokku on
investeeringuteks kavandatud
16,8 miljonit krooni, sealhulgas
haridusobjektidele 11,6 miljonit
krooni.
Investeeringute summad
objektide lõikes on toodud all.
Loomulikult ei saa nimetatud
summad 2006. aastaga võistelda,
kuna investeeringute maht mullu
oli peaaegu 9 miljoni krooni võrra
suurem.
Kasvanud on aga kõik muud
kulud. Suurim on eelmise aastaga
võrreldes kasv personalikuludes
(miinimumpalga tõus valitsuse
määruse alusel 20 %). Seniseid
palgatasemeid arvestades otsustas volikogu suurendada palgafonde keskmisest rohkem
lasteaedades ja hooldekodus.
Majandamiskulude kasv
võrreldes 2006. aastaga on 1,35
miljonit krooni, mis teeb kasvuks
6,2 protsenti, seda ennekõike
hoonete ja rajatiste ülalpidamiskulusid (küte, elekter, vesi ja
kanalisatsioon jne) arvestades.
Muude majandamiskulude kasv
on mõnevõrra väiksem (side,
post, vaba aeg jne).
Kindlasti ei tähenda see, et
vaba aja veetmiseks võimalused
vähenevad. Kasvanud on
toetussummad vaba aja veetmise
võimalusi pakkuvatele spordiklubidele, mittetulundusühistutele ja seltsidele, kokku 200
tuhande krooni võrra.
Lisaks loetletud kuludele on
kasvanud ka valla finantskohustused, vajalike investeeringute tegemiseks võetud
laenud tuleb ju tagastada.
Võrdluspildi kululiikide muutuse osas annab järgnev diagramm.
Nagu varasematel aastatel, on
ka 2007. aastal enim vahendeid
suunatud haridusse. Kui 2006.
aastal oli hariduse osakaal
kogukuludes üle 65%, siis
käesoleval aastal on see küll
langenud, kuid on siiski üle 55%
eelarve kuludest. Ennekõike on
muudatus tingitud loomulikult
võimla ehitusmahu vähenemisest. Ja nii nagu hariduse
vallas, toob investeeringute

mahu vähenemine kaasa kulude
osakaalu vähenemise, on see
2007. aastal tõstnud vaba aja,
majanduse ja valitsemissektori
osakaalu tõusu kogukuludes,
lisaks mõjutab valitsemissektori
osakaalu ka intressikulude kasv.
Kulude eelarve on volikogu
poolt kinnitatud olemasolevaid
võimalusi arvestades. Jääb
loota,
et
võimalused
eelarveaasta jooksul kasvavad.
Mati KANARIK,
vanemökonomist

Investeeringute summad objektide lõikes
Triigi katlamaja väljaost
472 000
Teederaha
2 486 400
Suusaradade valgustus
34 000
Ebavere puhkebaas
1 000 000
Noortekeskuse liuvälja piirded
47 000
Simuna rahvamaja
300 000
Simuna kool
658 900
Kiltsi põhikool
112 660
Väike-Maarja gümnaasium
639 018
Uue võimla inventar
740 000
Õppekeskuse töökoja projekt
250 000
Uue võimla ehitus
9 230 000
Vallamaja katus
864 600
Kokku
16 834 578

Kogukulude osakaal protsentides
osakaalu %-s 2006

osakaalu %-s 2007

KOKKU KULUD TEGEVUSALADELT

100,00

100,00

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

6,09

9,23

AVALIK KORD JA JULGEOLEK

0,06

0,05

MAJANDUS

9,21

10,68

KESKKONNAKAITSE

1,18

1,23

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
TERVISHOID

3,23
0,11

3,38
0,29

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

8,51

11,30

HARIDUS

65,39

55,57

SOTSIAALNE KAITSE

6,22

8,25

Kohustuste vähenemine
Majapidamiskulud

Personalikulud

Eraldised
Materiaalsete ja immat.
põhivarade soetamine ja
renoveerimine
KOKKU KULUD
TEGEVUSALADELT
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OÜ Voore Farmi tegevusest
Ebavere külas
OÜ Voore Farmi tegevusalaks
on ühendatud taime- ja
loomakasvatus. Ettevõttel on
kõlvikuid kokku umbes 3000 ha,
millel kasvatatakse teravilja, rapsi
ja heintaimi. Kõlvikud paiknevad
Vinni ja Väike-Maarja vallas.
OÜ Voore Farm soovib
rekonstrueerida Väike-Maarja
valla Ebavere külas tühjalt
seisvad loomakasvatushooned
sügavallapanuga sigalaks.
Farm asub logistiliselt väga
heas kohas, mis loob eeldused
efektiivseks majandamiseks.
Põrsad tuuakse Viljandimaalt ja
nuumikud viiakse Rakvere
Lihakombinaati, farm asub poolel
teel, jäätmekäitlus asub väga
lähedal. Plussiks on ka asula
lähedus,
kuna
tööjõud
planeeritakse saada lähimast
ümbruskonnast. Farmis saab
tööd viis inimest.
Sigala renoveeritakse tänapäevasel tipptehnoloogilisel
tasemel, st kogu söötmine,
jootmine ja ventilatsioon on
automaatne. Tehnoloogia
ostetakse Euroopast, ehitaja
valitakse kohapealt.
Nuumsigu
hakatakse
kasvatama sügavallapanu
põhimõttel, mis on tänapäevane
ja
väga
loomaning
keskkonnasõbralik kasvatusviis.
Allapanuna kasutatakse põhku,
mis imab endasse kogu
seakasvatusest tekkiva vedelsõnniku ehk paljukardetud läga.

Tulemuseks on kompost, mis
hiljem laotatakse orgaanilise
väetisena põldudele. Komposti
laotatakse ainult kevadel ja
sügisel. Vahepeal hoitakse seda
hoidlas, mis renoveeritakse koos
farmiga nõuetele vastavaks
tahesõnnikuhoidlaks, kus
kompost laagerdub ehk muutub
sobivamaks produktiks põllule
laotamiseks. Tahke sõnniku
laotamiseks
kasutatakse
kaasaaegseid tahesõnnikulaotajaid. Pärast laotamist viiakse
sõnnik tüükultivaatoriga või
künni teel koheselt mulda.
Sügavallapanu põhimõttel
töötava sigala teine suur pluss
on see, et oluliselt väheneb
ammoniaagi emissioon õhku, nii
on minimaliseeritud haisu levik
ümbruskonnas.
Sigalasse
tuleb
4000
nuumakohta, mis võimaldab üles
kasvatada umbes 12 500
nuumsiga aastas.
Tänu hoonete renoveerimisele
saab jälle üks tühjalt seisev ja
lagunemisele määratud loomakasvatushoonestik sihipärase
rakenduse, inimesed leiavad
tööd ja kasvatatud teravili
kasutatakse kohapeal ära
loomasöödana.
Indrek KLAMMER,
OÜ Voore Farm juhatuse
esimees
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AS Talleggi plaanid Kaarma
farmis
AS Tallegg on suurim
linnulihatootja Eestis. Pika
tegevusaja vältel on ettevõte
omandanud suured kogemused linnukasvatuse alal.
Ettevõtte senisele edule on
oluliselt kaasa aidanud
pikaajaline tegevus, teadmised,
inimeste töökus ning jätkuv
soov areneda ja edasi liikuda.
Talleggile ei ole edu toonud
juhuslikud ega erakorralised
ettevõtmised, vaid kaalutud
pikemaajalised arenguplaanid,
mis samm-sammult teostuvad.
Talleggil
on
plaanis
rekonstrueerida Väike-Maarja
vallas asuvad aastaid tühjana
seisnud endised Kaarma
broilerikasvatuse hooned ning
rajada sinna kõrge hügieeni ja
broilerikasvatuse kaasaegsele
tehnoloogiale
vastavad
lindlad.
Lindude pidamine toimub
sügavallapanul. Lindlate
põrandaks on valatud betoonpõrandad, millele on puistatud
allapanuks turvas, saepuru või
purustatud paberi segu.
Broilerite ühe kasvuperioodi
kestvus on 40 päeva. Seejärel
korjatakse linnud spetsiaalmasinaga kastidesse ning
transporditakse ettevõtte
tapamajja, mis asub Tabasalus.
Kui lindla on tühi, siis algab
koristusperiood.
Lindla

põrandalt tõstetakse tahesõnnik
tõstukiga otse traktorikärusse ja
transporditakse kinnistes
koormates OÜ Voore Farm
sõnnikuhoidlasse.
Tekkiv tahesõnnik on kõrge
kuivainesisaldusega (40-60%)
ning see tagab ammoniaagi
väiksema lendumise õhku. Farmi
territooriumil ehitatakse välja
kanalisatsioonitrassid ning
reovesi juhitakse kohalikku
kanalisatsioonivõrku.
2007. aastal on plaanis viia läbi
rekonstrueeritava
farmi
tegevusest tuleneva keskkonnamõju hindamine. See on ajaliselt
pikk ja põhjalik protsess, kuhu
on kaasatud kõik osapooled,
elanikud ning huvigrupid.
Tõenäoliselt algab ehitustegevus 2008. aastal.
19. jaanuariks kutsusime külla
Väike-Maarja vallaametnikke ja
piirkonna elanikke tutvuma
broilerikasvatusega ettevõtte
suurimas, Loo farmis, sealhulgas
kanade korje ning sõnniku
väljaveoga.
Siret SÕMER,
AS Tallegg keskkonnajuht

5.veebruaril 2007 kell 18.00 Väike-Maarja raamatukogus
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VMPSi veerg
Mis oli …
26. detsembril oli VMPSi
jõulupidu. Jõulud on mõtlemise
aeg, mis selles aastas oli ja miks
oli. Aeg mõelda, mis võiks tulla.
Meie seltsil oli möödunud aasta
küllalt töine ja tähendusrikas.
Täitus üks meie soovidest, saime
11. jaanuaril oma toa, kuhu
muretsesime sisustuse kontoritöö tarbeks.
Seltsi asutamisest möödus 110
aastat, mille puhul andsime välja
trükise, korraldasime koolilastele
kirjandite võistluse, mille
autasud
andsime
kätte
Pandivere päeval. Müügiplatsil
oli püstitatud Põllumeeste Seltsi
telk, kust sai osta omatoodetud
kaupa. Korraldasime ka loterii ja
pakkusime huvilistele kangakudumise võimalust. Päev
lõppes sünnipäevapeoga Vainu
Tares.
Korraldasime tutvumisreisi
lambakasvatuse huvilistele, mille
lõppedes tutvusime Varangu
mõisa ja tema uue omanikuga.
Enne kiiret viljakoristust
tutvusime
Ida-Virumaa
vaatamisväärsustega ja külastasime põhjarannikut NarvaJõesuust Kundani.
Ma tänan kõiki, kes on
osalenud seltsi elus ja aidanud
vedada seltsi vankrit.
Edukaid ettevõtmisi
tänavuseks aastaks!

*

Mahepõllumajanduse leht, talv
2006. Külvikorrakatse Kuusikul
jätkub. Kattetulud eri harimisviiside korral.
* Maasikasortide võrdlus
Pollis.
*Bioväetised tomatikasvatuses.
* Haljasväetiste mõju odrale ja
kaerale ja mullale.
* Õppereis Rootsi mahetöötlemiskeskusesse, taludesse
ja poodidesse.

fraktsiooni
saadikutega.
Kokkusaamine jäi osavõtuvaeseks. Riigikogus on Maaliidu
tegevusväljas olnud valdade
initsiatiivi ja õiguste avardamine,
miinimumhindade ja kaitsetollide
kehtestamine, maksukoormuse
vähendamine, diiselkütuse
hinnasoodustuse sisseviimine.
× 20.12.96. VMPSi juhatuse
koosolekul arutati 1997. aasta
tööplaani, kinnitati rida mööduva
aasta kuludokumente ja tehti
kokkuvõte seltsi ajalooraamatu
levitamise kohta.
× 26.12.96. Taluperede peole
tõid jõulumeeleolu Helin Sõnum
ja Sirje Sõnum. Raivo Valmseni
pillilood kutsusid rahva
tantsupõrandale kokku, Järva
Krõõt
pakkus
pajatusi
naaberkihelkonnast. Õhtut
külastas jõulumees Ermo ja
peolaua eest kandsid hoolt
maanaiste seltsi tublid naised.
Ruth RAIDLO
*

Lapsesuu ei valeta!
Vanaema on nii paks, sest ta on
headust täis.
* Tore, et vanaisa ja vanaema
koos hauas on, siis saavad nad
vähemalt juttu ajada.
* Minu vanaisa mängib
pasunakooris ehtsat trombi.
* Vanaema on pere kõige kallim
osa. Tal on vanakraami väärtus.
* Minu vanaisa on peast
paljasjalgne. (http://live.hot.ee).

*

*

Et aastad üle ajasilla
ikka rohkem rõõmu pillaks.
Ja et argipäeva hallis
meelde jääks kõik, mis kallis.

27. jaanuar
Heino Raidla
07. veebruar
Ülle Metsman

ka

Priit SÕNUM
*

tulukus 3440 kr/ha (kasum).
Soomes on viljelusvõistlusi
peetud 11 korda. Tänavu saadi
suvinisu rekordsaak – sort
Kruunu andis 9,6 t/ha, seejuures
oli produktiivvõrseid 850 tk/m2!
* Härmide dünastia tegemisi ja
võistlustulemusi loeme Endel
Metsa artiklist. * Analüüsitakse
Eesti põllumajanduse taset
erinevates tootmistüüpides,
kõigi ettevõtete keskmisena.
Võrreldakse ka ELi riike
põllumajanduses saadud netolisandväärtuse osas tööjõuühiku kohta (NLV/tjü). Kõik
uued liikmesmaad jäävad selles
osas ELi keskmisele 2–3kordselt
alla. * Kasvatage ja kasutage
kaera! Miks, millist ja kuidas,
seda soovitab Jõgeva SAI
teadur Ilmar Tamm neljal
leheküljel. * Mida arvavad ja
kuidas saavad hakkama kuni 100
lehmaga piimakarjatalunikud. *
Lehm kui pingul pillikeel.
Energiabilanss, ketoos, toitumus, sigivus – arutlus Põlula
viieaastase katse tulemuste
teemadel. * Külmlauda poolt ja
vastu. * Lihaveisekasvatus
Eestis tõusuteel * Kokkuvõte
SAPARDi viieaastasest tegevusest Eestis. * Viisteist aastat
maareformi seadust, sealhulgas
ka kinnisvarakelmusi ja riukaid.
* Jaanus Kangur, noortalunik
Lasila kandis.

Hanila vallas. Praegu vuhiseb 5
veskit, aasta pärast 15.

*

Kiirpilk ajakirjandusse
Maamajandus, detsember
2006. Viljelusvõistluse kokkuvõtted tehti Moel. Lõpuni pidas
vastu 10 osalejat, pindalalt 100
kuni 2000 ha, valdavalt
segatootmisega ettevõtted ja
talud. 5–7 t/ha saagikusega
võistlejail kujunes omahinnaks
1500 kr/t, saagikuse 3–4 t/ha
puhul 2000 kr/t. Kõrgeim
väetisekulu oli 3000 kr/ha ja
sellelt põllult saadi ka kõrgeim

Maamajandus, jaanuar 2007.
Veel meist, väiketootjatest, kelle
aastakäive on alla miljoni krooni
ja kes me peaksime välja surema.
* Talinisusortide võrdlus.
* Sadala 50-lehma-talu
tegemistest ja majandusnäitajatest.
* Robotid võidavad niikuinii (6
lk)
* Inglismaal on ökopiima
tootmine 10 aastaga 40kordistunud. Miks ja kuidas?
* Valgamaa jutud.
* Maheturg Californias.
* Eestimaise õuna asjus –
milline oleks mõistlik hind?
* Energianiit ja päideroog
umbrohu asemele.
* Viis aastat juba tuuleelektrit

09. veebruar
Jaanus Raidlo
21. veebruar
Indrek Tomingas
Koduülesanne inglise keele
kaugõppijatele (algajad).
Lugeda ja tõlkida! Three witches
watch three Swatch watches.
Which witch watches which
Swatch watch?
Mart LEPIK
Aasta siis oli ‘96
× 20.12.96 oli Väike-Maarja
Ärikeskuses kohtumine Maaliidu

Õnne
sünnipäevaks!
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Maanaiste seltsing asutas taaskasutuskeskuse
Väike-Maarja maanaiste seltsing
korraldas 4.-11. detsembrini VäikeMaarja endise raamatukaupluse
ruumides AASTALÕPU HEATEGEVUSNÄDALA. See läks
igati korda.
On heameel, et saime abistada
mitmeid peresid. Taaskasutusse
läks magamistoamööbel, külmkapp, pesumasin ja palju-palju teisi
majapidamistarbeid. Aitäh tooja-

tele! Elanikkonna huvi meie
ettevõtmise vastu oli suur,
seetõttu otsustasime oma
tegevust jätkata.
12. jaanuarist alustas VäikeMaarjas Tamsalu mnt 1 II korrusel
tegevust TAAS-KASUTUSKESKUS. Keskus on avatud
reedeti ja laupäeviti kell 10.00-15.00.
Ootame
sinna
kodudes
üleliigseks osutunud maja-

pidamistarbeid, suuremaid ja
väiksemaid esemeid. Ja ootame
nendega tutvuma kõiki, kellel on
midagi oma koju juurde vaja.
Paljudes kodudes leidub
üleliigseid, kuid täiesti kasutuskorras majapidamistarbeid ja
mööbliesemeid. Need jäävad
kodus jalgu ja on tülinaks ning
nendega ei osata midagi peale
hakata. Mõnes teises peres

võivad asjad vajalikud olla ja
uutele omanikele palju rõõmu
valmistada. Maanaiste seltsing on
siin meelsasti valmis vahendajaks
olema.
Samas korraldame ka käsitööde
näitusmüügi.
Info telefonil 526 0283.
Kai TOMINGAS,
maanaiste seltsingu esinaine

Nii meenutusi kui tulevikuunistusi
Kui vahetuvad aastanumbrid,
lubame tavaliselt endile kokkuvõtvaid
tagasivaateid. Nii siingi. On olnud
palju häid traditsioonilisi tegevusi, mis
aastaid ilmestanud meie paikkonna
haridus- ja kultuurimaastikku.
Nimetagem mõned: Wiedemanni
keelepäev, suurejooneline Georg
Lurichi 130. sünniaastapäeva tähistamine koos esimese meie kandi
kooliolümpiaga. Läbiti terviseradu
osalemaks umber maakera
matkamises, oli Pandivere päev ja
naisekandmisvõistlus, peeti jaanipäeva, tähistati võidupüha ning
taasiseseisvuspäeva, lasteaed ja
koolid andsid ühismarsiga märku
taasalanud kooliaastast. Võimsalt
tähistati koduvalla 15. sünnipäeva.
Kuna oli mitmete ajalooliste kohalike
suurkujude juubeliaasta, siis seda ka
tähistati, peamiselt muuseumirahva
eestvõtmisel. Sünnipäevad olid
raamatukogul ja muusikakoolil.
Gümnaasium korraldas õpilaste
tantsupeo. Kõigi valla koolide
õpilaste jaoks viidi rahvaspordiklubi
ja hariduskultuuriosakonna toel ellu
sportliku sügiskoolivaheaja projekt.

Uue spordialase tegevusena läks ellu
malering Kiltsis ja Väike-Maarja
algkoolimajas. Paljud head ja
tänuväärsed teod tipnesid Simuna
kooli õpetaja Krista Ustavi nimetamisega maakonna aasta õpetajaks
ja Egne Liivalaidi osutumisega
maakonna aasta tegijaks huvihariduse
valdkonnas ning valla aasta tegijaks.
Asutuste avatuse ja aktiivsuse
auhinna pälvis Simuna kool.
Meid külastasid sõbrad Soomest ja
saarest tuues koolinoortele kaasa
kuhjaga muusikaelamusi. Meidki
kutsuti külla. Kõigil kokkusaamistel
pakuti nii noortele kui kogu rahvale
muusikalis-kirjanduslik-kunstilisi
hetki, samuti pingutavaid spordielamusi.
Projektialases töös jätkavad
Comeniuse raames nii õppekeskus
kui ka Kiltsi kool, projekti tegevustega liitus aktiivselt ka Simuna kool.
Märkasime, et meie lastel on häid
ja veidi paremaid emasid ning
kutsusime nad muuseumitundi olema
seekord ise õpilased. Et 1. juunil on
lastekaitsepäev, võtsid selle ära
märkida koostöös noortekeskus,

rahvamaja, gümnaasium ja vabatahtlik
Saksamaalt Michaela Klüh. Suur hulk
meie valla koolinoori sidusid töö ja
puhkuse laagripäevadesse. Loomelaagergi jätkas nii juba proovitud, kui
algatas uusigi tegevusi.
Igas asutuses tehti pingsalt oma
igapäevatööd, lisaks pakuti huvitegevusi, mida kooskõlastati
ühisarutelul sügisel. Et tulla üksteisele
lähemale, otsustasid juhid koos valla
haridusosakonnaga võtta läbivaiks
üritusteks koolidele vastlapäev, Kiltsi
lossitorni jooks ning saalimäng
Simunas. Gümnaasium tegi ettepaneku edaspidi viia läbi
õpilasvahetusi oma koolides.
Uue algatusena tehti õpetajatele
üleskutse hakata kokku panema
ainekava, mis põhineks kodukoha
kultuurilool. Heameel, et on olemas
inimesed, kes nõus siin koostööd
tegema.
Sama liini toetab muuseum koolidele
soovituslike muuseumitundide
pakkumisega. Ikka selleks, et
teaksime-tunneksime oma paiga
lugu, et oleksime haritud.
Et pakkuda paremaid võimalusi

lastevanemaile, on kavas ellu kutsuda
lasteaia suverühm. Lisaks saavad läbi
rahvamaja projekti huvitavaid
tegevusi leida eelkooliealised lapsed
suvel kahe nädala jooksul. Noortele
on veel põnevaid plaane koostöös
sõpradega Saaremaalt Kaarma
vallast, samuti Soomest Hausjärvilt.
Meie kodukoha haridusmaastiku
paremaks tajumiseks saame kõik
(lapsevanemad, õpetajad, õpilased,
vallarahvas ning huvilised) kokku 19.
veebruaril kell 18.00 Väike-Maarja
rahvamajas.
Sügisele mõeldes tuleb märkida uue
koolimudeli käivitumist, samuti
paremate sportimisvõimaluste tekkimist seoses uue võimla valmimisega.
Koosmeeles, sealt edasi koostegemises, on areng ja edasiminek, sest
mitte keegi meist pole üksi nii tark
kui me kõik koos. Oleme siis nii, et
kesta ning jääda!
Kaugeltki kõik tänuväärne ei
saanud siin loetletud. Tänu meile
kõigile senise eest!
Olga METS,
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

Möödunud ja saabunud aastast Väike-Maarja Õppekeskuse täiendõppeosakonnas
Möödunud aastal toimus
õppekeskuses 14 kursust 93
koolituspäevaga 103 inimesele.
Läbivaks koolituseks oli ja on ka
käesoleval aastal Euroopa Liidu
Sotsiaalfondi toetusel käivitunud
projekti „Hariduslikud tugiteenused ja koolitatud personal kui
võrdsete võimaluste loomine
hariduse omandamisel“ raames
toimuv personalikoolitus “Eripedagoogika alused hariduslike
erivajadustega laste arendavaks
õpetamiseks”. 2006. aastal lõpetas
esimene rühm ja tunnistuse 160tunnise programmi läbimise kohta

said 22 Väike-Maarja õppekeskuse
ning Väike-Maarja gümnaasiumi
pedagoogi.
Alustasime kohe ka teise rühma
koolitusega, kus osalejaid õppekeskusest, Simuna, Kiltsi ja Roela
põhikoolist - kokku 23 inimest. Selle
rühma kaks esimest etappi toimusid
oktoobris-novembris 2006 ja
järgmised veebruaris, märstsis ja
aprillis 2007. Täiendkoolituse
läbiviijaks on Tartu Ülikooli Avatud
Ülikooli haridusteaduskonna eripedagoogika osakond, kellega on
koostöö väga hästi sujunud.
Kursusi korraldasime ka R- ja T-

kategooria mootorsõiduki-juhtidele,
puhastusteenindajatele, müüjatele.
Koostöös Tööturu-ameti LääneVirumaa osakonnaga toimus kaks 40tunnist koolitust „Arvuti ja tööotsing“ ümbruskonna töötutele.
Sellel aastal loodame jätkuvale
koostööle naaberkoolide, asutuste,
firmade ning ettevõtjatega. Meie
erialad, mille baasil saame läbi viia
kutse-, täiend- ja ümberõpet, on
endiselt müüja, kokk, puhastusteenindus, autode ja masinate remont
ning arvutiteenindus/arvutiõpe.
Ootame huvitavaid väljakutseid
koolitusvallas.

Jooksvat informatsiooni kajastame oma kodulehel www.vmaarja.ee/vmok.
Soovin kõigile alanud aastaks
tervist ja õnne!
Õie LÖÖPER,
täiendõppeosakonna juhataja

Väike-Maarja valla Infoleht

12

Jõulukontsert Kiltsi rahvamajas
Väga austatud meeskoor „Rakvere”!
Mida kiiremini aasta oma lõpule rühib
seda ligemale toob ta meile jõulupühi.
Jõuluootus teeb rõõmsaks meele,
siis ka jõulutaat asub meie poole teele.
Aga see veel veidi aega nõua,b
millal ta ükskord meie maale jõuab.
Seepärast pani südame põksuma, kiiremini käima vere,
kui teada saime, et meile tuleb laulma meeskoor „Rakvere”.
Seega tõotab aasta lõpp väga meeldiv tulla,
sest „Rakvere” meeskoor tuleb meile külla.
Sellest, et meie tagasihoidlikus rahvamajas laulab meeskoor,
on tõelises vaimustuses nii vana kui noor.
Tahaks loota, et see viimaseks ei jääks,
et me teid tihedamini siin laulmas näeks.
Tänase päeva kuldsete tähtedega ajalukku kirjutama peaks,
et te leidsite aja ja võimaluse tulla laulma meie meeleheaks.
Täname teid väga meeldejääva kontserdi eest!
Kohe kättpidi tahaks tänada dirigente ja igat laulumeest!
Teile häid jõulupühi soovides,
saatku ikka edu teid kontsertidel ja ka proovides.
Teid austav Kiltsi kandi rahvas!
Luuletuse kirjutas Johannes Ehastu
Taoliste kaunite värssidega
lõppes jõulupidu Kiltsi rahvamajas möödunud aasta 21.
detsembril. Jah, kohal oli ja laulis
kolmkümmend kaks meest
meeskoorist „Rakvere”. Kavas

olid klassikalised jõululaulud ja
ka muidu ilusad (mees)koori
laulud. Dirigentideks Olaf Leps
ja Aime Rahula oma tuntudteatud headuses.
Kontserdil viibisid Väike-

Maarja vallavanem Olev
Liblikmann, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Olga Mets,
sotsiaalosakonna juhataja Lea
Mäesepp ja lastekaitse-töötaja
Maia Heinsoo. Peo ja kontserdi
korraldas allakirjutanu.
Jõulud on tore aeg. Pole ju
saladus, et ka rahvakalendri järgi
hakkab eestlane jõulu ajal jaaniks
sihte seadma ja jaanipäeval
jõuluks. Miks siis? Kui Ameerika
elulaadile (eriti LadinaAmeerikale) on omane elada
ühele päevale, tänasele ja võtta
hetkest kõik, mis võimalik, siis
põhjamaine inimene mõtleb
teisiti. Meil pole aastaringset
sooja ilma, me naudime ka lumist
talve. Teatud-tuntud asi ju, et
Väike-Maarja kant on üks
külmemaid Eestis. Suvel on
talvise küttepuu tegemise aeg,
tehakse sööta loomadele. Talvel
valmistatakse masinad ja vahendid ette sooja aja töödeks.
Sama sõnumit kandis Kiltsi
rahvamajas toimunud jõulukontsert. Jah, rõhutan sõna
kontsert, mitte pidu. Kohal olid
kodused lapsed ja eakad. Igale

lapsele jätkus kommipakki, mille
kinkis Väike-Maarja vald. Igale
memmele-taadile oli pirukas ja
piparkook, muidugi ka topsitäis
kuuma jõulujooki.
Tahan rahvamaja(de) poolt
pakkuda inimestele midagi teistmoodi kui lihtsalt süldibänditantsuõhtut. Soovin, et väikeste
maakohtade inimesed tajuksid, et
vahetevahel on tarvilik ka koos
olles süüvida endasse, mõelda
mineviku ja tuleviku üle, nautida
muusikat ja kunsti, mis pole vaid
tühipaljas ajaviide. Sellise
elamuse nimel nägigi seekordne
jõulupidu välja veidi ebatraditsionaalne.
Avaldan tänu heale kolleegile
Merike Koppasele, kes alati on
valmis uute ideede teostamiseks,
kes alati on nõus uusi ideid ellu
viimakes alati aitab ja annab nõu,
kes alati on kohal ja suhtleb
kodukandi inimestega. Aitäh
Sulle, Merike!
Parimate soovidega alanud
aastaks
Ville-Markus KELL,
Väike-Maarja valla rahvamaja
direktor

Näärid, näärid, näärid
Reedel, 5. jaanuaril toimus
Väike-Maarja rahvamajas
nääripidu. Ääretult professionaalselt esines Rahvusooper Estonia ooperikvartett ja tahaksin
siinkohal edastada kontsertmeistri Henno Soode arvamuse
toimunust: „Mitte igas Eestimaa
kohas ei saa me mängida sellist
repertuaari ja mitte igas kohas ei
ole vastuvõtt nii hea. Täname
Väike-Maarja rahvast, sest õhtu
oli ka meile meeldivaks
vahelduseks!”
Esitatud (tantsu)muusika ei
sarnanenud millegi poolest
tavalise „süldibändiga”. See oli
läbilõige klassikast ja popist.
Kuulda oli fokstrotte, tangosid,
valsse ja rumbasid, pidutantse
igale maitsele.
Kurb oli see, et rahvast nappis.
Jah, need, kes olid kohal ja kellega
õnnestus rääkida, jäid rahule.
Kahju vaid, et kui koju-ja-kätte
tuuakse midagi head, ei vaevu me
seda vastu võtma. Isegi piletihind
(mis, muide, oli samas
suurusjärgus noorte diskohinnaga) ei oleks tohtinud kedagi

kohutada.
Nüüd tänuavaldused!
Esiteks. Terje Sikk, Mary
Tammet ja Tiina Eesalu. Ilma teie
vaevata ei juhtuks midagi. Aitäh!
Teiseks. Aitäh Sulle, Ain Kõiv!
On haruldane, et keegi tuleb ja
aitab lihtsalt naeratuse ja hea sõna
eest.
Kolmandaks. Aitäh OÜ
Joosandile ja Väike-Maarja
vallale, kes toetasid väärikate
auhindadega. Tegelikult oli üks
auhinna väljapanija veel, aga
seda ei tohi ma nimetada.
Neljandaks. Aitäh kõigile, kes ei
pidanud paljuks tulla sombusel
sügistalveõhtul rahvamajja ja
võtta kaasa peotuju ning
tantsupartner.
Keegi naerab, keegi nutab.
keegi kodu poole ruttab.
Aga mõnele on vaja
pidumeelset rahvamaja...
Soovin Väike-Maarja valla
rahvale mõnusat alanud aastat!
Ville-Markus KELL,
rahvamaja direktor

Eesti Rahvakunsti ja
Käsitöö Liidu
KÄSITÖÖHUVILISTE
KONKURSS
“EESTI OMA MÄRSS!”
Kunstnikud, käsitöömeistrid ja ettevõtjad! Olete
oodatud osalema konkursil “Eesti oma märss”, mille
eesmärgiks on luua rahvuslikel traditsioonidel põhinevaid
uusi ja tänapäevaseid kotte ja taskuid, mida saab kanda
nii argi- kui pidulike riiete ja rahvarõivaste juures.
Väike-Maarja muuseum kogub ja korraldab näituse
kohalike käsitöömeistrite töödest. Orienteeruv aeg aprilli
esimene pool.
Lähemat infot annab Väike-Maarja muuseumist
Ene Ruubelilt, telefon 326 1625 ja
Ilme Seinalt telefon 326 1222.
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KULTUURIKALENDER
27. jaanuaril
kell 12.00 Kiltsi lossis viiulimuusika kontsert klaverisaatega. Esinevad Tallinna muusikakeskkooli õpilased.
Tasuta.
3. veebruaril
kontsert “VIRUMAA, MEIE KODU”. Eesti Keskerakond
kutsub Teid kell 14.00 Väike-Maarja rahvamajja. Üles astuvad
Roela naisansambel, ansambel Pihlapojad ning üllatusesineja
K-Bänd. K-menüü: kommid, küpsised ja kohv. Tasuta.
4. veebruaril
kell 13.00 klubi Härmalõng pidu. Sissepääs 20 krooni.
7. veebruaril
kell 19.00 puhkeõhtu “Valige kaasa!” Külas Nisu Uuno (Dan
Põldroos), Kristiina Ojuland ja erakonnakaaslased
Reformierakonnast. Rahvast laulutab Reet Linna, loosiratas,
ristsõnad, auhinnad. Tasuta.
10. veebruaril
kell 19.00 sõbrapäeva pidu. Sõbrakäe ulatavad „Jürid-Marid”
Järva-Jaanist, Mare ja Vallo Väike-Maarjast, Petka ja Hunt.
Info ja registreerimine telefonil 326 1837 ja Leili kauplusest.
NB! Eelregistreerimine vajalik. Tasuta.
10. veebruaril
Simuna naisteklubi ruumi pidulik avamine Avanduse mõisas
muusikakooli saalis kell 14.00-17.00. Ruumi avamise puhul
seatakse üles käsitöönäitus.
13. veebruaril
kell 12.00-14.00 Simuna rahvamajas uute trikootoodete müük.
Müüma tuleb OÜ Nottan Trading. Hinnad soodsad!
17. veebruaril
kell 20.00 küünlakuu pidu “Lustiga uude
aastasse!” (Koerast saab siga.) Simuna rahvamajas.
Külalisteks tantsurühm “Jürid-Marid” Järva-Jaanist. Tantsuks
ansambel Mahe. Pääse eelmüügist 75 krooni, samal päeval
100 krooni. Info ja pääsmete müük Simuna rahvamajas (tel
323 7217), Simuna raamatukogus (tel 323 7381), juuksuris (Terje,
tel 323 7116).
18. veebruaril
kell 13.00 pidu “Tantsumemmed 10 aastat” Kiltsi rahvamajas.
Tasuta.
Väike-Maarjast sõita soovijail eelregistreerida Väike-Maarja
rahvamajas.
23. veebruaril
kell 12 00 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Simunas
ausamba juures.
24. veebruaril
kell 12.00 Eesti Vabariigi aastapäev. Mälestushetked VäikeMaarja Vabadussamba juures ja naisseltsilt sünnipäevatort
rahvamajas. Esinejateks on segakoor Helin (dir Valve Libene),
Raivo Narits, külalisena meeskoor „Rakvere” (dir Olaf Leps ja
Aime Rahula).
2. märtsil
kell 21.00 DISKO Väike-Maarja rahvamajas. DJ Playback,
pääse 35 krooni.
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Tundsime jõuludest rõõmu
ja jagasime seda teistega
Väike-Maarja lasteaias algas
jõuluootus juba 28. novembril.
Meile tulid külla tädi Raija ja tädi
Amy Soomest. Nende ja
liikumisõpetaja Milvi ning
4.rühma õpetaja Kaja abiga
meisterdasid kõik lapsed endale
jõuluehte.
4. detsembril kogunesime saali,
et süüdata esimene advendiküünal. Meeleolu aitasid luua
päkapikkude kapelli esinemine, 1.
rühma õpetaja Anne jutustus
advendiajast ning ühislaulud.
Jõulupeod algasid rõõmsalt lumesajuga! Ilmataat meid alt ei
vedanud, kõikide pidude ajal oli
õues maas lumevaip.
19. detsembril olid 5. rühma
päkapikud ning 4. rühma
hallivatimehed, käbikuningad,
mesikäpad ning lumehelbekesed
esimesed, keda jõuluvana
külastas.
20. detsembril etendati lasteaias kaks jõuluetendust – 1.
rühm loo sellest, kuidas
jõuluvana enne jõule haigeks jäi
ja tänu tublidele abilistele jälle
terveks sai; 6. rühm etenduse
jõuluvana kingikotist mahajäänud mänguasjade seiklustest.
Jällegi külastas tublisid lapsi
jõuluvana.
21. detsembril aga oli
jõuluvanal asja meile koguni

neljal korral. Kõigepealt
hommikul pisikeste sõimerühma
laste juurde. Õhtupoolikul aga 3.
rühma jõulupeole, kus päkapikud
ja jänkud aitasid kriimsilmal
heaks poisiks saada, ning 2.
rühma peole, kus päkapikk
kaotas oma mütsi, kuid nagu
muinasjuttudes ikka, lõppes ka
see lugu hästi – müts leiti üles!
Lõunaajal, kui lapsed magasid,
külastas jõuluvana lasteaeda
kogunenud koduseid lapsi.
Natuke vähe said magada vaid
6. rühma päkapikkude ansambli
tüdrukud. Nemad esitasid
lasteaeda kogunenud pidulistele
vahva kontserdi.
Muusikaõpetaja
Sirje
juhendatud 6. rühma tütarlaste
(täpsemalt
päkapikkude)
ansambel jagas jõulurõõmu veel
Triigi jõulupeol, eakate jõulupeol
Väike-Maarja rahvamajas ning
hooldekodus. Koos päkapikkude ansambliga esines ka
muusikaõpetaja Sirje poolt
juhendatud kapell Sirili.
Suur tänu lasteaialaste
peredele, lasteaia õpetajatele ja
teistele töötajatele, kapell Sirili
liikmetele ning jõuluvanale. Teie
abiga saame jällegi tõdeda, et
jõuluaeg on aeg, mille üle me igal
aastal rõõmustame ja jagame oma
rõõmu ka teistele!
Sirje ORRO,
lasteaia juhataja asetäitja
õppe- ja kasvatustöö alal

Väike-Maarja valla Infoleht
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Riigivõimu tööst oma silmaga
12. jaanuaril oli projekti “Meie
riik” raames Simuna, Salla ja
Kiltsi koolide üheksandate
klasside õpilastel võimalus
tutvuda Presidendi Kantselei ja
Riigikogu tööruumidega.
Kõigepealt käisime Presidendi
Kantseleis. Enne sisenemist
läbisime turvakontrolli, kus
veenduti, et kellelgi pole kaasas
lubamatuid esemeid ja näitasime
ette oma isikut tõendava
dokumendi. Nägime, kuidas
toimus valvurite vahetus. Selle
tseremoonia jaoks kehtivad
kindlad reeglid.
Presidendi tööruume tutvustav
giid rääkis maja ajaloost.
Ruumides oli kaugete aegade
hõngu, mida tekitas vanas stiilis
sisustus. Giid rääkis presidendi

töökorraldusest ja endistest
presidentidest.
Riigipea
kabinetis, mis muidu on napi
sisustusega, hakkab sisseastujale esmalt silma kaks lippu:
Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu
oma. Seinal oli ka meie riigi
esimese presidendi Konstantin
Pätsi portree, kus tal oli kaelas
ametiraha. Ruumile andis ilmet
suur meremaal.
Edasi läksime majja, kus töötab
meie Riigikogu. Jällegi läbisime
turvakontrolli. Istungitesaalis
tutvustas giid ka selle maja
ajalugu ja andis ülevaate
istungitel kehtivast korrast ning
näitas, kus istuvad erinevate
erakondade esindajad. Ajakirjanikud jälgivad toimuvat
rõdult.

Käisime ka galeriides ja teistes
saalides. Tuli välja, et istungi ajal
ei peagi alati kõik riigikogulased
saalis olema, vaid võivad seal
toimuvat jälgida ka teistesse
ruumidesse paigaldatud monitoridelt. Hääletamiseks peavad
aga kõik oma kohale ilmuma.
Huvitav oli ka kõlakojaks
nimetatud võlvlaega nelinurkne
ruum, kus ühes nurgas sosinal
räägitud jutt oli teises nurgas
hästi kuuldav. Ühe ukse juures
põrandal oli kaks maalingutega
kiviplaati. Ühel neist oli
kujutatud marjakobarat, mis
sümboliseerib meie riigi rahva
töökust, teisel aga lilleõit, mis
pidi tähendama seda, et töökus
ja usinus kaitseb rahvast halva
eest.

Kui olime jäähallis einetanud ja
uisutamisega meelt lahutanud,
läksime veel rahandusmuuseumisse. Seal nägime
mitmesuguseid eri aegadel
kehtinud rahasid, nende
kujundusi ja meile tutvustati ka
turvaelemente, mis kaitsevad
raha võltsimise eest.
See, mis me oma käigul nägime,
andis palju elamusi ja lõi vahetu
mulje sellest, kuidas meie riiki
juhitakse.
Triin KÄBIN,
Janne HIIELAID,
Kiltsi põhikooli 9. klass

Edukad käisid Kurgjal

Päev talumuuseumis

18. detsembril käisid meie kooli
õpilased, kes olid teise veerandi
edukalt lõpetanud, Kurgja Talumuuseumis.
Mida kujutab endast Kurgja talu?
Selle maa ostis endale 1874. aastal
Carl Robert Jakobson ja rajas
näidistalu. Jakobson oli eesti
ühiskonnategelane, kirjanik, pedagoog ja ajakirjanik, kes andis välja
esimesed teaduslikel alustel
põhinevad talupidamisjuhendid ja
avaldas esimese eestikeelse põllumajandusliku õppe- ja käsiraamatute
sarja.
Kohalejõudmiseks ületasime silla,
mis viis üle talvise Pärnu jõe. Giidi
juhatusel suundusime suurde
puidust hoonesse, kus ta tutvustas
teravilju ja omaaegseid põllutöömasinaid. Majas oli ka leivaküpsetusahjuga tuba. Taluperenaise
riietes muuseumitöötaja rääkis
leivategemisest ja leivaga seotud
vanarahva uskumustest. Kolm meie
seast said vormida põrsakujulise

Igal veerandil korraldatakse meie
kooli edukatele õpilastele mingi
üritus või väljasõit.
Eelmise veerandi lõpupäevil, 18.
detsembril käisime Kurgjal.
Kurgjal tutvustati meile, kuidas
käis talupidamine üleeelmisel
sajandil, ajal, mil maarahvas sai
endale talusid soetada. Kõigepealt
räägiti vilja jahvatamisest ja sellest,
kuidas saadi paremat jahu. Kurgja
talul on oma veski. Toas ootas meid
naine, kes oli küpsetanud selles
veskis jahvatatud jahust leiva,
koostises oli veel vesi ja juuretis.
Tema küpsetatud leiva hulgas
polnud suhkrut, vaid marjad. See
maitses üllatavalt hästi. Naine rääkis
meile, kuidas leiba küpsetatakse ja
leivaga seotud kommetest. Ka meile
anti võimalus leivapäts valmis
vormida ja sellele oma kuju anda.

leiva. Meile pakuti ka valmis leiba,
mis oli hästi maitsev.
Õues saime imetleda hobuseid,
laudas vaatasime lambaid.
Pakkusime neile kaasavõetud
porgandeid, kaalikaid ja leiba.
Külakost kadus ludinal loomade
suhu.
Seejärel läksime Kolu kõrtsi
einestama. Pillimänguga esines kõrtsi
sokk. Pidasime pidu laulude ja
mängudega.
Pärast läksime veel lõkke äärde
vorstikesi grillima. Kes süüa ei
tahtnud, lõbutses kiikedel ja muudel
selle tarvis üles seatud vahenditel.
Lühikese aja jooksul ei jõudnud me
kõike vaadata, mis talumuuseumis
näha oli. Reis aga meeldis kõigile.

Elis ARISTOVA, Erika VARIK,
Sander BAIDUŽA ja
Martin VILDERSEN,
Kiltsi põhikooli 7. klass

Kahjuks polnud meil aega oodata,
kunas need küpsevad, pidime oma
ekskursiooniga edasi minema.
Järgmises majas ootas kaetud laud
tee ja karaskiga. Väiksemad said
mängida, muusikat tegi sokk.
Olime kaasa võtnud porgandeid
talu loomade kostitamiseks.
Andsime neid kahele hobusele, keda
õues nägime, ja laudas lammastele.
Mis üle jäi, viisime metsloomade
sõime.
Lõpuks küpsetasime lõkkel vorste
ja tegime ühise pildi selle sõidu
jäädvustamiseks.
Sellised üritused on väga toredad
ja suurendavad rõõmu edukalt
möödunud õppeveerandi üle.

Linda JOOR,
Kiltsi põhikooli 9. klass

Väike-Maarja valla Infoleht

15

Väike-Maarja Gümnaasium liitub eKooliga
Oleme alustanud ettevalmistusi
liitumiseks eKooliga 2007. aastal.
Selleks oleme koostanud
tegevuskava ja alustanud
õpetajate ettevalmistamist ja
koolitamist. Esialgu toimub
süsteemi katsetamine, aga alates
3. septembrist 2007 peaks kogu
kool olema valmis eKoolis
töötama.
Käesoleva õppeaasta III
veerandil (alates 2007. a
jaanuarist) toimub juba eKooli
süsteemi käivitamine, seetõttu
täidavad õpetajad klassipäevikuid endiselt paberil ja ka
elektrooniliselt. Uuel õppeaastal
on käigus ainult elektrooniline
päevik.

Interneti-koolis saab õpetaja
kanda päevikusse hindeid,
märkusi, puudumisi ja koduseid
ülesandeid ning teha need
nähtavaks nii õpilasele kui
vanemale. Klassijuhatajana saab
õpetaja märkida puudumiste
põhjused ning panna hoolsuse
ja käitumise hinded.
Lapsevanemad saavad kiirelt
ülevaate lapse hinnetest,
märkustest, puudumistest ja
kodustest ülesannetest ning
õpilane saab jälgida oma
õpiedukust, puudumisi, ja
koduseid ülesandeid.
Täpsem info ja juhised on
nähtaval aadressil www.ekool.ee.

Kiltsi lossis mängitakse
100 aastasel pianiinol
Aasta tagasi algatas Kultuuriministeerium koostöös Eesti
Mõisakoolide Ühendusega projekti “Klaver kooli.” Selle
raames oli võimalik taotleda raha vanade klaverite
restaureerimiseks. Esitasime taotluse ning saime toetuse.
Nüüdseks on ligikaudu saja-aastane Stuttgardi
klaveritehases valmistatud pianiino “Schiedmeyer” restaureeritud.
27. jaanuaril kell 12.00 esinevad Kiltsi lossi saalis
Tallinna Muusikakeskkooli viiuli eriala õpilased Mary-Ann
Eessaar ja Liis-Helena Väljamäe klassikalise muusika
kavaga “Viiulimuusika kontsert klaverisaatega”. Koos
viiulitega saab kuulata “uut” vana klaverit. Klaveril Kai
Õunapuu. Antakse ülevaade unikaalse pilli varasemast
eluloost.
Kontsert on tasuta.
A.J. von Krusensterni nimeline MTÜ

eKooliga seotud küsimuste
korral on võimalik pöörduda
järgmiste meie eKooli administraatorite poole:
1.-4. klassid Silja Tammi,
5.-8. klassid Jaana Puksa,
ruum nr 203,
9.-12. klassid Ivika Abner,
ruum nr 407.
Küsimustega võib pöörduda
administraatorite poole ka
isiklikult esmaspäeviti kella
14.00-15.00 jaanuari- ja
veebruarikuu jooksul.

Lapsevanemad, kes soovivad
eKooliga liituda, peavad täitma
eKooli kasutajakonto avalduse.
Olenevalt laekunud avalduste
hulgast avatakse konto hiljemalt
nädala jooksul.
Õpilased, kes soovivad
kasutada eKooli, registreerivad
ennast klassijuhatajate juures.
Loodame lapsevanemate
mõistvale suhtumisele ja
kannatlikkusele.
Urmas PAJU,
direktor

Tähelepanu,
lapsevanemad ja õpilased!
Väike-Maarja Gümnaasiumi kaugõppeosakonnas on võimalik
jätkata põhikooli õpinguid.
Õppima on võimalik asuda 17aastastel 8. ja 9 . klassi. Õppetöö
toimub esmaspäeval ja kolmapäeval (vt tunniplaani
www.vmgym.ee info).
Info kooli kantseleis telefonil 327 0910.

Väike-Maarja gümnaasiumi peahoones on
uued telefoninumbrid
Sekretär
Direktor
Arsti kabinet
Õppealajuhataja
Sotsiaalpedagoog
Õpetajate tuba
Raamatukogu
Huvijuht

Vana number
324 5100
324 5113
324 5103
324 5105
324 5106
-

Uus number
327 0910
327 0911
327 0912
327 0913
327 0914
327 0915
327 0916
327 0917

Simunas avatakse naisteklubi ruum
Simuna naisteklubi ruumi pidulik avamine Avanduse mõisas
toimub muusikakooli saalis

10. veebruaril 2007. aastal kell 14.00 – 17.00.
NB!
Ruumi avamise puhul on käsitöönäitus. Kes soovib oma tööd
näitusele välja panna, teatage sellest hiljemalt 3. veebruariks
telefonidel 323 7381 raamatukogusse või 614 3011 Mary
Tammetile.
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VÄIKE-MAARJA RSK TEATAB
HARJUTA TERVISEKS!
Üks aastaring on jälle täis
saanud. Harjuta Terviseks!
üritusele on see olnud jätkuvalt
edukas. Suuremaks uuenduseks
oli möödunud aastal kindlasti
see, et iga huviline sai ürituse
kohta
infot
ka
valla
koduleheküljelt. Vähehaaval, aga
pidevalt kasvab üritusest
osavõtjate arv. Möödunud aastal
ulatus see juba 836 inimeseni ja
osaluskordi oli 3792.
Eraldi tuleb esile tõsta Liili
Heinlat, kes sellel aastal oli kõige
aktiivsem Rahvaspordiklubi
andis talle ka visaduse auhinna.
Liili aitas ka Ebaveres täidetud
lehti vahetada.
Traditsiooniliselt loositi kõikide
boonuspunkte kogunute vahel
välja palju erinevaid auhindu.
Põhiauhinnaks oli 1500 krooni,
mille
eest
saab
osta
spordivarustust. Fortuuna tahtel
osutus võitjaks Aino Saaremäel.
Tulevikus on plaanis summat
tunduvalt suurendada, aga
sellest juba siis, kui asi on
muutunud konkreetsemaks.
Lisaks peaauhinnale loositi
välja ka rida teisi auhindu ja nende
omanikeks said Airi Einsalu,
Maris Viikberg, Tiiu Liblikmann,
Liili Heinla, Õie Altermann, Aino
Saaremäel, Elo Võhandu, Tiina
Eesalu, Signe Liblikmann, Sirje
Fimberg, Tair Stalberg, Andres
Aksel, Tõnis Saar, Birgit Villo,
Raul Vink, Grete Ling.

Auhinnad
saab
kätte
vallamajast avaliku teabe ja
spordiosakonna juhataja Ilve
Tobrelutsu käest.
Harjuta Terviseks! möödunud
aasta 30 aktiivsemat
1.Liili Heinla (150 osaluskorda/
15 boonuspunkti)
2.Aino Saaremäel (99/9)
3.Õie Altermann (98/9)
4.Raul Vink (94/9)
5.Margus Hein (89/8)
6.Airi Einsalu (75/7)
7.Signe Liblikmann (70/7)
8.Sirje Fimberg (70/7)
9.Ingrid Arula (56/5)
10.Tiina Eesalu (52/5)
11.Elo Võhandu (52/5)
12.Tair Stalberg (52/5)
13.Riina Jalast (46/4)
14.Maarika Merila (45/4)
15.Maris Viikberg (44/4)
16.Tanel Käbin (44/4)
17.Kristin Basmanova (44/4)
18.Mari Mets (42/4)
19.Helerin Seepter (38/3)
20.Viivi Lõhmus (31/3)
21.Tõnis Maršalov (30/3)
22.Rita Õiglane (28/2)
23.Terje Ruuben (28/2)
24.Andres Aksel (28/2)
25.Tiiu Liblikmann (27/2)
26.Merike Adamson (25/2)
27.Anneli Ljažina (25/2)
28.Marek Suits (23/2)
29.Kai Merila (23/2)
30.Rita Soidla (22/2)

VALLA 2006. AASTA
PARIMA SPORTLASE VALIMINE
Rahvaspordiklubi valis jälle
valla eelmise aasta paremaid
sportlasi, nii mees- kui
naissportlase ja ka parima
võistkonna. Valimisjuhendis
tegime sellel aastal väikese
muudatuse, mis seisnes selles,
et tublimaid valisid nii valla
rahvas kui ka asjatundjatest
koosnenud komisjon. Lõpuks
liitsime kahe grupi tulemused ja
nii selgusid paremad. Kui
sportlased said võrdse arvu
punkte, siis sai otsustavaks
asjatundjate arvamus. Et
hindamine oleks objektiivsem,
moodustas spordiklubi kolmeliikmelise häältelugemise komisjoni.
Parima naissportlase kandidaatideks olid Elo Võhandu ja
Marili Köster, meeskandiaatideks aga Jaanus Viikberg,
Ivar Vaab, Hendrik Õunapuu,
Margo Nõukas ja Indrek Mägi.
Parima võistkonna nimele
kandideerisid Väike-Maarja
Gümnaasiumi 1993. aastal
sündinute korvpallivõistkond,
korvpalliklubi ReinPaul võistkond ja Väike-Maarja RSK
maastikuratta võistkond.
2006. aasta parimad olid
naistest MARILI KÖSTER,
meestest MARGO NÕUKAS ja
võistkondadest Väike-Maarja
Gümnaasiumi 1993. aastal

sündinud
KORVPALLIPOISID. Palju õnne võitjatele
ka spordiklubi poolt!
VALLA MEISTRIVÕISTLUSED
Võrkpall
Võrkpalli meistritiitlile tuli
võistlema kuus võistkonda,
kellest kaks olid naiskonnad.
Näis, et kõik on varem tublilt
harjutatud ja eks see olegi
tervisespordi põhieesmärk.
Mängisime turniirisüsteemis
kõik omavahel läbi.
Valla võrkpalli meistrivõistluste
tulemused
Naised
1.Päikseke (Meeli Veia, Tatjana
Metsa, Juta Vilgelm, Kertu
Rebane, Maili Tannbaum, Lia
Rats, Aule Rebane)
2.Simuna Ivax
Mehed
1.Vao BBP (Aleksander
Adamson, Martin Adamson,
Allar Adamson, Indrek
Müürsepp, Allan Lja in, Ergo
Eesmäe, Ragnar Lepp)
2.Testised
3.Rebased & Co
4.Väike-Maarja
Ants RIKBERG

Maadlusuudiseid
Ajalehed kirjutavad aeg-ajalt, et Eesti kuulsaim sumomaadleja
Baruto sündis Väike–Maarjas. Mina arvan, et Barutosid on siin
kindlasti veel.
Väike–Maarja gümnaasiumi noored osalesid 14. jaanuaril Lääne–
Virumaa laste D-klassi sumo meistrivõistlustel.
Saavutati järgmised kohad:
Aigar Kriel 1. koht,
Kätlin Kroll 2. koht,
Volli Komarov 1. koht,
Argo Püks 2. koht,
Romet Prants 1. koht.
Samuti peeti ka absoluutkaalu kategooriavõistlust, kus Romet
Prants tuli teisele kohale ja Volli Komarov kolmandale kohale.
Tahan ära märkida ka Kätlin Krolli südikat esinemist. Kätlin
võistles poiste klassis ja jäi napilt esikohast ilma.
Lembit KALTER,
maadlustreener

Kätlin Kroll võistles südikalt poisteklassis ja jäi napilt esikohast ilma.
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Naisekandmine tippspordi- või rahvaspordialaks?
Suurem osa inimesi kindlasti
ei vaidle vastu, et naisekandmine on muutunud üheks
Väike-Maarja kauba-märgiks.
Eelmisel kuul avaldas kodanik
Sven Kesler infolehes artikli, kus
ta kirjutas naisekandmist
peamiselt turunduse vaateküljest. Samas kutsus ta kaasa
mõtlema ja seda ma nüüd teengi.
Naisekandmise korraldamist ei
saa vaadata ainult läbi
rahanumbrite. Oluline on ürituse
eesmärk. Algaastatel, kui
naisekandmise võistlus toimus
Müürikul, oli peamine eesmärk
järgmine: naisekandmine kui
tippsport. Võistlesid inimesed,
kel oli enam tähtis võit kui
osavõtt. Ka vald ja sponsorid
vaatasid seda nii, ühtlasi lootsid
seeläbi suuremat majanduslikku
kasu. Samuti küsiti sel ajal VäikeMaarja valla rahvalt piletiraha,

kui keegi tahtis koduvalla
kaubamärki isiklikult uudistama
minna. Võistlus oli üles ehitatud
turunduse huve arvestades ja
tagantjärele jääb isegi mulje, et
sel hetkel oli majanduslik tulem
tähtsam kui Väike-Maarja valla
rahva soov. Samas oli see
kindlasti kaubamärk, mis VäikeMaarja valda väga hästi
reklaamis.
Viimastel aastatel on
naisekandmise
võistlus
Pandivere päevade üks osa.
Seega ei ole võistluse eesmärk
mitte tippsport, vaid rahvasport.
Rahvasport aga vastandub
mõnes mõttes tippspordile.
Nimelt võistlevad inimesed,
kellele ei ole tähtis võit, vaid
OSAVÕTT, rahvaga koosolemine ja niisama “pullitegemine”. Kindlasti on VäikeMaarja valla rahvas ka

märganud, et piletiraha enam ei
küsita. Naisekandmise võistluse
loosung justkui kõlaks: “Oleme
rahvale avatud!”
Rahvasport aga tähendab ka
seda, et siin ei saa kasutada
traditsioonilisi turundusevõtteid. Ka sponsorid võtavad
sel juhul võistlust kui
heategevusüritust,
mis
suunatud rahvale. Juhul kui
firmaomanikud ei ole lähedalt
Väike-Maarja vallaga seotud, ei
näe nad ka selle ürituse
finantseerimise mõtet. See ongi
põhjus, miks Väike-Maarja vald
viimastel aastatel on rahastanud
põhiliselt rahvaüritust ise.
Tänaseks võime öelda, et meie
kaubamärk on säilinud ja
muutunud rahvalikumaks.
Arvan, et kui tahame
naisekandmise võistlust ka
edaspidi hoida rahvaspordi nime

all, peaksime selle muutma
lõbusamaks ja rahvast kaasahaaravamaks, mitte niivõrd
võistluslikumaks. Viimane
otsustusõigus olgu aga rahval!
Siret KOTKA,
vallavolikogu liige,
naine, keda on kantud

SPORDIKALENDER
Jaanuar
· 29.01 valla MV, individuaalne mälumäng, I etapp
(Georgi söögitoas)
Veebruar
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· Maakonna talimängud
· 05.02 valla MV, koroona, III etapp
· 09.-11.02 Eesti Vabariigi valdade talimängud Lähtel
· 12.02 valla MV, laskmine, II etapp (Tamsalu spordihoones)
· Valla MV, jäärajasõit sõiduautodele
(Simunas, soodsa ilmastiku korral)
· 19.02 valla MV, kabe, III etapp
· 25.02 Valla MV, suusatamine. Vastlapäev. Osalemine üleeestilises tervisespordiürituses “Eesti terviseradadel ümber
maailma”.
Märts
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 05.03 valla MV, male, III etapp (Simuna spordihoones)
· Valla MV, jäärajasõit sõiduautodele
(Simunas, soodsa ilmastiku korral)
· 10.03 Lääne-Virumaa valdade talimängud Sõmerul
· 12.03 valla MV, lauatennis, III etapp
· 19.03 valla MV, sulgpall, III etapp (algus kell 19.00)
· 26.03 valla MV, lauamängude mitmevõistlus
Aprill
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 02.04 valla MV, individuaalne mälumäng, II etapp
(Georgi söögitoas)
· 09.04 valla MV, laskmine, III etapp (Tamsalu spordihoones)
· 15.04 valla meistrivõistlused jõutõstmises

· 16.04 valla MV, võistkondlik mälumäng, III etapp
(Georgi söögitoas)
· 21.04 Georgi Kange rammuvõistlus
· 23.04 Lurichi kevadjooks
Mai
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 07.05 valla MV, individuaalne mälumäng, III etapp
(Georgi söögitoas)
· 20.05 Pandivere rattaralli
Juuni
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 02.06 XX Pandivere päev
· 02.06 Eesti X esivõistlused naisekandmises
· 09.06 Lääne-Viru maakonna valdade suvemängud Kadrinas
· 10.06 Laekvere – Simuna rahvajooks
Juuli
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 06.-08.07 valdade suvemängud Valgas
· 28. 07 Väike-Maarja VII triatlon Ebavere Kange
August
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 11.-13.08 valla MV, rannavõrkpall
September
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 01.09 rulluisuvõistlus Suveots 2
NB!
Valla meistrivõistlused toimuvad Triigi spordihoones algusega
kell 18.00, kui kalendris pole märgitud teisiti.
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Adam Johann von Krusensterni pojad

Alla Belenkova on Tallinnna
Linnamäe vene gümnaasiumi
õpetaja ja seal tegutseva
koolimuuseumi “A. S. Puškin.
XX saj” juhataja. Ta on
põhjalikult uurinud poeedi elu ja
tegevust, tema sidemeid Eestiga.
Vene keeles on ilmunud raamatud
Tsarskoje Selos õppinud
lütseistidest ning eraldi veel
Adam Johann von Krusensternist ja tema poegades “I sila, i
slava ...” (Tallinn, 2004. Kirjastus
Aleksandra, 164 l).
Alla Belenkova ettekanne 12. augustil
2006 Kiltsis ajalookonverentsil
„200
aastat
Krusensterni
ümbermaailmareisi lõppemisest”.
(Ettekande tekst on venekeelne,
tõlkinud on Siret Stoltsen, Lembit
Keerus)
(algus detsembrikuu infolehes)
Vendadest Krusensternidest oli
kõige edukam Aleksandr. Võimeka ja
vilununa tegi ta suurepärase
diplomaatilise karjääri. Ta kindlustas
endale materiaalselt hea elu, mida ei
suutnud isegi tema kuulus isa.
1837. astal nimetati Aleksandr Poola
vürstiriigi haridusministeeriumi
nõukogu liikmeks, teenis Poola
vürstiriigi kantselei ülemana.
1846. aastal, pärast isa surma, päris
Assi (Kiltsi) mõisa, maksis vendadele
ja õdedele nende osaku.
1849 – 1853 Aleksander von
Krusentern
juhtis
Varssavi
diplomaatilist kantseleid. Seal ta
abiellus Elisa Furmaniga. Kuid, nagu
kirjutab oma mälestustes Wilhelmina
Knüpffer, sündinud Krusenstern.,
Aleksandri vennatütar, ei olnud ta
õnnelikus abielus: 25 aastat elas ta
naisest lahus.
1858. aastal ülendati Aleksander
salanõunikuks ja määrati Varssavi
departemangude senaatoriks Senatis.
Viie aasta pärast viidi ta üle senaatoriks
Venemaale. 1882. aastal vabastati ta
ametist seoses haigestumisega ning
lubati tähtajatule puhkusele. Ta asus

elama oma Dolida mõisa Grodno
kubermangus. Abielust Elisa
Furmaniga oli tal kolm tütart ja poeg.
Kõigist Adam Johann von
Krusensterni lastest elas nimelt tema
kõige kauem. Ta suri 1888. aastal.
7. juuni 1888. aastal ajalehes
„Revalische Zeitung” on ära toodud
teade: „Täna kell seitse õhtul pärast
pikaajalist rasket haigust lahkus
vaikselt 81. eluaastal meie armas isa,
äi ja vanaisa, senaator Aleksandr Julius
von Krusenstern, salanõunik ja
kammerhärra. Lahkunu leinav
perekond.”
Tsiviilteenistuses jõudis ta
auastmele, mis vastas tema isa
auastmele mereteenistuses: isa oli admiral, poeg salanõunik.
1821. aastal lahkus isakodust
Kiltsist (Assist) Emil Platon, et
alustada õpinguid Tsarskoje Selo
pansionis. Tema õpingute eest maksis
krahv Nikolai Petrovitš Rumjantsev,
tuntud riigitegelane, välisminister
(1807 – 1814), kollektsionäär ja
metseen. feldmarssal krahv P. A.
Rumjantsev-Zadunaiski poeg. Ta
suhtus Adam Krusensterni suure
austusega, toetas tema algatusi.
Krusensterni ja Rumjantsevi
kirjavahetust säilitatakse Tartu
Ajalooarhiivis.
Krusensterni
püsivus
ja
Rumjantsevi jõud käisid käsikäes.
Paljudele kadestajatele tundus, et Ivan
Fjodorovits supleb teenimatult kõrge
riigiametniku Rumjantsevi kuulsusesäras. Kuid Krusenstern oli talle
lähedane oma talendi ja töökuse,
patriotismi ja isamaale ustavuse tõttu..
Kuulus meresõitja ei kasutanud kunagi
ära Rumjantsevi mõjuvõimu isiklikes
küsimustes. Nikolai Petrovitš pidas
Krusensternist siiralt lugu ja armastas
tema lapsi.
Vähem kui aasta pärast sai isa
Engelhardtilt Platoni iseloomustuse:
„Platon on üldiselt aeglane, kuid
töökas, eriti just viimane, kuid tal
puudub nõudlikkus enda vastu. Tema
ergutamiseks mõeldud märkusega
peab olema väga ettevaatlik, et mitte
rikkuda suhteid. Temas ilmneb
kartlikkus ja ebakindlus, ma ütleksin
isegi hirm, mis võib kahjustada head
ja avatud iseloomu kui temaga
ettevaatlikult ümber ei käida. See
muutub, kuid mitte korrapealt. Kus ja
millal on tema puhul tehtud oluline
viga. Iseloomu aluseks on
heasüdamlikkus ja siirus, kuid need
oleks nagu kaetud arglikkuse ja
kinnisuse võõra rüüga, eriti esimene
neist. Selle peab kõrvaldama ja temast
saab tubli Krusenstern.”
Engelhardti järelvalve ja isa abiga,
kes tähelepanelikult jälgis perekonnast
eemalviibiva poja arengut, lõpetas
Platon edukalt lütseumi kolleegiumi
sekretäri auastmes. Teenistuses ei
läinud kõik hästi. Haigused
kimbutasid. Hoolitsevalt kirjutab

Aleksandr vennale: „Minu nõuanne
sulle: võta 3-4 kuuks puhkus ja sõida
vanematega Revalisse. Ära tantsi, ära
suple, heida vara magama ja tegele
tõsiselt oma tervisega. Eluterved
eluviisid ja värske õhk on parimad
arstimid. Aega võid kasutada
õppimiseks ja enda kallal töötamiseks,
eriti oma käekirja täiustamiseks mis
on sinu jaoks eriti oluline.”
Platon kuuletus vanemale vennale
ja suundus Revalisse kus elas
Aleksandri nõuannete järgi.
Aleksandr, kasutades vanema venna
positsiooni, jätkas nõuannete andmist.
„... parim mida sa teha võiksid, on
vaadata endale naine. Ta ei pea olema
rikas, aitaks sellest, kui tal oleks
võimalik osta teile väike mõis
Eestimaal. Tõsi, see pole kerge, aga
kes otsib, see leiab.”
Nõuande abielluda viis Platon ellu
15 aastat pärast kirja ja 20 aastat
pärast lütseumi lõpetamist.
41aastaselt abiellus ta noore, 17aastase
Sofie Aleksandrovna Butkovskajaga
ja varsti asus teenistusse Riia
tolliametis.
Abielust Sofie Butkovskajaga oli
Platonil seitse last. Kolm nendest surid
lapseeas. Isana oli ta tähelepanelik ja
hoolitsev.
Suri 12. detsembril 1867. aastal 56aastaselt tüüfusesse. Maeti Jakobi
kalmistule Riias.
Möödunud suvel (2005. a) otsisin
Riias Platoni hauda. Kahjuks ei ole
see säilinud. Ise olen riialanna.
Viiekümnendatel elasin Jakobi
kalmistu lähedal. Lastena jalutasime
sageli mahajäetud ja võsastunud
kalmistul. Siis oli Platoni haud veel
alles. Kui oleks teadnud ... Säilinud on
kabel kus toimus Krusensterni
matusetalitus.
Mul aga vedas teises asjas.
Peterburis
leidsin
Platoni
lapselapselapse – Ljubov Pritsepova
ja tema poja Aleksandri. Nad on teratera haaval kogunud andmeid oma
esivanema kohta, aga Aleksander
Pritsepovist on saanud väärikas

Krusensternide mereperekonna
jätkaja. Astunud Riiklikku
Hüdrometeroloogia Ülikooli ja
õppinud seal kaks aastat, võitis
Aleksander ülevenemaalise konkursi
osaleda ümbermaailmareisil purjekal
„Krusenstern”. Jättes õpingutes
vahele ühe aasta, läks ta reisile.
Tagasipöördunult jätkas õpinguid, tegi
kaotatud aja tagasi ja lõpetas ülikooli
nendega koos kellega oli õppima
asunud.
2002. aastal valiti Aleksandr
Euroopa noorte ja üliõpilaste
geograafiaassotsiatsiooni presidendiks. Ta on läbi sõitnud pool
Euroopat, praegu töötab Ameerikas.
Küsimusele eludeviisi kohta vastab,
et deviis on pärit esivanematelt: „Spe
Fretus” – „Tuginedes lootusele”.
Tahan märkida, et ees- ja isanime
initsiaalid nii nagu neid kirjutatakse
vene keeles Pavel ja Platon
Krusenstern kattuvad: P. I. Seepärast,
kui me vaatame mõningatesse
entsüklopeediatesse
või
biograafilistesse leksikonidesse, siis
näeme, et väga sageli teatatakse, et
Paul Krusenstern (Lütseumis Pavel)
lõpetas Tsarskoje Selo Lütseumi 1832.
aastal. See hämmastas mind. Kui
alustasin tööd, teadsin, et sel ajal võttis
ta osa ümbermaailmareisist, ja abiellus.
Tuleb välja, et tegemist on lihtsalt
segadusega. Paul õppis lütseumis
kolm aastat. Engelhardt kirjutas Adam
Krusensternile tema nooremast
pojast:
„Teie noorem vajab nähtavasti
malmist riideid, sukki, jalatseid kuna
muu materjal peab tema puhul vastu
ligikaudu kolm päeva. Eriti nüüd, kui
ta istub nagu orav kõige kõrgemate
puude otsas ja 1/3 riietest jätab
räbalatena okstele ning osa ka isiklikust
nahast. Arvestamata seda, valmistab
poiss Teile palju rõõmu ja au.”
Isa ja direktor nägid, et poiss unistab
merest. Engehardt isegi nimetab teda
merehundiks.

Järgneb

Vao külas avatud PÄEVAKESKUS LASTELE
igal tööpäeval
kell 16.00 kuni 20.00.

TEADE
Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 10^1 ei seata
korteriomandit enam surnud isiku nimele! Kui korteri omanik on
surnud, siis peavad pärijad pärima korteri vallasasjana ja seejärel on
võimalik korterelamu aluse maa kinnistamine korteriomanditena.
Korteriomandit seatakse ainult tervele majale korraga.
Diana SEEPTER,
maanõunik

Väike-Maarja valla Infoleht

19

Johan Pitka 135
Eesti rahval on väga vähe
kangelasi. Miks ei võiks üheks
neist olla meiegi vallaga seotud
mees – kontraadmiral Johan
Pitka. Siinsamas naabervallas
Jalgsema külas Ansomardi talus
sündinud ja lõpuks Ebaveres
suvekodu leidnud Vabadussõja
kangelane, kogu Eesti rahvale
tuntud soomusrongide ja
soomusautode looja Eestis,
sõjalaevastiku juht, asendamatu
organiseerija kodumaale rasketel
aegadel, Eesti iseseisvuse eest
võitleja ka Eestile täiesti
lootusetus olukorras 1944.
aastal, väärt mees, et teda
mäletada. Tema mõistmiseks
tuleb
mõista
tema
lapsepõlvekodu Ansomardit.
Tema juuri. Kodutalu hingust.
19. veebruaril on Johan Pitka
135. sünniaastapäev. Sõidame
Väike-Maarjast bussitäie
soovijatega tema sünnikohta
Jalgsema külla Ansomardile, kus

kohalik rahvas peab suurmehe
sünnipäeva. Sõitasoovijad!
Andke endast teada 15.
veebruariks Väike-Maarja
muuseumi telefonil 326 1625.
Teel Jalgsemale süütame
küünla Johan Pitka Ebaveres
asunud Lilleoru talu asemel. Nii
meenutame
legendaarset
admirali, kellel oli palju sõpru,
aga kellel ei puudunud
vaenlasedki. Vana merekaru.
Kirjanik. Ärimees. Põllumees.
Sõjamees, kelle elukreedoks oli:
“Kõik peab jääma tagaplaanile
kui saatus nõuab kodumaa ja
rahva kaitseks kaasalöömist…
Jaksan veel relva kanda ja
tulistada.” (Katke ühest 1944.
aasta intervjuust)
Johan Pitka surm on jäänud
tänini saladuseks …
Johan Pitkalt ilmunud
raamatud:
1921 - “Minu mälestused Suure

ilmasõja algusest Eesti
Vabadussõja lõpuni”
Kordustrükid:
1972 - “Rajusõlmed: mälestused
aastatest 1914-1919” (Rootsis)
1993 - “Minu mälestused 19141920”
1937 - “Minu mälestused I”
1938 - “Minu mälestused II”
1939 - “Minu mälestused III”
1939 - “Orkaanis ja d unglis”
(minu mälestused IV)
1998 - “Kuldsed aastad Lillyga”
(mälestustest kokku)
Ajakirjad
1920-22 - “Valve”
1923-24 - “Eesti”
Tõlked
1935 - “Teed tõelisele tervisele”
I 1994 - kordustrükk
1939 - Väljavõtteid “Kuldsete
õpetuste raamatust “
Ene-Riina RUUBEL,
muuseumi juhataja

NB!
Väike-Maarja muuseumis
on avatud NÄITUS
JOHAN PITKA
ELUST JA TEGEVUSEST.
Olete oodatud külastama!

Jumalateenistused
Väike-Maarja kirikus
Armulauaga jumalateenistused ehk missad toimuvad
Väike-Maarja kirikus igal pühapäeval algusega kell 12.00.
K, 21. veebruaril kell 18.00 tuhkapäeva jumalateenistus
Pühapäevakooli tunnid toimuvad iga kuu 2. ja 4. pühapäeval
algusega kell 11.00 pastoraadis Tamme 3.
EELK Väike-Maarja koguduse aadress: Tamme 3, 46202 Väike-Maarja.
Koguduse vaimulik on Ahto Mäe.
Tel 511 7552; 326 1956, e-post: vaike-maarja@eelk.ee

Avispea kirikus
igal pühapäeval kell 10.30.
Avispea koguduse vaimulik
on Eerek Preisfreund,
telefon 323 5450.

Simuna koguduses
P, 28.01 kell 12.00 - 4. ilmumispühajärgse pühapäeva jumalateenistus
leerimaja kabelis
R, 02.02 kell 17.00 – Issanda templissetoomise püha jumalateenistus
leerimaja kabelis
kell 18.00 – loeng sarjast “Religioosne loom. Religioosne inimene”
teemal “Loom ja inimene ikoonil” leerimaja kabelis.
Lektoriks on ikoonimaalija Sirje Säär.
P, 04.02 kell 12.00 – 5. ilmumispühajärgse pühapäeva jumalateenistus
leerimaja kabelis
kell 14.00 – jumalateenistus Rakke vanas vallamajas
E, 05.02 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
L, 10.02 kell 12.00 – Taliseura Käru koolimajas. Eelregistreerimisega.
P, 11.02 kell 12.00 – 6. ilmumispühajärgse pühapäeva jumalateenistus
leerimaja kabelis
E, 12.02 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P, 18.02 kell 12.00 – 7. ilmumispühajärgse pühapäeva jumalateenistus
leerimaja kabelis
E, 19.02 kell 18.00 – piiblitund leerimajas

K, 21.02 kell 18.00 – tuhkapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis.
Paastuaja algus
L, 24.02 kell 12.00 – iseseisvuspäeva jumalateenistus kirikus
P, 25.02 kell 12.00 – 1. paastuaja pühapäeva jumalateenistus
leerimaja kabelis
E, 26.02 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
*10. veebruaril toimub Taliseura Käru koolimajas koos misjoniühendusega
Rahu Sõna. Algus kell 12.00, lõpp kell 20.30. Osavõtt eelregistreerimisega.
*Kevadine leerikool Simuna koguduses algab pühapäeval, 4. märtsil
kell 12.00 jumalateenistusega leerimaja kabelis. Eelregistreerimine ja lähem
info tel 529 0651. Oodatud on kõik huvilised!
EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse aadress: Allika 3, 46401
Simuna, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa. Telefon: 323 7296.
E-mail: simuna@eelk.ee. Koduleht: www.eelk.ee/simuna.
Vaimulikuks on diakon Tauno Toompuu.
Telefon: 529 0651.
E- post: tauno.toompuu@eelk.ee
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Teade
Ostan asfaltteega piirneva kinnistu (vähemalt 4 ha).
Evely, tel 5664 3306.

EHITUSPROJEKTID

eraisikutele

Laagriinfo

Väga hea hinnaga kõikide hoonete
ja abihoonete projektid, joonised ja mõõtmised
ehitusloa taotlemiseks omavalitsusele.
Saunad, kuurid, garaažid jne.
Kontakt telefonil 5861 8878.

Toimetulekuraskustes olevate perede lastel on võimalus taotleda
tuusikuid REMNIKU NOORTELAAGRISSE ajavahemikuks 12.
juunist – 22. juunini 2007.
Avaldusi võetakse vastu kuni 01. märtsini 2007. a.
Info telefonil 329 5762 või vallavalitsuses tuba nr 102.

Emale-isale rõõmu ja päikest,
sündis ju perre lapsuke väike…

Maia HEINSOO,
lastekaitsespetsialist

Teade
Alates 15. jaanuarist muutusid Simuna postkontori
lahtiolekuajad. Postkontor on avatud

MELANIE-BRITT TAMM
MARTEN NELIS
TAANIEL PREISFREUND
KRISTO PRINKEN

Kasvage, olge rõõmsad, terved ja tublid!

E, T, K 8.00 - 15.30
N
8.00 - 17.00
R
8.00 - 13.00

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

Ostame
kasvavat metsa,
metsamaad ja raieõigust.
Hind kuni 120 000 kr/ha (läbiraiutud ja hüpoteegiga).
Ettemaksu võimalus. Maa mõõtmine. Nõustamine.
Ostame tehtud lageraiet, vanu taluhooneid.
Telef.5615 0680, 511 0415, 517 9866, 489 4055
Faks 633 5576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

Elust, ilust, igaveseks,
ära päriseks...
M. Under
ANNE VÕÕRAS
ÜLO VILIDU
NIKOLAI KRUGLOV
MATI SADE
VÄINO LAVONE
ENE AUDOVA
MARTA VALDMAA
ERIKA PUU
LEIDA JÕGIS
BENIITA ENTSON
ELVIS TAMMSAAR
ELSA SALLA
LILLJEN AIMSE

08.12.2006
17.12.2006
23.12.2006
01.01.2007

10.10.1940
03.06.1926
28.12.1943
05.09.1942
18.04.1950
20.09.1957
16.06.1923
30.05.1913
26.06.1911
24.09.1942
25.05.1966
07.07.1911
21.02.1951

-

18.12.2006
20.12.2006
26.12.2006
27.12.2006
29.12.2006
29.12.2006
02.01.2007
02.01.1007
04.01.2007
08.01.2007
09.01.2007
20.01.2007
21.01.2007

Igast päevast, tuleb loota,
sünnib väike ime.
Püüdke kauniks imetleda
iga väikseim õis….
AINO MARTSEPP
LEHTI BÄRENGRUB
ELVI TIIGIVEE
AINO ÕUNAPUU
ARMILDE-LEONTINE KÜNNAPUU
VLADIMIR STALBERG
AINO ROOS
HELLEN LAUMETS
LAINE ROHTMETS
ZINAIDA JEFIMOVA
EVALD VILLBACH
LINDA PÕLLUSAAR
MARIA JEGOROVA
ÕIE-ROSINE RAVEL
VIIVI VEIA
LOORE TAMMUS
LAINE SEKAVINA
REINO SAAREPERA
MELITA KOKKA
HILDA LUMISTE
ELISAVETA LAAR
AINO MIDT
VIRVE SOOSAAR
HILDA KOPPEL
ELSA PELLO

01.01
03.01
03.01
04.01
05.01
07.01
10.01
11.01
13.01
14.01
16.01
16.01
18.01
18.01
19.01
19.01
21.01
22.01
23.01
23.01
23.01
25.01
26.01
29.01
29.01

-

84
70
81
84
88
70
70
85
89
81
75
86
80
86
70
84
81
70
75
87
89
70
75
83
84

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

329 5759 Ilve TOBRELUTS
ilve@v-maarja.ee

Väike-Maarja Vallavalitsus
http://www.v-maarja.ee

Trükitud trükikojas AGUR. Tel 322 3999
Tiraazh 1200 eks.

