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Väike-Maarjas avati
jäätmejaam

Hind 3 krooni
Täna lehes:

Väike-Maarjas Tamsalu mnt 1 alustas tööd jäätmejaam. Jäätmejaam valmis
Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti toel ja selle maksumuseks kujunes
ligi 1,3 miljonit krooni (valla osalus oli 143 000 krooni).
Jäätmejaam on avatud
K-R kell 13.00-19.00
L-P kell 10.00-15.00
Väike-Maarja valla elanikud saavad jäätmejaama viia vanapaberit ja pappi,
olmeelektroonikat, ohtlikke, pakendi-, metalli-, klaasi- ja ehitusjäätmeid, vanu rehve
ja suuremõõtmelisi jäätmeid.
Jäätmejaama teenindavad
AS Cleanaway, MTÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Rehviliit,
OÜ Kesto.
Jäätmejaama ehitas AS
Antaares, asukohavaliku
ja jäätmekoguste uuringu
tegi OÜ Alkranel (2005.
a), projekti koostas OÜ
Johannes Pello IB (2006.
a).
Leie ARULA,
keskkonnanõunik
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Armas vallarahvas!
1.novembril kell 17.30
esineb Väike-Maarja
raamatukogus
MAILIS REPS,

kes kõneleb Eesti
haridusest ja selle
arengust meie riigis.
Kohapeal on võimalik küsimusi esitada
ning arutelu juurde pakume ka
suupisteid!
Täpsemat infot saab Siret Kotkalt
telefonil 521 1278 või e-mailil
siret@kesknoored.ee.
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VALLAVOLIKOGUS
26. septembril 2007. a.
1. ÜVK arengukava kinnitamine
Ette kandis abivallavanem
Kaarel Moisa.
OTSUSTATI kinnitada ÜVK
(ühisveevärgija
kanalisatsiooni) arengukava
aastateks 2007-2019.
2. Katastriüksusele sihtotstarbe määramine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI:
1) määrata Väke-Maarja vallas
Hirla külas asuvale vabale
põllumajandusmaale nr P-17
kasutusvalduse seadmiseks
moodustatud
Aadu
katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa;
2) määrata Väke-Maarja vallas
Hirla külas asuvale vabale
põllumajandusmaale nr P-16
kasutusvalduse seadmiseks
moodustatud
Eedi
katastriüksuse sihtotstarbeks

maatulundusmaa;
3) määrata Väke-Maarja vallas
Hirla külas asuvale vabale
põllumajandusmaale nr P-18
kasutusvalduse seadmiseks
moodustatud Õie katastriüksuse
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
3. Peremehetu ehitise
arvelevõtmine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI võtta arvele
peremehetu ehitisena VäikeMaarja alevikus Tare 13-16 asuv
garaažiboks.
4. Riigimaale hoonestusõiguse seadmine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI nõustuda VäikeMaarja vallas Simuna alevikus
KOOLI tn 4 asuvale 2000 m2
suurusele katastriüksusele
hoonestusõiguse seadmisega.
Katastriüksuse sihtotstarve on
elamumaa. Hoonestusõigus
seatakse hoonete omaniku
kasuks 50 aastaks.

5. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI
taotleda
munitsipaalomandisse VäikeMaarja vallas Vao külas asuva
Väike-Maarja vallale 1105/7312
mõttelises osas kuuluva
garaažikompleksi teenindavast
maast mõtteline osa.
6. Ebavere tervisespordikeskuse olmehoone ehitus
Ette kandis abivallavanem
Kaarel Moisa.
OTSUSTATI anda vallavalitsusele nõusolek Ebavere
tervisespordikeskuse olmehoone ehituse riigihanke
edukaks tunnistamiseks summas
6 378 786 krooni.
7. Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
Ette kandis haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees Jüri
Aavik.
OTSUSTATI arvata Ülle
Kippel
haridusja

kultuurikomisjonist välja ning
kinnitada
haridusja
kultuurikomisjoni liikmeks Raili
Sirgmets.
8. Kokkuvõte volikogu
25.04.2007 otsusega nr 31
moodustatud komisjoni tööst,
valla haridusasutuste võrgu
korrastamise kava koostamine
Ette kandsid haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Olga
Mets ja haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Jüri Aavik.
OTSUSTATI: vallavalitsusel
koostada 01. detsembriks 2007.
a Väike-Maarja valla haridusasutuste võrgu korrastamise
kava perioodiks 2008-2015. a.
9. Konkursi väljakuulutamine valla 2007. a eelarve ja
aastaaruande
täitmise
auditeerija leidmiseks
Ette kandis revisjonikomisjoni
esimees Endel Mäesepp.
OTSUSTATI kuulutada välja
konkurss valla 2007. a eelarve ja
aastaaruande täitmise auditeerija
leidmiseks.

JÕESAARele ostueesõigusega
erastamise eeltoimingud;
· Vao külas asuvate 11 628 m2
ja 33 731 m2 suuruste JÕEPERE
katastriüksuste
JÜRI
TAMMOJAle ostueesõigusega
erastamise eeltoimingud;
· Liivaküla külas asuva 2,68 ha
suuruse TAMMETALU katastriüksuse
ERMINA
AUGERVALDile ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Rastla külas asuva 0,85 ha
suuruse VELLO katastriüksuse
EHA POHLAKule ostueesõigusega erastamise eeltoimingud.
Nõustuti
· Väike-Maarja alevikus AIA tn
4 asuva korterelamu teenindamiseks 1910 m 2 suuruse
katastriüksuse moodustamisega;
· Hirla külas asuva 7,46 ha
suuruse AADU katastriüksuse
moodustamisega kasutusvaldusesse andmiseks;
· Hirla külas asuva 8,14 ha
suuruse ÕIE katastriüksuse

moodustamisega kasutusvaldusesse andmiseks;
· Hirla külas asuva 7,13 ha
suuruse EEDI katastriüksuse
moodustamisega kasutusvaldusesse andmiseks.
Lõpetati
· Eipri külas Avo Aasale maa
ostueesõigusega erastamise
menetlus.
2. Jäätmeloa taotlused
OTSUSTATI
· anda nõusolek OÜ Arteko
AK jäätmeloa taotlusele
olmejäätmete veoks majandus- ja
kutsetegevusena
LääneVirumaal;
·anda nõusolek AS Cleanaway
jäätmeloa taotlusele olmejäätmete veoks majandus- ja
kutsetegevusena
LääneVirumaal.
3. Keskkonnakompleksloa
muutmisele seisukoha andmine
OTSUSTATI mitte nõustuda
Loomsete Jäätmete Käitlemise
ASile keskkonnakompleksloa
muutmise loa andmisega

VALLAVALITSUSES
25. septembril 2007. a.
1.Raha eraldamine reservfondist
OTSUSTATI
· eraldada reservfondist 20 827
krooni Väike-Maarja Pika tänava
kõnnitee pikenduse ehitamiseks
keskväljakule;
· eraldada reservfondist 7 000
krooni keskväljaku sadeveekanalisatsioonitrassi remonttöödeks;
· eraldada reservfondist 51 000
krooni Väike-Maarja keskväljaku
tänavavalgustuse rekonstrueerimistöödeks.
2. Sünnitoetuste eraldamine
OTSUSTATI maksta kolmele
taotlejale sünnitoetust summas
7 500 krooni.
3. Vallavara üürile andmine
OTSUSTATI anda üürile ASile
Klaasmerk aadressil Tamsalu
mnt 1 Väike-Maarjas asuvad
ruumid ning sõlmida AS-iga
Klaasmerk sellekohane üürileping kestusega 16.09.200716.09.2017.

4. Vallavara müümine
OTSUSTATI müüa avalikul
enampakkumisel aadressil
Energia tn 6 Väike-Maarja
alevikus asuvad neli korterit.
Info
Vallavanem Olev Liblikmann ja
arendus-ettevõtlusnõunik Liina
Tiimus tutvustasid 28.09.2007. a
saabuva Hausjärvi valla
delegatsiooni päevakava.

02. oktoobril 2007. a.
1. Maaküsimused
Kinnitati
· Nõmme külas asuva 1,25 ha
suuruse ELVA katastriüksuse
SIRJE ELVAle ostueesõigusega
erastamise eeltoimingud;
· Väike-Maarja alevikus AIA
tn 16 asuva 2011 m2 suuruse
katastriüksuse
URMAS
KLEESMAAle ostueesõigusega
erastamise eeltoimingud;
· Väike-Maarja alevikus
ENERGIA tn 16 asuva 1201 m2
suuruse katastriüksuse KAIE

Väike-Maarja valla Infoleht
alljärgnevatel põhjustel:
1) Väike-Maarja vallavalitsusel
puuduvad andmed katsepõletamise tulemuste kohta ning
eksperthinnang loomse rasva
põletamise kohta AS LJK
katlamajas;
2) AS LJK peab enne
kompleksloa muutmisloa väljastamist läbi viima uuringu
ebasoodsate ilmastiku tingimuste korral katlamaja rasvapõletamisel tekkivate saasteainete koosmõju kohta
maapinnalähedases õhukihis;
3) Loomsete rasvade
kasutamiseks küttena puudub
Veterinaar- ja Toiduameti
nõusolek.
4. Puude mahavõtmine
OTSUSTATI anda nõusolek
kahe vahtra mahavõtmiseks
Väike-Maarjas Soo tn 8 kinnistul.
5. Haljastuse riigihange
OTSUSTATI
nõustuda
ajavahemikuks 01.05.2008 01.11.2010. a. Väike-Maarja valla
haljasalade suvise hoolduse
riigihanke avatud pakkumise
väljakuulutamisega.
6.Spordihoone sisekorraeeskiri
OTSUSTATI kehtestada
Väike-Maarja spordihoone
kasutamise eeskiri.
7. Raha eraldamine reservfondist
OTSUSTATI
· eraldada reservfondist 11 040
krooni
tormikahjustuste
likvideerimiseks
kahele
taotlejale;
· eraldada reservfondist 1 000
krooni Väike-Maarja alevikus
kõnnitee äärekivi poolt
purustatud
rehvi
kompenseerimiseks ühele
taotlejale.
8. Korteriavaldused
OTSUSTATI mitte nõustuda
eluruumi üürile andmisega
neljale taotlejale (vallal puudub
hetkel vaba elamispind).
9. Pakkumuste edukaks
tunnistamine
Riigihange „Ebavere tervisespordikeskuse olmehoone
ehitamine koos vajalike
tööjooniste koostamisega”.
OTSUSTATI
· tunnistada vastavaks kõik
pakkumused: AS Antaares, AS
Eviko, AS Valmar Grupp; ·
kvalifitseerida kõik pakkumise
teinud pakkujad: AS Antaares,

AS Eviko, AS Valmar Grupp;
· kinnitada riigihanke „Ebavere
tervisespordikeskuse
olmehoone ehitamine koos
vajalike tööjooniste koostamisega” avatud pakkumise
edukaks pakkumuseks ASi
Antaares pakkumus.
Info
· Õhu-uuringu läbiviimisest
Tutvustasid keskkonnanõunik Leie Arula ja abivallavanem Kaarel Moisa.
· Väike-Maarja jäätmejaama
avamisest
Tutvustas keskkonnanõunik
Leie Arula.
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asuva
Kiltsi
farmi
rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise algatamisega.
8. Reservfondist raha eraldamine
OTSUSTATI eraldada reservfondist rahalisi vahendeid
alljärgnevateks tegevusteks:
· 1 840 krooni tormikahjustuste
likvideerimiseks ühele taotlejale;
· 200 600 krooni Väike-Maarja
staadioni ja teenindusruumide
eskiisprojeti koostamiseks.
9. Bussiliini dotatsiooni
määramine
OTSUSTATI määrata ASile Go
Bus Rakvere bussiliini nr 39
dotatsioon 2007. a septembrikuu
eest summas 5 604 krooni.

09. oktoobril 2007. a.
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Vao külas PARGI tn 3 asuva
korterelamu teenindamiseks 1161
m 2 suuruse katastriüksuse
moodustamisega.
2. Sotsiaaltoetuste eraldamine
OTSUSTATI
nõustuda
sotsiaaltoetuste eraldamisega
vastavalt sotsiaalkomisjoni
ettepanekule summas 26 000
krooni.
3. Sünnitoetuste eraldamine
OTSUSTATI maksta ühele
taotlejale sünnitoetust summas
2 500 krooni.
4. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI
nõustuda
ehitusloa väljastamisega VäikeMaarja vallale Väike-Maarja valla
haldusterritooriumil asuvatele
turismi- ja matkaradadele
väikeehitiste ja rajatiste
püstitamiseks.
5. Kasutusloa väljastamine
OTSUSTATI anda välja
kasutusluba Väike-Maarja
vallavalitsusele tema haldusterritooriumile rajatud puurkaevudele.
6. Projekteerimistingimuste
väljastamine
OTSUSTATI
nõustuda
projekteerimistingimuste
määramisega OÜle Põlva Peekon
olemasolevate põllumajanduslike tootmishoonete rekonstrueerimiseks aadressil Liivaküla
küla, Väike-Maarja vald.
7. Keskkonnamõju hindamise algatamine
OTSUSTATI nõustuda VäikeMaarja vallas Liivaküla külas

16. oktoobril 2007. a.
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Käru külas asuvate Kurvitsa
ja Metsise katastriüksuste riigi
omandisse jätmisega.
2. Matusetoetuse eraldamine
OTSUSTATI maksta ühele
taotlejale matusetoetust summas
750 krooni.
3. Valla asutuste poolt
osutatavate teenuste hindade
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada valla
asutuste teenuste hinnakiri.
NB!
Tutvuge hinnakirjaga lähemalt
tänases infolehes.
4.Ettevõtlustoetuste eraldamine
OTSUSTATI
eraldada
ettevõtlustoetust alljärgnevatele
taotlejatele:
· FIE Ulve Künnapuu 16 013

krooni;
· OÜ Äntu Ehitus 11 329
krooni;
· OÜ Exitom 11 329 krooni;
· FIE Liivi Erala 11 329 krooni.
5. Lepingu sõlmimine Relika
Maripuuga
OTSUSTATI tasuda Relika
Maripuu tasemekoolituskulud
seoses õppimisega Tartu
Ülikoolis tema Väike-Maarja
gümnaasiumis töötamise ajal.
6. Vallavara müümine
OTSUSTATI müüa avalikul
enampakkumisel Energia tn 6
Väike-Maarja alevikus asuvad
neli korteriomandit alghinnaga
kokku 75 000 krooni.
7. Tamsalu mnt 1 asuva ruumi
tasuta kasutusse andmine
OTSUSTATI anda MTÜle
Väike-Maarja Põllumeeste Selts
tasuta kasutamiseks Tamsalu
mnt 1 asuv ruum üldpindalaga
83,6 m2.
8. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada
ehitusluba OÜle Jaotusvõrk
Avispea küla TP 10/0.4 kV
pingeparandamise
väljaehitamiseks .
9. Kasutusloa väljastamine
OTSUSTATI anda välja
kasutusluba OÜle Jaotusvõrk
Kelgo kinnistu liitumise
lõpetatud
ehitusja
platsitöödele aadressil Ebavere
küla, Väike-Maarja vald.
10. Kirjaliku nõusoleku
andmine
OTSUSTATI anda kirjalik
nõusolek Ardo Hanile tahkel
küttel toimiva asendusküttekolde paigaldamiseks
aadressil Lõuna tn 15-5 VäikeMaarja alevikus.

Väike-Maarja Vallavalitsus
otsib ajutiselt vabanevale töökohale

NOORSOOTÖÖTAJAT
tööleasumisega 02.01.2008
Palun saata avaldus ja CV
Väike-Maarja Vallavalitsusse
aadressil Pikk 7, 46202 Väike-Maarja
hiljemalt 15.11.2007.
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Suitsuandur päästab elu!
Päästeameti andmetel leiab
enamik tulesurmadest aset
eluruumides puhkenud tulekahjude tagajärjel. Igal aastal
hukkub Eestis tuleõnnetustes
keskmiselt 130 inimest. 2006.
aastal oli hukkunuid 164, kellest
80% kaotas elu oma kodus öösel
aset leidnud tulekahjus. IdaVirumaal hukkus mullu
tulekahjudes 24 ja LääneVirumaal 20 inimest, tänavu
üheksa kuu jooksul Ida-Virumaal
viis ja Lääne-Virumaal kümme
inimest.
Enamik nendest võinuks
praegu veel meie seas olla, kui
neil oleks olnud kodudes
suitsuandur. Põlengust selle
algusjärgus märku andes aitab
lihtne ja asjalik abimees ära hoida
tulekahju traagilisimad tagajärjed.

Näidet väikese abilise
tõhususe kohta pole vaja kaugelt
otsida. Tänavu 7. septembril
Narvas
aset
leidnud
elumajapõlengus päästis IdaEesti päästekeskuse töötajate
poolt „Kodu tuleohutuks“
kampaania raames juunikuus
paigaldatud
suitsuandur
inimelud ja nende vara. Päästjate
kiire sündmuskohale jõudmine
päästis maja suuremast
hävingust.
Kampaania “Kodu tuleohutuks” raames viidi sel
kevadel läbi ka uuring, mille
eesmärgiks oli selgitada välja
inimeste
tuleohutusalane
teadlikkus. Uuring näitas, et
Eesti elanikud ei pea tulekahju
puhkemist oma eluruumides eriti
tõenäoliseks ja et suitsuandur on
16% eluruumides.

Argumendid,
millega
põhjendati
suitsuanduri
puudumist või selle mittevajalikkust olid erinevad, kuid
seotud sageli sellega, et
eluruumis pole küttekollet ega
suitsetajaid. See tähendab, et
84% Eestimaa peredest on oht
kaotada oma vara, ja mis veelgi
hullem – elu.
Heameelt aga teeb inimeste
teadlikkuse kasv. Teavitamist
suitsuanduri vajalikkusest pidas
väga oluliseks koguni 94%
elanikkonnast.
Inimestele, kes omavad kodus
suitsuandurit, tuletame meelde,
et patareisid tuleb kontrollida
kord kuus ning andurit
puhastada tolmust paar korda
kuus. Hooldades andurit
regulaarselt, teeb väike
elupäästja õnnetuse korral oma

töö ning päästab teie vara ja elu.
Lisainfot saab päästeala
infotelefonilt 1524 või
veebileheküljelt
http://
www.kodutuleohutuks.ee/.
Alates 1. juulist 2009 muutub
suitsuandur Eestis kohustuslikuks. Värske küsitlus näitas, et
antud määrusest on teadlikud
49% elanikest. Ei maksa oodata
tähtaega, millal suitsuanduri
olemasolu muutub kohustuslikuks. Hooli oma lähedaste elust
ning muretse endale koju Sinu
odavaim elupäästja juba täna.
Marika UUSSALU,
Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhataja

Küttekolded talveks korda!
Seoses kütteperioodi algusega tuletab päästeteenis-tus
meelde, et tuleb kütteseadmed
kontrollida ning korstnad
pühkida. Korrast ära kütteseadmed, nende vääriti
kasutamine, hooldamata ja
järelevalveta jätmine jms
tuleohutusnõuete rikkumine
võib põhjustada raskeid
tuleõnnetusi.
Mullusel kütteperioodil
(septembri algusest 2006 kuni
mai lõpuni 2007) leidis IdaVirumaal aset 28 ja LääneVirumaal 26 kütteseadmetest
tingitud tulekahju, milles hukkus
Lääne-Virumaal kolm ja kannatada sai kaks inimest ning IdaVirumaal hukkus samuti kolm ja
kannatada sai üks inimene.
Lääne-Virumaal
süttis
suitsulõõris nõgi kuuel korral,
kahel korral lendusid korstnast
sädemed, kütteseadmete valest
kasutamisest puhkes viis ja
nõuetele mittevastava kütteseadme tõttu samuti viis
tulekahju ning kolmel korral
põhjustas põlengu kütteseadme
rike. Küttematerjali vales kohas
(pliidi ja seina vahel) hoidmise
tõttu leidis tänavu aprilli lõpus

Tapal aset traagiliste tagajärgedega lõppenud tulekahju,
milles hukkus kolm ning
vigastada sai kaks inimest.
Ida-Virumaal puhkes eelmisel
kütteperioodil kütteseadmete
vääriti kasutamisest kümme,
nõuetele mittevastavast kütteseadmest kaheksa ja kütteseadme rikke tõttu üksteist
tulekahju.
Taaskord võiks meelde
tuletada järgmist:
-hoone korsten ja suitsulõõrid
tuleb hoida pragudeta ja puhtad;
-pliiti, maja- ja/või saunaahju
tuleb kütta mõõdukalt, tootjapoolse kasutajajuhendi olemasolul vastavalt sellele;
-kütteseadme ostmisel veenduda kasutamisjuhendi olemasolus ning selle puudumisel seda
müüjalt nõuda;
-kütte- ja soojendusseadmeid
ei tohi jätta järelevalveta;
-küttekollete läheduses ei tohi
hoida küttematerjali ega muid
kergestisüttivaid materjale.

Kütteseadmeid tuleb hooldada
regulaarselt,
sest
puhastamata korstnatesse/
lõõridesse koguneb tahm ja nõgi,
mis
võivad
põhjustada
tulekahju.
Kindlasti tuleks koju
paigaldada ka suitsuandur, mis
annab ohust aegsasti märku.
Korstnapühkimist reguleerib
siseministri määrus nr 7
(04.05.1998) „Kütteseadmete
puhastamise
tuleohutusnõuded“ ja selle hilisemad
täiendused. Määrus kehtestab
kütteseadmete ja lõõride
puhastamise korra ja sageduse
vastavalt hoone otstarbele
(hooajaline, aastaringne).

Vastavalt päästeseadusele
karistatakse tuleohutusnõuete
rikkumise eest rahatrahviga kuni
200 trahviühikut, s.o 12 000
krooni ning tulekahju tekkimisel
300 trahviühiku, s.o 18 000
krooniga.
Täiendavat infot korstnapühkimise kohta saab päästeala
infotelefonilt 1524 ja veebileheküljelt:
http://
www.korsten.ee.
Turvalist kütteperioodi!
Rivo NEUHAUS,
Ida-Eesti Päästekeskuse
menetlusbüroo juhataja

Väike-Maarja valla Infoleht
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Avame uue renoveeritud
kaupluse Väike-Maarjas!

Reedel,
2. novembril
kell 12.00
aadressil Pikk 9

Laupäeval, 3. novembril
kell 10.00 suurejooneline
OG Elektra omatoodangu
DEGUSTEERIMINE!
SUPERSOODSAD HINNAÜLLATUSED!
HULGALISELT LOOSIMISI!
Iga päev parimad hinnad vaid meie kaupluses!

TULE JA VEENDU!
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Vallavalitsus määras majanduskomisjoni ettepanekul
ettevõtlustoetuse neljale ettevõttele
Ettevõtlustoetuse eesmärgiks
on ettevõtlusega alustamise
toetamine Väike-Maarja vallas.
Toetust saavad taotleda
äriühingud ja FIEd, kes
alustavad tegevust või on
tegutsenud kuni 2 aastat
eeldusel, et taotleja on
registreeritud
ja
tema
tegevuskoht on Väike-Maarja
vallas. Ettevõtlustoetust saab
taotleda kõikidele majandusvaldkondadele. Eelistatud on
need projektid, mille käigus
luuakse juurde täiendavaid
töökohti.

Ettevõtlustoetuse maksimumsuurus ühe taotleja kohta
otsustatakse iga taotluse puhul
eraldi ja seda võib välja maksta
mitmes osas. Omafinantseeringu
suurus peab olema vähemalt 25%
projekti üldmahust.
Kui
käesoleva
aasta
kevadvooru ei laekunud ühtegi
taotlust, siis sügisvoorus oli
ettevõtlustoetuse taotlejaid
koguni neli. Vallalt taotletud
toetuse kogusumma oli 126 273
krooni. Majanduskomisjoni
ettepanekul määras vallavalitsus
ettevõtlustoetused järgmiselt:

· FIE Ulve Künnapuule 16 013
krooni kudumismasina soetamiseks;
· OÜle Äntu Ehitus 11 329
krooni tellingute soetamiseks;
· OÜle Exitom 11 329 krooni
massaažikabineti sisustuse
soetamiseks;
· FIE Liivi Eralale 11 329
krooni vibude soetamiseks.
Järgmine taotluse esitamise
tähtaeg on 1 aprill 2008. a.
Täpsem info ja taotlusvormid on
Väike-Maarja valla kodulehel
(www.v-maarja.ee). Ettevõtjaid

nõustavad Väike-Maarja valla
arendus-ettevõtlusnõunik Liina
Tiimus (kabinet 210, telefon 329
5756 ja e-mail: liina.tiimus@vmaarja.ee), Pandivere Arendusja Inkubatsioonikeskus (Tehnika
1a, Tamsalu, telefon 322 8448) ja
Lääne-Viru Arenduskeskus SA
(Kreutzwaldi 5a Rakvere, telefon
325 8028).
Liina TIIMUS,
arendus-ettevõtlusnõunik

Valla asutuste poolt osutatavate teenuste hinnakiri
Kinnitatud vallavalitsuse 2007. a 16.
oktoobri korraldusega on 467
Väike-Maarja gümnaasium
· klassiruumide üür 50 krooni tund;
· algkoolimaja saali kasutamine asutustele
ja ettevõtetele 50 krooni tund.
Väike-Maarja vallamaja suur
nõupidamiste ruum
· Väike-Maarja valla asutused ja vallas
registreeritud MTÜd tasuta;
· muud ettevõtted, asutused ja
organisatsioonid 150 krooni tund;
· muud ettevõtted, asutused ja
organisatsioonid (konverentsitehnika
kasutamisega) 200 krooni tund.
Väike-Maarja raamatukogu konverentsisaal
· Väike-Maarja valla asutused ja vallas
registreeritud MTÜd tasuta;
· muud ettevõtted, asutused ja
organisatsioonid 100 krooni tund;
· muud ettevõtted, asutused ja
organisatsioonid (konverentsitehnika
kasutamisega) 150 krooni tund.
Väike-Maarja rahvamaja
· füüsiliste isikute, ettevõtete, asutuste ja
organisatsioonide poolt korraldatavad
üritused koos suure saali kasutamisega 500
krooni tund;
· füüsiliste isikute, ettevõtete, asutuste ja
organisatsioonide poolt korraldatavad
üritused ilma suure saali kasutuseta 250
krooni tund.
Ruumide kasutamise kohta sõlmitakse
leping ning tasumine toimub sularahata
arvelduste
korras
vallavalitsuse
arvelduskontole.

Simuna rahvamaja
· suure saali kasutus 100 krooni tund;
· väikese saali kasutus 50 krooni tund;
· jalutussaali kasutus 60 krooni tund.

· täiskasvanu kuupilet 75 krooni;
· pere kuupilet (vanemad koos vähemalt
ühe lapsega) 100 krooni;
· saali üür 100 krooni tund.

Kiltsi rahvamaja
· suure saali kasutus 100 krooni tund.

Väike-Maarja spordihoone
· võistluste/ürituste pääsmed:
täiskasvanu 20 krooni;
õpilane, üliõpilane ja pensionär (dokumendi esitamisel) 10 krooni.

Väike-Maarja muuseum ja Vao tornlinnus
· täiskasvanu 15 krooni;
· õpilane ja pensionär 5 krooni;
· valla haridusasutuste korraldatud
ühiskülastused tasuta.
Väike-Maarja saun
· täiskasvanu 25 krooni kord;
· pensionär 15 krooni kord;
· õpilane 5 krooni kord;
· eelkooliealine tasuta.
Väike-Maarja sauna dušši kasutamine
(väljaspool sauna lahtiolekuaegu)
· täiskasvanu 10 krooni kord;
· õpilane 5 krooni kord;
· eelkooliealine tasuta.
Simuna saun
· täiskasvanu 25 krooni kord;
· pensionär 15 krooni kord;
· õpilane 5 krooni kord;
· eelkooliealine tasuta.
Triigi spordihoone saun avaliku saunana
· täiskasvanu 25 krooni kord;
· pensionär 15 krooni kord;
· laps (üldhariduskooli õpilane) 5 krooni
kord;
· eelkooliealine tasuta.
Triigi spordihoone
· täiskasvanu 15 krooni kord;
· laps, üldhariduskooli õpilane tasuta;

Simuna spordihoone
· suure saali kasutus koos pesemisvõimalusega treeninggruppidele 100 krooni tund;
· suure saali kasutus võistlusteks koos
pesemisvõimalusega ja saunaga 300 krooni
kord;
· suure saali broneerimine ilma saunata 800
krooni päev;
· üksikkasutaja koos pesemisvõimalusega
(v.a saun) 20 krooni tund;
· üksikkasutaja kuupilet (v.a saun)100
krooni;
· sauna kasutus 100 krooni tund;
· väikese sauna kasutus valla elanikule 25
krooni tund;
· dušši kasutus ilma sportimiseta 10 krooni
kord;
· reketi kasutamine koos palliga 10 krooni
kord;
· spordilaagritel ruumide komplekskasutus
koos toitlustamise tagamisega koolis ühe
inimese ööpäev 150 krooni.
Koduteenused
· koduteenuse osutamine, 1 tund 50%
kehtivast tunnipalga alammäärast;
· eritransport valla piires, 1 sõit 10 krooni;
· eritransport maakonna piires, 1 kroon 1
km.
Traktor T 25
· traktori kasutamise 270 krooni tund.
Teenuste hindu rakendatakse 01.
jaanuarist 2008.
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Perearst Mall Lepiksoo info
Alates 15.10.07 on lahkunud
tööle Soome meil osalise
koormusega töötanud õde
Galina. Poolteist aastat kestnud
pereõe otsingud on lõppenud
tulemusteta.
Töö on perearstipraksises
pingeline suure arvu pidevat
jälgimist vajavate krooniliste
haigustega patsientide tõttu. Ka
aastaid kestnud igapäevaselt
töötava teise arsti otsingud on
olnud tulemusteta.
Et olemasolev meditsiinipersonal ei põleks läbija saaks
patsientide jaoks anda parimat,
pean oluliseks töökorralduslikku
täpsust nii töötajate kui
patsientuuri osas.

Toon ära olulisemad töökorralduslikud aspektid.
TELEFONIVESTLUSED
Palun püüda helistada
(retseptisoovid, etteregistreerimine, saatekirjad, nõustamine
jne) alljärgnevatel aegadel:
E, K, R - 07.30-08.30
T - 09.00-10.00
N - 16.00-17.00
Telefoninumber on endiselt 326
1166.
VEREANALÜÜSID
E, R - 07.30-11.00
T - 08.30-09.30
K - 07.30-08.00 (vaid erakorralistel juhtudel)
N - 10.00-11.00

ARSTI VASTUVÕTT
E, R - 08.30-14.00
T - 10.00-18.00
K - 08.30-12.00
N - 10.00-16.00
L - 10.00-12.00
Teisipäeva õhtupoolikutel ja
kolmapäeval saab teha lihtsamaid õeprotseduure: mõõta
vererõhku, teha elektrokardiogramme jne.
Esmaspäeviti töötab kogu
päeva kaks pereõde – püüdke
oma retsepti-, tõendi- ja
vereproovide soove realiseerida
just sel päeval.

Loodan piiratud koosseisudele vaatamata väga mõistvat ja
head koostööd ka edaspidi.
Leidke rõõmu suhetest
lähedastega, sõpradega, töökaaslastega. Liikuge palju väljas,
vaatamata sombustele sügisilmadele, sest looduses on ikka
veel palju kauneid värve. Olge
optimistlikud ja heasoovlikud,
see annab palju energiat. Ja
uskuge, siis on ka enesetunne
ja tervis paremad!
Head tervist ja kõike ilusat
soovides Teie arst
Mall LEPIKSOO

Simuna Postipank sai elektroonilise sisu
Peaaegu igas Eestimaa
suuremas või väiksemas paigas
on meil kõigil võimalus minna
igamehe panka – Postipanka.
Nagu nimigi ütleb, on
Postipanga puhul tegemist nii
postkontori kui ka pangaga,
kusjuures teenuste valik on pea
sama lai kui päris pangas.
Postiasutusi on Eestis üle 500
– samapalju on ka Postipanku.
Neist 132 on elektroonilised,
teised esialgu mitte. Erinevus on
selles, et elektroonilises
Postipangas saab tehinguid
teha reaalajas, teistes toimub
see mõningase viivitusega
(väliselt tunneb elektroonilise
Postipanga ära Postipanga
valguskasti järgi).
Alates 25. septembrist töötab
ka Simunas elektrooniline
Postipank. Seega kõik, kellel on
vaja arveid maksta, raha välja
võtta või pangalepinguid
sõlmida, saavad oma aega ja
sõiduraha kokku hoida ega pea
minema Väike-Maarjasse, kus
asub lähim SEB Eesti Ühispanga
kontor. Reaalajas pangateenuseid saab kasutada
siinsamas, Simuna Postkontoris.
Eesti Posti ja SEB Eesti
Ühispanga koostöös sündinud
Postipanga eesmärgiks ongi
pakkuda igale inimesele
pangateenuseid just temale
kõige lähemal asuvas post-

kontoris. Seda on üheskoos
edukalt tehtud juba kümme
aastat.
Sõltumata kodupangast saab
igaüks kasutada Postipanka, et
teha oma igapäevaseid finantstehinguid. Ja kui rahaasju ajada
pole, saab Postipanga klienditeenindajaga lihtsalt juttu ajada,
kas küsida õiget teeotsa, osta
ajalehte või niisama kaeda, mis
see Postipank on. Tavaliselt
asuvad postkontorid just
keskustes, olgu see siis suurem
või väiksem koht.
Elektroonilistes Postipankades saavad sularahatehinguid ja
sularahata arveldusi teha kõikide
pankade kliendid. Siiski tasub
avada Postipangas SEB Eesti
Ühispanga arvelduskonto ja
võtta deebetkaart, sest SEB Eesti
Ühispanga klientidele on
sularaha väljavõtt ja oma kontole
sissemaks tasuta. SEB Eesti
Ühispanga arvelduskonto
omanikud saavad Postipangas
tasuta sõlmida ka Internetipanga, otse- ja püsikorralduse
ning telefonipanga lepinguid.
Arvelduskonto avamine koos
deebetkaardiga on Postipangas
tasuta. Soovi korral on võimalik
vormistada Postipanga kaart,
mille saab kohe kätte. Postipanga
kaart on tavaline deebetkaart,
millel on küll mõningal määral
vähem funktsioone (kaupluses ei

saa ostude eest maksta), kuid
see-eest puudub kaardil
kuuhooldustasu.
Postipanga teenuseid ei saa
kasutada ajal, mil postkontor on
suletud. Seega on vajalik teada
postkontori lahtiolekuaegu.
Simuna postkontor pakub
Postipanga teenuseid esmaspäevast kolmapäevani kella 8.0015.30, neljapäeviti kella 8.00-17.00
ja reedeti kella 8.00-13.00.
Elu areneb, koos sellega ka
Postipank. Juba selle aasta
lõpuks lisandub palju olulisi
säästu- ja laenutooteid, mida
igaüks saab lihtsalt, mugavalt ja
kiiresti oma kodukandis
kasutada.

Postipanga teenuste kohta
saab lugeda SEB Eesti
Ühispanga ja Eesti Posti
kodulehekülgedelt www.seb.ee
ja www.post.ee.
Meeldivate kohtumisteni
Simuna Postipangas!
Uuendatud on ka Postipanga
logo, millele on lisaks
nimetusele kantud Eesti Posti
ja SEB Eesti Ühispanga
sümboolika. Postipanga logoga
valguskastide paigaldamist
elektroonilistele Postipankadele alustatakse lähiajal.
Tarmo SIBRITS,
Postipanga müügijuht

Väike-Maarja Vallavalitsus
müüb avaliku enampakkumise korras Väike-Maarja
alevikus Energia tn 6 asuvad 4 korteriomandit (nr 4479031,
4479131, 4479231, 4479331) alghinnaga 75 000 krooni.
Avalik enampakkumine toimub 5. novembril kell 10.00
Väike-Maarja vallavalitsuse ruumis nr 201.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda
osavõtumaks 300 krooni Väike-Maarja Vallavalitsuse
arveldusarvele nr 10502008482007.
Info telefonil 505 3558.
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Kokkuvõtvalt teise hariduskomisjoni tööst
Lisaks volikogu haridus- ja
kultuurikomisjonile moodustati
volikogu otsuse nr 31 alusel 25.
aprillil 2007. aastal teine
hariduskomisjon. Komisjoni
ülesandeks jäi kutsuda ellu
tegevusi, mis aitaksid kaasa valla
haridusasutuste konkurentsivõimele ja
koolivõrgu
korrastamisele. Komisjoni
kutsus kokku haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja.
Liikmeid kogunes lasteaiast,
koolidest, sh gümnaasiumi
vilistlasesindaja
ning
gümnaasiumi ja õppekeskuse
direktor. Esindatud oli
gümnaasiumi hoolekogu,
õppekeskuse koolinõukogu liige
ja ettevõtja, lapsevanem ning
vallavolikogu liige.
Tööajaks oli määratud
järgmine ajavahemik: mai 2007 oktoober 2007.
See on
haridusvaldkonnale küllalt
pingeline aeg. Aga maikuus
alustati
mõttetalgutega:

määratleti töö- ja ajakava. Meil
on piisavalt õpilasi ja koole, mille
tegevust kohapeal vaadelda,
polnud vaja pöörduda mingi
eriasutuse poole. Uurimismeetodites leppis komisjon
kokku omavahel ja jäi selle
juurde,
et
koostatakse
tegevusnäitajate tabelid, kuhu
iga kool sisestab mööduva
õppeaasta andmeid. Haridusasutustelt pole varem taolist
tegevuste reastamist nõutud,
seega tekkis pisiprobleeme, mis
ületati.
Olles saanud koolide kokkuvõtted, asuti kirjutama raportit,
mis tuli oktoobriks esitada.
Koostöö tulemina toodi välja
tausta kirjeldus ehk see, mis
toimub antud hetkel haridusmaastikul laiemalt:
1. Riiklikult soovitakse liikuda
maakonnakeskuste nn puhaste
gümnaasiumide poole.
2. Meie maakonnas asutakse
koolivõrku kaardistama.

3. Kolme aasta jooksul peab
koolides rakenduma sisehindamise süsteem.
4. Koolidel on volikogu
kinnitatud arengukavad.
5. Koolidel on juhid, kelle
ülesanne on suunata oma
asutuse mistahes tegevusi.
6. Koolijuhid ootavad
poliitikuilt suuniseid ja
planeerivad arenguid.
Lisaks eristati meie paikkonna
haridusmaastiku suunad:
· õpilaste arv väheneb;
· õpilaste mobiilsus nii valla
kui riigi piires;
· õpilaskoha maksumuse
erinevus valla tasandil;
· erinevad õppekava täitmise
võimalused kooliti;
· õpilaste, õpetajate, lapsevanemate müütilised suhtumised haridusküsimustesse.
Need tegurid mõjutavad meid
kõiki, eriti aga haridusala inimesi
ja otsuste tegijaid, kes peavad

leidma vastuse küsimusele –
kuidas edasi? Milliseid eesmärke
valida? Kas mõistame üheselt,
kuidas tekivad vahendid tänu
millele me noored saavad
võrdselt võimalusi, et omandada
huve ja eeldusi arvestavat
haridust. Ühesed arusaamad ja
kokkulepped ei sünni kergelt ega
üleöö.
Eelnev oli komisjoni töö
osaline ülevaade. Koolide tabelid
on mahukad ja need seame üles
kodulehele.
Palju tänu komisjoniliikmetele
ja abilistele, nõustajale ja
dokumenteerijale!
Head koolide uurimist meile
kõigile!

Olga METS
teise hariduskomisjoni nimel

Soome ja Norra sõprusvaldade esindajad
käisid meil külas
28. ja 29. septembril külastas
Väike-Maarja valda 17-liikmeline
Hausjärvi vallavolikogu liikmete
ja vallavalitsuse ametnike
esindus. Väike-Maarja raamatukogus, hausjärvilaste jaoks n-ö
neutraalsel pinnal peeti mitu
tundi väldanud eelarvekoosolek.
Hausjärvi valla 2008. aasta
eelarve on volikogu esimehe
Risto Arovuori sõnul üsna
tasakaalus ja suuremaid vaidlusi
ette ei tulnud.
Külastati Kiltsi mõisat, Äntu
järvi ja vallavolikogu esimehe
Hans Kruusamägi kalakasvatust.
Tutvuti Väike-Maarja uue
spordihoonega ja peeti seal
maha korvpallimatš Väike-Maarja
vallavolikogu võistkonnaga.
Kuna väikemaarjalased said üsna
ülekaaluka võidu, lubas
Hausjärvi rahvas ka edaspidi

spordilembelisemaks muutuda.
*
*
*
14. ja 15. oktoobril oli meie
vallas külas 13 Sirdali kommuuni
kultuurivaldkonna töötajat.
Gudrun Kristine Ovedal neist
käis juba 2003. aastal Norra
West-Agderi
maakonna
delegatsiooni koosseisus LääneVirumaal, s.h Väike-Maarjas.
Talle jäi sellest külaskäigust väga
hea mulje ning nüüd korraldas
ta uue retke siinse kultuurieluga
põhjalikumaks tutvumiseks.
Tutvuti rahvamaja, muusikakooli, raamatukogu, noortekeskuse, muuseumi ja uue
spordihoonega, käidi vallamajas,
Kiltsi mõisas, Vao tornis ja Äntu
järvede ääres. Meeldejääv oli
külastus Väike-Maarja kirikusse,
kus lisaks orelipaladele võis

kuulata ka laulusoliste.
Väike-Maarja raamatukogus
toimunud vestlusringis saime
vastastikku mõlema valla
kultuurivaldkonna toimimisest
päris hea ülevaate.

Palju tänu Sirje Orrole ja Sven
Keslerile, kes aitasid juttu inglise
keelde vahendada.

Ilve TOBRELUTS

Sirdali külalised Väike-Maarja keskväljakul
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45 aastat
kutseharidust Väike-Maarjas
Kui vaimuvalgust on Väike-Maarjas
jagatud juba mitu sajandit, mõningail andmeil
tegeldi siin kirjaoskuse andmisega juba 17.
sajandil, siis ametikool loodi Väike-Maarjasse
1962. aastal. Eestvedajaks oli Gerhard Vene.
Esimesed viis aastat õpetati vastses koolis
põllumajandusele elektrikuid ja teenindusele
elektriliste majatarvete remondilukkseppi.
Koolile ehitati uus täiemõõduline võimla, 260
kohaga ühiselamu ja töökoda, täienes
materiaal-tehniline baas.
Uue näo sai kool 1967. aastal, mil hakati
õpetama maaparanduse mehhanisaatoreid ja
hiljem põllumajandusele traktoristemasiniste. Suurenes õpilaste arv, tööle asusid
mitmed võimekad tehnilise haridusega
õpetajaid ja meistreid, kool sai uut tehnikat
ning ehitati välja uued õppekabinetid.
Need aastad olid kooli jaoks olulise
tähtsusega, kujunesid välja omad
traditsioonid, kontaktid teiste koolidega,
kujunes kooli nägu, millele aitasid kaasa kõik
tolleaegsed õppurid oma noorusliku
tegususe, mõtete ja tulevikku pürgimisega.
Kasvas ja kujunes ka kooli kvalifitseeritud
suurepärane pedagoogide kaader.
Eriline oli meie kooli jaoks 1975. aasta, mil
meist sai kutsekeskkool. Lisandus üldainete

õppimine,
õppurid
said
koos
lõputunnistusega ka keskhariduse.
Kutsekeskharidusega lõpetas aastatel 1978
– 1981 juba 4 lendu noori.
1982. aastal vallutasid kooli mehepoegade
südamed neiud – tulevased põllumajanduslikud laooperaatorid. Siit peale on koolis
kindlalt olnud ka erialad tütarlastele, mis aga
ei välista, et seda eriala võiksid ka noormehed
õppida.
1991. aastal nimetati kool ümber VäikeMaarja Põllutöökooliks. Jällegi on kool
uuenduste tuultes. 1993. aastal võeti vastu
uue erialana tuletõrjujad-päästjad. Sellest
erialast on nüüdseks välja kasvanud hoopis
omaette kool - päästekool.
1995. aastast töötab meie kool juba VäikeMaarja Õppekeskusena. Koos aja
kulgemisega on kool läbi teinud suuri
muudatusi, kadunud on puhtalt
põllumajanduslikud erialad, juurde on tulnud
kaasaegse erialana infotehnoloogia, müüja
ning koka eriala ja samuti ka
puhastusteeninduse eriala. Oleme ka oma
maja vahetanud ja töötame nüüd ruumikas
hoones, mis varem kuulus vallale.
Praegustele õppuritele meeldib eriti selle
hoone avarus ja omanäolisus.

Lisaks põhiharidusega noortele on avatud
grupid ka hariduslike erivajadustega
õppuritele. Koolis on loodud tingimused ka
liikumispuudega õpilastele. Kool omab
sõpruskoole Soomes ja Norras. Samuti on
meil alates 1994. aastast avatud
täiendõppeosakond, kus toimub aktiivne
tegevus tänaseni.
45 aastaga on kool muutunud, erialad on
teisenenud, enam kui tuhat noort on saanud
meilt omale elukutse ja praeguseks oleme
jälle muutuste lainel: uuenevad meie
õppekavad, õpetuse sisu ja õppemeetodid,
ajaga tuleb ju kaasas käia. Aga kas on ka
midagi sellist, mis on jäänud muutumatuks?
Arvan, et on küll. Selleks on meie kooli nii
õppurite kui pedagoogide oma kooli tunne,
soov anda endast maksimum ja liikuda edasi
ning teha kõike paremini.
Lugupeetud endised ja praegused
töötajad, vilistlased, ootame teid kõiki 17.
novembril meie koolimajja meenutama
rännatud radu, kohtuma oma noorusega.
Aga ehk ka vaatama tulevikku. Tere tulemast!
Ilma KURRIS,
Väike-Maarja õppekeskuse õpetaja

MTÜ PANDIVERE ARENDUS- JA INKUBATSIOONIKESKUSE õppepäevad
Väike-Maarja Õppekeskus
kuulutab välja
PUHASTUSTEENINDAJA
koolituse (80 tundi) töötavatele
puhastusteenindajatele.
* Koolitus toimub esmaspäeviti (8
akadeemilist tundi päevas) VäikeMaarja Õppekeskuses
5. novembrist 2007 – 21. jaanuarini
2008.
* Koolitus on tasuta.
* Grupi suurus 12 inimest.
Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi Haridus- ja
Teadusministeeriumi toel.
Registreerimine ja info telefonidel 326
1892, 326 1264 ja 5399 1090,
e-post: oie25@hot.ee
Kodulehekülg: www.v-maarja.ee/
vmok (õppetöö/täiendõpe)

1. MAAELU ARENGUKAVA MEETME TOETUSED
Koht: Väike-Maarja õppekeskus
Aeg: 2 . november 2007. a kell 10.00
Teemad:
MAKi meetmete üldine ajakava, investeeringutoetused.
Ettekandja on Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai.
MAKi toetuste keskkonnatelg.
Ettekandja on Alar Lugu Järvamaa nõuandekeskusest.
MAKi toetuste külade arendamise meede.
Aivar Niinemägi, MTÜ PAIK.
2. INTEGREERITUD TAIMEKAITSE JA MINIMEERITUD
MULLAHARIMINE
Koht: Väike-Maarja raamatukogu, Lõuna tänav 10
Aeg: 6. november 2007. a kell 11.00
Ettekandja on Eesti Maaviljeluse Instituudi teadur Peeter Viil.
Osalemistasu 100 krooni tasutakse kohapeal, eelregistreerimine:
elle.allik@pandivere.eu, info 51911679.
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Kus jätkavad Väike-Maarja gümnaasiumi
tänavused lõpetajad?
Väike-Maarja gümnaasiumi lõpetas tänavu
kevadel 33 õpilast. Nende edasine käekäik
on olnud järgmine:
Tartu Ülikooli asus õppima 2,
Tallinna Ülikooli 2,
Maaülikooli 4,
Tallinna Tehnikaülikooli 4,
Tallinna Tehnikakõrgkooli 4,
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 1,
Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli 2,
Sisekaitseakadeemiasse 2,
Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli 5,
Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli 1
lõpetanu.
Kaks lõpetanut ootavad sõjaväkke
minekut ning plaanivad hiljem jätkata Tartu
Kõrgemas Sõjakoolis, neljal lõpetanul sel
aastal sissesaamine kõrgematesse
koolidesse ebaõnnestus ja nad asusid tööle.
On rõõmustav, et 23 kõrgkooli sissesaanut
õpib riigieelarvelistel kohtadel.

Väike-Maarja gümnaasiumi tänavused lõpetajad koos õpetajatega

Noored noortele...“Suuda öelda ei“
Sügisestel vihmastel õhtutel rändavad
mõtted kevade-suve jooksul tehtule.
Kevadel noortega plaane pidades meenutas
paar tüdrukut mõne aasta tagust üritust
„Rockiga narko vastu“. Neil tekkis soov
korraldada midagi analoogset. Et mõte oli
hea ja noored valmis aitama, valmis otsus,
korraldada 25. augustil üritus „Suuda öelda
ei“. Üritus oli suunatud mõnuainete
tarvitamise ja kuritegevuse vastu, tutvustamaks noortele ka muusikastiile väga erineva
tausta ja kogemusega noorte poolt.
Töö algas bändide ja hindade uurimisega.
Seejärel asuti kirjutama projekti, millele küll
päraste pikka ootamist tuli eitav vastus.
Hoolimata mitmetest tagasilöökidest, ei
lastud nina norgu ja üritus saigi suuresti
sponsorite abiga teoks. 25. augustil astusid
Väike-Maarja rahvamaja laval üles järgmised
muusikalised kollektiivid: meie Nervana,
kohalike sugemetega K-9 koos Rounce‘iga;
Tallinnast tulid koolitantsu meistrid
Sleepwalk Crew, Tartust Stereochemistry ja
Tallinnast Trepikoda. Kuulamist-vaatamist
jagus kõigile, kes olid viitsinud end kodust
välja ajada.
Üritus oli noorte endi korraldatud, noorte
esinejatega ja noortele mõeldud. Tänan
siinkohal osalejaid, kes olid kontserdil ja
nautisid seda. Huvilisi oli küll vähe, aga
energia täitis kogu rahvamaja.

Minu tänusõnad korraldajatele Elo
Võhandule ja Linda Randveerile. Tänan
ürituse „Suuda öelda ei“ sponsoreid: Kalvi
Mõis AS Flex Heat, Diner AS, Loomsete
Jäätmete Käitlemise AS, Perearst Mall
Lepiksoo OÜ, Joosand OÜ, Thorsen Grupp
OÜ, Triigi Farmer OÜ, Simuna Ivax OÜ, Vao
Agro AS ja hr Jaan Nummert.

Kaunist sügist
koostegemisteni!

kõigile

ja

uute

Meeli VEIA,
Väike-Maarja noortekeskuse juhataja
Tantsugrupp Sleepwalk Creu Tallinnast,
mitmete aastate Koolitantsu laureaat
breaktantsus

Väike-Maarja valla Infoleht
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Perepäev lasteaias
Hoolimata sügise hallusest ja sellest, et kogu aeg on kõigil kiire,
toimus ühel kenal päeval midagi huvitavat. 27. septembril ootas
tragi ja lõbus lasteaiapere külalisi, ootas suuri ja väikeseid, et koos
veeta üks tore päev – lasteaia perepäev. Suve lõpust saati olid lapsed
õppinud tantse, laule, et külalistele esitada kontsert ja näidend. Ka
õpetajad valmistasid lustliku üllatuse, etendades näidendi „Vaeslaps
ja talutütar“. Ent sellega ei piirdutud, avatud oli kohvik, kus pakuti
kõikvõimalikke iseküpsetatud, -valmistatud suupisteid. Koridorides
lookles müügilett, kust sai soetada sügisande, hoidiseid, käsitööd
ja igasugu muud nipet-näpet. Iga sent ja kroon, mis kogunes ostumüügi tehinguist, saab lasteaia heaks kasutatud, rühmadesse vajalike

Osta sai hoidiseid, sügisande ja muud.

mänguasjade muretsemiseks. Kui kell näitas õhtutunde, lahkuti
rahulolu ja heameel hinges – tehti midagi koos, tehti head ning seda
kõike südamest.
Väike-Maarja lasteaed tänab kõiki lapsevanemaid, lasteaia
töötajaid ja teisi häid inimesi, kes aitasid meid PEREPÄEVA
läbiviimisel.
Täname perepäeva toetajaid:
Perekond Mets, Klaarika ja Andres Saaremäel, Vaike Palmiste,
Meelis Robam, kauplused „Pliiatsipood“ ja „Ehituskaup“, TM Paber.
Sirje ORRO

1.rühma esitas lühimuusikali „Naeris“

Algklasside alguses
Kõige väiksematel on
kooliaasta alanud tavapärase
rütmiga. Tuleb avada uhiuued
õpikud-vihikud ja hakata tarkusi
uurima. Ka ürituste poolelt on
kooliaasta käima läinud - tehtud
on juba mitmed kogunemised,
spordipäev, värvikirev sügisnäitus, koolis on käinud
fotograaf, on peetud õpetajate
päeva ja tähistatud kooli 134.
sünnipäeva. Ees ootavad veel
leivapäev, ettelugemine ja
koolimajas ööbimine.
Lisaks neile traditsioonilistele
ettevõtmistele oleme aastate
jooksul otsinud ka huvitavaid
projekte, milles kaasa lüüa.
3. oktoobril olid 3.-4. klasside
õpilastel külalised Lääne-Viru
Puuetega Inimeste Kojast. Nimelt
oli tamsalulane Jaane Aer
kirjutanud projekti „Respekteeri
erinevusi”, mille raames oli neil
võimalik külastada mõnda
maakonna
kooli.
Kogu
programmi juhtis Samuel
Golomb, kes tutvustas lühidalt

projekti ja juhatas sisse
töötubade tegevuse. Lastel oli
võimalus osaleda jututoas, kus
sai kuulata ja pärida. Ennast sai
proovile panna pimedana raha
lugedes, kätetuna asju kotti
pannes või maast esemeid üles
võttes. Samuti sai sõita kahe

erineva ratastooliga.
Ürituse jooksul küsisid lapsed
palju ja said erinevate puuete
kohta palju teada. Lõpuks
korraldati veel teatevõistlus ja
rohkete auhindade loosimine.
Arvame, et õpilased hakkasid
paremini mõistma inimeste

erinevusi ja võimalusi elus toime
tulla. Meil kõigil on ju õigus
toredale ja toimekale elule!
Egne LIIVALAID,
Väike-Maarja gümnaasiumi
algklasside huvijuht

Väike-Maarja valla Infoleht
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Idamaine Muinasjutt Väike-Maarja rahvamajas
13. oktoobri pärastlõunal
kogunes
Väike-Maarja
rahvamajja selline hulk
kõhutantsijaid, millist 95aastase
maja seinad enne näinud polnud.
Kõhutantsuharrastajad tuli
Tamsalust, Viru-Nigulast,
Simunast, Kadrinast ja VäikeMaarjast.
Kõik
kokku
moodustavad Epp Kaljose
juhendatud Stuudio Alima, mis
esines idamaisel peoõhtul ühise
kavaga. Publik, kellest enamus
oli kauaaegne pereklubi rahvas,
sai peaaegu kahetunnise
tantsuetenduse jooksul näha
klassikalist
Egiptuse
kõhutantsu, folkloori ja
Hispaania poppi. Õhtujuhiks
kutsutud Mare Taar sidus
erinevad tantsunumbrid kaunite
vahetekstidega
ühtseks
tervikuks. Lavale kujundatud
„sultaniriigis” sai etendust lavalt
jälgida sultaniks riietatud õhtu
sponsor Hans Kruusamägi.
Kõhutantsijate esinemise
lõpetas koos publikuga tantsitud
meeleolukas “Sirtaki”. Osalejaid
oli nii hulgaliselt, et tantsuplats
kippus kitsaks jääma. Õhtu
jooksul jagati publikule

üllatusauhindu - idamaiseid
õnnesümboleid ja maiustusi.
Rahvast lummas Nele Piho ja
Tanel Helme esitletud karvane
linnutapik ja nooruke boamadu.
Idamaise tantsu harrastus
algas sellest, et kolm aastat
tagasi kutsus toonane direktriss
Mare Taar Väike-Maarja
rahvamajja kõhutantsuringi
juhendajaks Epp Kaljose.
Seepärast oli meie jaoks väga
oluline korraldada üritus just
Väike-Maarjas. Nüüdseks
õpetab Epp kõhutantsu paljudes
rahvamajades. Sellest sündis
mõte
rühmade
ühisest
tantsuetendusest. Loodan, et
meie algatusest kujuneb kena
traditsioon ja järgmisel aastal
kohtume, et tantsida Tamsalus,
Simunas, Viru-Nigulas, Kundas,
Avinurmes, Laekveres, Kadrinas
või...
Lõpetuseks tahan öelda
tänusõnad kõigile, kes aitasid
üritust ette valmistada ja
korraldada. Täname Ville-Markus
Kella, kes aitas projekti kirjutada,
sultanile kostüümi hankida ja
lubas meil Väike-Maarja
rahvamajas peo korraldada.

Aitäh Hans Kruusamägile
sultani rolli täitmise eest ja
ürituse rahalise toetamise eest.
Täname Nele Pihot ja Tanel
Helmet,
kes
esitlesid
üllatuskülalisi linnutapikut ja
boamadu. Suur tänu filmimees
Mart Pruulile ja fotograaf Jaana
Ahlbergile (peatselt saate
piltidega tutvuda Interneti
vahendusel). Aitäh Leili
Allikaltile, kes on aastaid
tegelenud pereõhtute piletite
müügiga. Suur tänu ansamblile
„Ma ja W” ning õhtujuhile Mare
Taarile. Tänud Tamsalu

kultuurimajale, kes laenas
dekoratsiooniks
lahkelt
kunstmadu. Aitäh Väike-Maarja
kõhutantsijatele! Suur tänu Epp
Kaljosele, kes valis ja õpetas
selgeks tantsud. Eriti tahan
tänada Terje Sikku, kes võttis
enda
kanda
õhtu
koordineerimise, et idamaine
muinasjutt ladusalt kulgeks ...
võiduka lõpuni.
Üritust toetas Kultuurkapital.
Väike-Maarja kõhutantsijate
nimel
Mary TAMMET

Väike-Maarja rahvamajas
tantsiti kõhutantsu

Et ei peaks paluma “Laena
mulle kannelt…”

13. oktoobril toimus Väike-Maarja rahvamajas suurejooneline
kontsertetendus „Idamaine muinasjutt”.
Jah, Idamaa jõudis tõesti Põhjalasse ja palja kõhuga seksikaid
daame oli tantsimas piisavalt. Esinesid Simuna, Kadrina, Viru-Nigula,
Roela ja loomulikult Väike-Maarja tantsutrupid. Kogu ettevõtmise
hingeks oli Väike-Maarja rahvamaja endine kunstiline juht Terje Sikk.
Erilise tänu tahan öelda kunstnik-dekoraator Mary Tammetile, kes
lõi laval ja saalis idamaise meeleolu. Loomulikult suured tänud
toetajaile! Need olid Kultuurkapital ja Hans Kruusamägi ehk sultan
suurel vaibal.
Vahepaladeks ja tantsuks mängis ansambel Ma&W. Eriti
teretulnud oli õhtujuht Mare Taar, kes oma kauni olekuga lisas
peole sära (seda nii sõnas kui ka pildis).
Üritus mõjus tõesti kaunilt. Lehvisid seelikud ja välkusid nabad...
Jah, idee oli tõeliselt hea. Orient tundub põhjamaalastele ju alati
eksootiline. Vapustavalt mõjus saali toodud elus madu ja tarantel
(loe: linnutapp).
Rahvas saalis näis rahulolev ja elas igati kaasa. Küll aga jäi asjast
staatiline mulje – nii nagu asi algas, nii ta ka lõppes. Aga võib-olla
see oligi taotluslik.

Ida-Virumaal Mäetagusel on tulemas pärimuspäevad, kus on
võimalik meisterdada kuuekeelset kannelt.
Sügisesel koolivaheajal, 26.-31. oktoobrini toimub Ida-Virumaal
Mäetaguse mõisas Virumaa pärimuspäevade raames, kuuekeelse
kandle meisterdamise laager. Mäetagusel sellepärast, et seal on
õpetaja Margo Ait ja töökoda. Töö on jõukohane nii naistele kui
meestele. Tulla võivad õpetajad, kasvatajad, külaseltside inimesed,
kes võiksid hiljem pillil rahva rõõmuks muusikatki teha, või muidu
huvilised. Kandlemeisterdamine võtab aega kuus päeva. Sel korral
oodatakse kannelt valmistama kaheksat inimest.
Samal ajal toimuvad aga ka veel avatud pärimuspäevad.
28. oktoober – jutuvestmise päev ja avakontsert. Räägime
jutuvestmisest traditsioonis ja tänapäeval, pajatame lugusid ja
teeme tutvust väikekandlega.
29. oktoober – käsitööpäev. Kedervarrega ketramine ja erinevate
paelte punumine.
30. oktoober – muinasjutupäev. Räägime erinevatest
muinasjuttudest, muinasjutu tähendusest täiskasvanule ja lapsele,
tutvume lähemalt mõne imemuinasjutuga.
31. oktoober – lõpukontsert ja koosmängimine, uute pillide
pühitsemine.
Õhtuti on võimalik õppida kannelt ja kuulata rahvajutte.
Täpsemat infot saab Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskusest www.rahvakultuur.ee, tel 600 9291 või Piret Päärilt
51 40 242.

Ville-Markus KELL,
Väike-Maarja rahvamaja direktor

Väike-Maarja valla Infoleht
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Eakatel inimestel jätkub tegevust
Märtsis tähistas pensionäride klubi
Härmalõng oma 20. aastapäeva. Aprillis oli
hooaja lõpupidu, kus esinejateks algkoolimaja
noored näitlejad ja üllatusesinejad. Aprilli- ja
maikuu oli käsitööhuviliste päralt, sest Eesti
rahvakunsti ja käsitöö liit oli välja kuulutanud
konkursi “Eesti oma märss – sehvtikotist
kohvrini”. Käsitööhuvilised Ilme Seina
eestvedamisel korraldasid muuseumis näituse.
Edasi rändasid kotid maakonna lõppkonkursile
Rakverre. Meie käsitööd tunnistati seal
parimateks ja neid eksponeeriti Eesti Käsitöö
Majas 29. maist 18. juunini.
2. juunil osalesid meie pensionärid Pandivere
päeva käsitöönäitusel ja õnneloosis ning
tantsurühm esines isetegevuslaste kontserdil.
4. juulil käisime pensionäride
suveekskursioonil marsruudil Sillamäe –
Sinimäed – Narva – Narva-Jõesuu. Väga
meeldiva mulje jättis heakorrastatud Sillamäe linn
oma 50ndate aastate arhitektuuriga. Sinimäel
võttis meid vastu kaitselahingutes hukkunutele
püstitatud kõrge mälestusrist. Enne Narva

jõudmist saime oma silmaga näha
kilomeetritepikkust järjekorda Narva
tollipunktini. Narvas külastasime Narva linnust,
mis on Eesti vanimaid ja suurimaid linnuseid,
moodustades Narva jõe vastaskaldal asuva
Ivangorodi
kindlusega
ainulaadse
arhitektuuriansambli Põhja-Euroopas. NarvaJõesuu tekitas masendust oma suurte,
lagunevate sanatooriumi-hoonetega.
21. juulil toimus Aravete Kangrumäel
Järvamaa pensionäride huumoripäev. Nalja oli
nabani! Ka meie klubi oli kutsutud. Pidu oli
kantud nakatavast elurõõmust. Meilt esinesid
sõna, tantsu ja lauluga Maie Blaat, Sirje
Lippasaar, Valve Kanna, Irina Tarassov ja Kiltsi
memmed.
22. juulil esinesid Roelas eakate suvesimmanil
laulu- ja tantsumemmed. Toimus ka käsitööde
näitusmüük.
20. augustil osalesime seeniortantsu-päeval
Rakvere rahvaaias.
7. oktoobril saime osa võtta Rakvere

spordihallis toimunud rahvusvahelisele eakate
päevale pühendatud konverentsist.
21. oktoobril olime Tamsalu kultuurimajas
maakondlikul pidupäeval “Hoolivus ja headus
meis ja meie ümber”.
Ekskursioonid ja sõidud on saanud toimuda
tänu vallavalitsusele, kes on meid rahaliselt
toetanud.
14. oktoobril oli klubi hooaja avaüritus
“Tantsumemmed ja Ilme Sein 17-7=10”, kus
tähistati Ilme Seina kümneaastat tegevust
tantsurühma juhendamisel.
Nii et tegevust jätkub. Meid kutsuvad
igakuised kokkusaamised, samuti memmede
lauluansambel
ja
rahvatantsuring.
Käsitööhuvilistel on võimalus osaleda ringide
töös. Paneme näpud tööle, sest näitused ja
õnneloosid ootavad ees.
Ootame Teid, eakaaslased, kaasa lööma ja
kooskäimistest rõõmu tundma.
Ester MÄE,
Härmalõnga juht

Tänu Sulle,
Ilme Sein,
et me oleme koos Sinuga
kümme aastat tantsust rõõmu tundnud,
sest elu ilma rõõmuta on
nagu pikk teekond ilma öömajata.
Härmalõnga tantsijad

KULTUURIKALENDER
27. oktoobril
Nõo kultuurimaja teatrigrupp esitab Virve Osila näidendi „Vann
vales kohas”. Algus kell 19.00, sissepääs 25.-/40.-.
28. oktoobril
Kell 14.00 Simuna rahvamajas PÕLVKONDADE PÄEV.
Hooaja avaüritus on pühendatud Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta
avamisele.
02. novembril
kell 18.00 SALONGIÕHTU Simuna rahvamajas, tähistame
hingedepäeva. Esineb segakoor Helin.
04. novembril
Kõhutants algajaile Väike-Maarja rahvamajas kell 14.00.
Juhendaja Epp Kaljos.
05. novembril
Doonoripäev Väike-Maarja rahvamajas.
Verd saab loovutada kell 11.00-15.30.
08. novembril
BEEBIDE PIDU Väike-Maarja rahvamajas. Algus kell 16.00.
10. novembril
Simuna kihelkonna noortekeskuste päev.
Kell 19.00 -22.30 Simuna rahvamajas DISKO. Pääse 25.-.

11. novembril
Isadepäeva spordi- ja kultuuripäev Väike-Maarja spordihoones,
algus kell 15.00 Külaline Henri Laks.
14. novembril
Kell 12.00 Simuna rahvamajas kasutatud riiete müük.
16. novembril
DISKO Väike-Maarja rahvamajas. DJ Tony Beatz.
Algus kell 21.00. Sissepääs 50 krooni.
18. novembril
Klubi Härmalõng pidu Väike-Maarja rahvamajas. Algus kell 13.00.
23. novembril
Kell 19.00 -22.30 Simuna rahvamajas KADRIDISKO.
DJ Taavi Taar, pääse 25.-.
30. novembril
Kell 10.00 korraldab Eesti Kontsert Simuna rahvamajas kontsertloengu. Esineb TRIO NATURALE.
Kell 19.00 pidulik Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta tähistamise algus.
Kutse tantsule! 95 aastat Väike-Maarja rahvamaja asutamisest.
1.detsembril
kell 19.00 Vello Jürna mälestuskontsert Väike-Maarja rahvamajas
8. detsembril
Väike-Maarja rahvamaja isetegevuslaste kontsert, algus kell 19.00.
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VÄIKE-MAARJA RSK TEATAB
Valla meistrivõistlused
Uue hooaja valla meistrivõistluste kavas on oluline
muudatus. Lisaks individuaalsete paremate kohtade väljaselgitamisele toimub võistkondlik
jõukatsumine valla nelja
piirkonna vahel. Igal piirkonnal
on oma koordinaator. Simunas
on selleks Hillar Kasu, Triigis
Aule Rebane, Väike-Maarjas
Ants Rikberg ja Vaos Aleksandr
Adamson.
VÄIKE-MAARJA VALLA
2007/2008. A MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND
I. Eesmärk
Populariseerida
vallas
tervislikke eluviise. Selgitada
2oo7/2008. hooaja valla meistrid
14 spordialal ja valla parim
spordipiirkond.
II. Korraldamine
Võistlused viib läbi VäikeMaarja Valla Rahvaspordiklubi.
Võistluste peakohtunikuks on
spordiklubi juhatuse esimees
Ants Rikberg.
III. Aeg ja koht
Tavaliselt viiakse võistlused
läbi esmaspäeviti algusega kell
18.00 valla spordihoonetes.
Suusatamine toimub Ebaveres,
triatloni start on Äntu paisjärve
ääres, jäärajasõit Simuna
põhikooli juures, mälumäng
Georgi söögitoas.
IV. Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda
kõik Väike-Maarja valla
territooriumil töötavad, õppivad
või elavad täiskasvanud ja
alaealised.
V. Võistlussüsteem
Võistlustel selgitatakse valla
meistrid nii individuaalarvestuses kui ka võistkonniti.
Võistkonnad moodustatakse
Simuna, Triigi, Väike-Maarja ja
Vao piirkonnas. Võistkonnavõistlus toimub kahes grupis.
Esimesest ehk meistrisarjast
osavõtjatel lähevad arvesse 11
spordiala tulemused. Teises
grupis lähevad arvesse 5

spordiala tulemused. Esikoht
annab 5 punkti, teine koht 3
punkti, kolmas koht 2 punkti ja
neljas koht 1 punkti. Koefitsent
1,2 on järgmistel spordialadel:
kabe, male, lauatennis, köievedu
ja vastlaree mitmevõistlus.
Valla meistrivõistlused viiakse
läbi kabes, males, koroonas,
lauatennises, mälumängus,
suusatamises, võrkpallis,
korvpallis, sulgpallis, triatlonis, lauamängude mitmevõistluses, köieveos, rannavõrkpallis, laskmises ja autode
jää(lume)rajasõidus.
Võistlused on kolmevoorulised, millest arvesse läheb kaks,
välja arvatud sportmängud,
triatlon, suusatamine, vastlaree
mitmevõistlus ja lauamängude
mitmevõistlus, mis on ühevoorulised.
Võistlussüsteem selgub
kohapeal ja sõltub võistlejate ja
võistkondade arvust.
Sportmängudes saab varuvõistleja medali, auhinna ja
diplomil, kui osaleb vähemalt 25
% turniiri mängudes.
Võistkonniti kuulub võistkonda järgmine arv inimesi:
Kabe: 2M, 1N, 1P, 1T
Triigi spordihoone
Male: 2M, 1N, 1P, 1T
Triigi spordihoone
Koroona: 2M, 1N, 1P, 1T
Triigi spordihoone
Lauatennis: 2M, 1N, 1P, 1T
Triigi spordihoone
Mälumäng: 3 võistlejat
Georgi söögituba
Suusatamine: 2M, 1N, 1P, 1T
Ebavere
Sulgpall: (individuaalne)
Triigi spordihoone
Lauamängude mitmevõistlus:
2M, 1N, 1P, 1T T r i i g i
spordihoone
Jää(lume)rajasõit: arvesse
läheb 3 paremat tulemust.
Simuna spordihoone
Rannavõrkpall: arvesse läheb
parima võistkonna tulemus
Väike-Maarja
Köievedu: arvesse läheb
parima võistkonna tulemus
Pandivere päev

Võrkpall: arvesse läheb
parima võistkonna tulemus
Simunas spordihoone
Korvpall: arvesse läheb
parima võistkonna tulemus
Väike-Maarja spordihoone
Triatlon: arvesse läheb 3
paremat tulemust
Äntu paisjärv – Ebavere
Laskmine: arvesse läheb 3
paremat tulemust
Väike-Maarja – Tamsalu
Võistkonda kuuluv poiss või
tüdruk võib olla 16aastane või
noorem. Vastlaree võistkond
koosneb täiskasvanutest.
VI. Majandamine
Võistluse majandamiskulud
kannavad võistlejad ise, välja
arvatud autasustamine ja
võistluskohta sõit, kui sellest on
kuulutusel eelnevalt teatatud.
VII. Paremuse selgitamine
1.Eespool on see võistleja,
kellel on rohkem kohapunkte.
2.Võrdsete punktide korral on
eespool see, kes on omavahelise
mängu võitnud
3.Surnud ringi puhul on
eespool on see võistleja kellel on
a)rohkem võidetud mänge;
b)kellel on vähem kaotatud
mänge;
c)võrdsete kaotatud mängude
puhul vaadatakse omavahelist
mängu (võitja on eespool);
d)võrsete punktide korral
korraldatakse surnud ringi
võistlejate vahel lisavoor.
VIII. Autasustamine
Iga ala parimat autasustatakse
medaliga, kolme ala paremat
diplomi ja auhinnaga. Noori
autasustatakse diplomi ja
maiustustega.
Võistkondliku võistluse
võitjat autasustatakse rändkarikaga, kuhu graveeritakse
võitja nimi ja aasta. Karika juurde
käib vastav pass, kuhu on
täpsemalt märgitud võistluse
kulg.
XI. Üldiselt
Juhendis määratlemata või
vaidlusalused
küsimused
lahendatakse kohapeal eriarvamusi võimaluse korral arvestades. Kokkulepe mittesaavu-

tamisel arvestatakse peakohtuniku seisukohaga.

HARJUTA TERVISEKS!
punktiseis 19.10.2007
seisuga.
1.Aino Saaremäel (288
osaluskorda /28 boonuspunkti)
2.Liili Heinla (FIE, 230/23)
3.Sirje Fimberg (177/17)
4.Õie Altermann (AS Plokk,
125/12)
5.Erki Tomson (Ebavere, 107/10)
6.Viivi Lõhmus (Ebavere, 94/9)
7.Signe Liblikmann (83/8)
8.Konrad Schmidt (68/6)
9.Agur Vaab (TM Paber 66/6)
10.Andrus Soidla (OÜ
Krindeko, 63/6
11.Aivar Krikmann (Ebavere
Suurtalu, 62/6)
12.Elo Võhandu (gümnaasium,
61/6)
13.Kristin
Basmanova
(gümnaasium 47/4)
14.Airi Einsalu (Maarjalill, 44/4)
15.Elar Tomson (Äntu Farm,
41/4)
16.Alis
Langemets
(gümnaasium, 39/3)
17.Tanel Laumets (39/3)
18.Rain Vink (38/3)
19.Sirle Aosaar (õppekeskus,
36/3)
20.Ingrid Arula (lasteaed, 32/3)
21.Maarja Kukk (gümnaasium,
32/3)
22.Rita Õiglane (Aavere, 31/3)
23.Rita Soidla (30/3)
24.Silvia Rüntu (QBE, 30/3)
25.Birgit Villo (27/2)
26.Malle Saage (FIE, 27/2)
27.Marek Suits (27/2)
28.Aimar Aimse (AS Flex
Heat, 25/2)
29.Marika Merila (ANT, 25/2)
30.Andres Aksel (OÜ Aksel
VA, 24/2)

Ants RIKBERG
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SPORDIKALENDER
Oktoober
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
29.10 valla MV: mälumängu I etapp Georgi söögitoas
November
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
04.11 ReinPauli sügisjooks (üleriigiline üritus) Ebaveres
12.11 valla MV: koroona II etapp Triigi spordihoones
19.11 valla MV: male II etapp Triigi spordihoones
24.11 valla MV: sõiduautode maastikuraja I etapp Simunas
26.11 valla MV: kabe II etapp Triigi spordihoones
Detsember
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
03.12 valla MV: mälumängu II etapp Georgi söögitoas
08.12 valla MV: võrkpall Simuna spordihoones
10.12 valla MV: laskmise I etapp
Jaanuar
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
14.01 valla MV: lauatennise II etapp Triigi spordihoones
21.01 valla MV: korvpall; valla parimate sportlaste autasustamine.
“Harjuta terviseks!” parimate autasustamine
Väike-Maarja spordihoones
28.01 valla MV: mälumängu III etapp Georgi söögitoas
Veebruar
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
Maakonna talimängud
04.02 valla MV: koroona III etapp Triigi spordihoones
09.-11.02 vabariigi valdade talimängud
11.02 valla MV laskmise II etapp
16.02 valla MV: sõiduautode jäärajasõidu II etapp Simunas
18.02 valla MV: kabe III etapp Triigi spordihoones
20.02 vastlapäev Ebaveres
22.02 valla MV suusatamises Ebaveres

Maadlusuudiseid
Maadlusklubi on alustanud oma 8. hooaega uues spordihoones
oma maadlussaalis. Lõpuks on ta siis valmis! Uus, avar, hea
ventilatsiooniga maadlusruum. Sellist maadlussaali kadestaks
paljudki tuntud maadluskeskused.
Loodame, et harjutamistingimuste paranedes paranevad ka
tulemused ning tuleb rohkem noori, keda see raske spordiala huvitab
ja kellest sirguvad tulevikus Lurichid, Kotkad ja Nabid.
Selleks, et meie noored tegeleksid rohkem spordiga saavad palju
kaasa aidata lapsevanemad. Miks mitte võtta laps käekõrvale ja tuua
ta arvuti juurest spordisaali. Õnneks on juba päris palju
lapsevanemaid, kes ei pea paljuks veeta tunnike oma pisipojaga
spordisaalis. Nii, et kõik sportima!
Väike-Maarja maadlusnoored osalesid 6. ja 7. oktoobril Järvamaa
lahtistel meistrivõistlustel vabamaadluses. Tugevas konkurentsis
saavutati kaks auhinnalist kohta:
Aigar Kriel – 1. koht;
Jevgeni Hamidšanov – 3. koht.
Laupäeval 13. oktoobril toimunud Tapa maadluspäeval osales meie
valla noormaadleja Kris Kruberg, kes tihedas rebimises sai 5. koha
Lembit KALTER,
maadlustreener

Märts
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
03.03 valla MV: male III etapp Triigi spordihoones
08.03 valla MV: sõiduautode jäärajasõidu III etapp Simunas
10.03 valla MV: lauatennise III etapp Triigi spordihoones
17.03 valla MV: sulgpalli III etapp, algus kell 19.00 Triigi spordihoones
24.03 valla MV: individuaalse mälumängu I etapp Georgi söögitoas
31.03 valla MV: lauamängude mitmevõistlus Triigi spordihoones
Aprill
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
07.04 valla MV: laskmise III etapp
14.04 valla MV: individuaalse mälumängu II etapp
Georgi söögitoas
19.04 rammuvõistlus
21.04 Lurichi kevadjooks
Mai
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
05.05 valla MV: individuaalse mälumängu III etapp
18.05 Pandivere rattaralli
Juuni
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
02.06 Pandivere päev
10.06 Simuna-Laekvere jooks
Juuli
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
6.-8.07 valdade suvemängud
02.08 Väike-Maarja triatlon Ebavere Kange (Äntu paisjärv – Ebavere)
August
Jätkub tervisespordiürituste sari “Harjuta terviseks!”
Maakonna suvemängud
09.-10.08 valla MV rannavõrkpallis Väike-Maarjas
September
01.09. rulluisuvõistlus “Suveots 3”

Ootame uusi noori maadlema
järgmistel aegadel:
Esmaspäev kell 17.30 - 8–14aastased
kell 19.00 - 15aastased ja vanemad
Kolmapäev kell 17.30 - 8–14aastased
kell 19.00 - 15aastased ja vanemad
Neljapäev kell 17.30 – ettevalmistusgrupp, 4–8aastased
kell 19.00 - 8–14aastased
Reede
kell 17.30 - 8–14aastased
kell 19.00 - 15aastased ja vanemad

4. novembril kell 12.00
V MAASTIKUJOOKS EBAVERES
Reinpaul OÜ rändkarikale.
Põhidistantsi pikkus on 9,1 km.
Osavõtuks registreerimine 4. novembril kell 10.30-11.45.
Osavõtutasu täiskasvanuile 25 krooni,
alaealistele ja pensionäridele tasuta.
Info telefonil 529 4245.
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Vistlasse rajati esimene Eesti sõjameeste kalmistu
21. septembril möödus 63
aastat Porkuni-Sauevälja-Loksa
kandis toimunud lahingust, n-ö
eestlaste vennatapulahingust.
Seda tähistati esimese Eesti
sõjameeste memoriaali avamisega Vistla külas ja Porkuni
lahingus langenud leitnant Otto
Uini matmisega oma pataljoni
meeste juurde. Memoriaali
pühitses sisse Väike-Maarja
koguduse õpetaja Ahto Mäe.
Järelhüüetega pidasid langenud
sõjamehi meeles ka Väike-Maarja
esindajad Ellu Moisa ja Hanno
Tamm.
Üritusele oli saabunud palju
rahvast, teiste seas Väike-Maarja
gümnaasiumi ja päästekooli
õpilased oma kooli lippudega
ning kodutütred.
Kuidas kalmistu rajamiseni
jõuti?

Porkuni lahingus langenud
punaarmeelased maeti Loksa
külla ja neid haudu hoiti
nõukogude ajal korras. Saksa
armee poolel langenud eestlaste
ühishaudu hooldasid sõjajärgseil aastail Sauevälja ja Vistla
külade elanikud ning langenute
sugulased. 1960. aastail
ühishaudade tähised lõhuti ning
kalmud võsastusid. Inimesed
käisid siis langenuid omakseid
salaja mälestamas.
1986. aastal arutasid meie
kandi sügava rahvustundega
mees Hanno Tamm ja sõjaveteran
Ülo Tähiste Saksa poolel
langenute haudade tähistamise
võimalust. Mõtteid jagati VäikeMaarja muinsuskaitse seltsi ja
Tamsalu sõjaveteranidega ning
1989. aasta 21. septembriks olid
ühishauad korrastatud ja neile

olid paigaldatud suured
vaskristid. Vistla ja Sauevälja
kalmudel toimus 45 aastat
hilinenud leinatseremoonia, mille
viis läbi tollane Viru-Jaagupi
pastor Madis Oviir.
Püstitatud vaskristide eluiga
polnud aga kuigi pikk, neid saeti
maha, püüti õhkida ning hävitati
vasevaraste poolt. Hanno
Tamme eestvõtmisel uuendati
vaskriste mitmel korral, kuid
1996. aastal asendati need
puuristidega. 1999. aastal
tunnistati Vistla ja Sauevälja
matmispaigad kultuuriministri
määrusega ajaloomälestisteks.
Samal aastal paigaldas Hanno
Tamm Sauevälja ja Vistla
ühishaudadele mälestuskivid
koos suurte, vaskristide stiilis
puuristidega. Need pühitses
Väike-Maarja pastor Tauno

Ellu Moisa ja Hanno Tamm mälestussõnu ütlemas

Ilve TOBRELUTS

Vaade memoriaalile

VMPSi veerg
Ilusat sügist!
Taaskasutuskeskus ootab külastajaid
Taaskasutuskeskus on avatud Väike-Maarjas Tamsalu mnt 1 teisel korrusel.
Oodatud on kõik kodus seisma jäänud riided, jalanõud, kodumasinad, mööbel, tööriistad jne, kõik,
mida kannatab uuesti kasutada. Samas on müügil talukaup ja kaltsuvaibad.

Oleme avatud reedel ja laupäeval kella 10.00 - 15.00.
Infot saab ka telefonil 526 0283 (Kai).

Teder.
2004. aastal viis Saksa
sõjahaudade liit läbi langenute
säilmete väljakaevamised
Saueväljal (37) ja Vistlas (77) ning
Tamsalu vald ja kultuuriministeerium otsustasid rajada
Vistla külla endise ühishaua
lähedusse Eesti sõjameeste
kalmistu.
Tamsalu valla eestvõtmisel sai
mõte teoks. Tööd tehti arhitekt
Tiit Kaljundi 2005. aastal
valminud projekti järgi, mille
kohaselt sai memoriaali
peamiseks materjaliks meie
rahvuskivi – paas. Ettevõtmist
toetasid Eesti kaitse- ja
kultuuriministeerium ning
Tamsalu muuseumisõprade
selts.

Külastage meid!

Et ees ootaks Sind päevad,
kus pulbitseb lust,
kõik mured veel jäägu
Sul väljaspool ust.
Et õnne ja päikest
tooks päevisse aeg,
ja ikka su palgeid jääks
ehtima naer.
PALJU ÕNNE!
30.11 Jaak Tarre
3.12 Heino Klement
6.12 Jaak Läänemets
6.12 Eino Tomberg
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Eesti Vabariik - 90
28. novembrist 2007 kuni 28.
novembrini 2008 kestab kogu
Eestis meie riigi 90. juubeli
aasta.
Juubeliaasta eesmärk on
tõsta meie kodanike seas austust
oma riigi vastu. Süvendada Oma
Riigi Tunnet. Taaselustada
mõttesild
meie
riigi
sündimishetkede juurde ja
kujunemislukku. Näidata Eesti
Vabariigi kujunemislugu läbi
üheksa aastakümne. Lõimida
kõiki kodanikke ja residente
iseseisvast Eestist rõõmu
tundma ning meie riiki edasi
kandma. Et tekiks kindlustunne,
et Eesti on tervik. Nii ajas kui
ruumis. Et eestlased on südi

rahvas – tugev, teotahteline,
tark, uuendusmeelne ja
elujõuline.
Eesti Vabariigi 90 eluaastat
saavad kogu aasta vältel elavaks,
kõikjal riigis. Me peame alati
teadlikud olema, kui suurte
ohvritega ja kui raskelt läks
Eestil korda vabadus saavutada.
Ainult siis, kui me oma
minevikku meeles peame ja oma
iseseisvusvõitlust kunagi ei
unusta, oskame iseseisvust
vääriliselt hinnata.

Algus: kolmapäeval, 28.
novembril 2007 - päeval, mil
möödub 90 aastat Eesti
Maanõukogu otsusest kuulutada end kõrgema võimu
kandjaks Eesti territooriumil.
Esimene kulminatsioon:
iseseisvuspäev, laupäeval,
pühapäeval 23./24. veebruaril
2008 - EV 90. sünnipäev.
Teine
kulminatsioon:
võidupäev, esmaspäeval, 23.
juunil 2008.

90 aastat tagasi (III)
Teade loa saamisest Eesti
Polgu asutamiseks levis
sõdurite hulgas üle kogu
Venemaa. See oli võimalus tulla
tagasi kodumaale. Tuldi kas
puhkusele või mõnel muul
ettekäändel. Tagasi enam ei
mindudki. Alati leidus mõni
eestlasest ülemus, kes vormistas
vajalikud dokumendid. Siis
astuti juba seaduslikult Eesti
Polgu käsutusse. Mai alguseks
oli juba arvel ligi 4000 meest.
Samal ajal käis polgus sisemine
organiseerimistöö. Nii loodi
korralik distsiplineeritud
väeosa. Selles nähti rahvusliku
tuleviku kantsi. Polk omandas
Tallinnas väljapaistva ühiskondliku koha. See ei Vene
võimule. Sõjaministri otsusega
11. maist 1917. aastast viidi polk
Tallinnast välja Rakvere
ümbrusesse, seejuures relvadeta.
1917. aasta Veebruarirevolutsioon ei suutnud Venemaad
ühtseks ja tugevaks riigiks liita.
Ülalt juhtis riiki Ajutine Valitsus,
allpool oli võim aga töölistesoldatite nõukogude käes.
Rahvas oli pikaleveninud sõja
tagajärjel
rahulolematu.
Nõukogud tegid valitsusvastast
agitatsiooni, et võim oma kätte
haarata. Sagenesid streigid,
majandus käis alla. Distsipliin
sõjaväes lagunes täielikult.

JUUBELIAASTA
TÄHTSÜNDMUSED EESTIS

Lõppkulminatsioon: reedel,
28. novembril 2008 - päeval, mil
möödub 90 a Eesti vabadussõja
algusest, avatakse Eesti
vabaduse monument Tallinnas
Vabaduse väljaku ääres.
Väike-Maarja
vallas
alustatakse juubeliaasta pidustustega reedel, 30. novembril kell
19.00 Väike-Maarja rahvamajas
koos rahvamaja 95. sünnipäeva
tähistamisega. Juubeliaasta
lõpetatakse 28. novembril 2008.
a kontserdiga Väike-Maarja
kirikus.
Ilve TOBRELUTS

Eesti Polgu loomine

Ülemuste käske enam ei
kuulatud. Soldatid vennastusid
sakslastega kaevikuis, logelesid
niisama oma asukohtades,
riisusid ümbruskonnas. See
käärima hakanud mass ei
tahtnud enam sõdida.
Saksamaa pidas sõda kahel
rindel. Võitu ei olnud kusagil
näha. Vene väerinna lagunemine
võimaldas osa vägesid läände
paisata. Saksa poliitikud
unistasid kogu Baltikumi
vallutamisest ja siin saksameelse
vürstiriigi moodustamisest. 21.
augustil 1917. aastal vallutati Riia
peaaegu ilma vastupanuta.
Edasitungimine oli veel ainult aja
küsimus.
Tähtsamaks rünnakusihiks
võeti nüüd Eesti saared. Oli ju
siinne rannakaitse ja Vene
laevastik peamiseks tõkkeks
Saksa laevastiku pääsemiseks
Soome lahte. 29. septembril 1917.
aastal
maabus
dessant
Tagalahes ja Pammanas. Vene
sõjavägi magas saare kaitsmise
maha. Rannakaitsepatareid
hävitati ja suurema vastupanuta
vallutati Saaremaa ja Hiiumaa.
Rakvere linna ja maakonna
omavalitsuse abil majutati
saabunud Eesti Polk. Polku
juhtis Aleksander Tõnisson.
Endise hooga jätkus õppetöö.
Pidevalt saabus juurde uusi
mehi. Vene keele asemele võeti

kasutusele sõjaväeline eesti keel.
Esiletõstmist väärib Juhan Pitka
abistav tegevus mitmesuguste
küsimuste lahendamisel. Peagi
ulatus meeste üldarv kümne
tuhandeni. Polgu viibimine siin
vähendas vene sõjaväelaste
kuritegevust. Samuti abistati
ümbruskonna valdades tegutsevaid omakaitse relvastatud
gruppe.
Seoses Riia langemisega
saadeti polk, nüüd juba 1. Eesti
Polgu nime all Lätimaale
Valmarisse rinde reservi. Vene
väeosad olid muutunud peaaegu
täielikult lahingukõlbmatuteks.
Siin viibiti ainult lühikest aega.
1. oktoobril 1917 sai polk käsu
tulla tagasi Eestimaale Haapsalu
ümbrusesse. Kardeti sakslaste
dessanti mandrile. Vene väeosad
olid hakanud juba taganemist
ette valmistama ja kõike
hävitama, et midagi sakslastele
ei jääks. Rüüstati mõisu, tapeti
kariloomi, viidi ära hobuseid,
hävitati tagavarasid, rikuti
inventari. Aleksander Tõnisson
tegi oma polguga sellisele
laastamisele kiire lõpu.
Veebruarirevolutsioon ja Eesti
tuleviku edenemine mõjutasid ka
koolielu. 1917. aasta autonoomia
järel seati koolid uuele alusele.
Õppekeeleks sai vene keele
asemel emakeel. Vene keelt hakati
õpetama uue kirjaviisi järgi.

Keiser Nikolai II ja keisrinna
Aleksandra pildid korjati
kooliruumide seintelt ära.
Õpetajad pidid Vene riigile
truudust vanduma. Meesõpetajatele pandi peale
politseiniku kohustused noorema militsionääri nime all.
Maaelanike
toiduained
normeeriti – 40 naela teri ja 5
naela tangu inimesele kuus.
Vene revolutsioon arenes
edasi.
Saksamaa
nägi
revolutsioonis kerget võimalust
Venemaad
nõrgestada.
Salapärane telgitagune mees
Aleksander Parvus aitas Saksa
valitsuselt saada punasele
revolutsioonile rahalist toetust.
1917. aasta aprillis sõitis Šveitsist
välja revolutsionääride transport
eesotsas Leniniga. Saksamaa
toetusel kulges reis takistusteta
läbi Saksa, Rootsi ja Soome ja
jõudis 14. aprillil 1917. aastal
Petrogradi. Lenin oli valmis kohe
võimu haarama. Mitmete
asjaolude tõttu see ebaõnnestus. Lenin põgenes
Soome, Ajutine Valitsus jäi veel
mõneks kuuks võimu juurde.
Asael TRUUPÕLD,
kodu-uurija
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“Teile on usaldatud selle ekspeditsiooni üldjuhtimine”
Kiltsi
lossis
toimunud
rahvusvahelisel konverentsil
“Krusenstern ja tema aeg” peetud
ettekanne.
(algus aprillikuu infolehes)
L. M. Sverdlov
Lövenstern põhjendab, et
Rezanov ei kuulutanud ennast
ametlikult ülemuseks, ei esitanud
instruktsioone, ja seepärast
ohvitserid ei astunud välja tema kui
ülema vastu, vaid püüdsid reisijate
omavoli ära hoida.
Rezanov orienteerus pidevalt
ekspeditsiooni juhtimisele. Omamata teadmisi ja kogemusi laevade
juhtimises, omamata küllaldaselt
sõpru ohvitseride seas, kes oleksid
võinud teda aidata, osutus ta ilmselt
kaotajaks.
25. detsembril 1803. aastal
kirjutab Rezanov Krusensternile ja
süüdistab teda selles, et viimane
väldib monarhi soovi ega tunnista
saadikut ekspeditsiooni ülemana. Ja
vastus oli järgmine:
“... ma tunnistan Teie isikus Tema
Keiserliku Kõrguse poolt antud
täievolilisust saatkonda puudutavates küsimustes ja mitmesugusteks
korraldusteks Venemaa idaosas; mis
puutub aga merenduse ossa, ... pean
end lugema komandöriks.”
Rezanov saadab Sankt Peterburgi
põhjaliku kirja, milles on mainitud
ka Lisjanski ostetud laevade
kvaliteeti ja palve jätta “Nadežda”
Ameerikasse. Peamine on kurtmine
selle üle, et Krusenstern pole
Rezanovile, kui monarhi poolt
määratud ekspeditsioonijuhile
allunud.
Pealinna kirjutas ka Krusenstern,
paludes end taas erru lasta:
“...seesuguse kahekordse ülemluse
korral ei saa ma edasi töötada, sest
alludes Rezanovile ... ei saa olla
kasulik, aga kasutu olla ei taha.”
Ümbermaailmasõit oli Rezanovile
vajalik, et jõuda Jaapanisse ja
Ameerikasse. Krusensternile aga ei
olnud ekspeditsiooni kaubanduslikud ja diplomaatilised eesmärgid
esmatähtsad. Paralleelselt laeva
juhtimisega osutas ta suurt
tähelepanu teaduslikule tööle, tuulte
ja hoovuste tundmaõppimisele,
erinevate punktide astronoomilistele sidumistele, atmosfääri rõhu
jälgimisele, mõõnade ja tõusude
uurimisele jne. Muuseas, kuigi
teaduslik grupp allus formaalselt
Rezanovile ja Teaduste Akadeemia
instruktsioon oli adresseeritud

temale, oli tegelikult kõikide
“Nadežda” teadustööde juhiks
Krusenstern.
23. jaanuaril 1804. aastal lahkusid
laevad Brasiiliast ja sõitnud ümber
Horni neeme, suundusid Markiisi
saartele, kuhu jõudsid alles 25.
aprillil. Meresõit kestis kolm kuud.
Selle aja jooksul sai “Nadežda”
vigastada, tekkis remondivajadus,
mida oleks saanud teha aga ainult
Petropavlovskis. Saatkonna viimine
Jaapanisse tuli edasi lükata.
Rezanovi plaanid kukkusid läbi.
Selle aja jooksul komandör ja
saadik praktiliselt ei suhelnud. Tuleb
arvestada, et ekstreemsetes
tingimustes, milles toimus 19.
sajandi alguse ekspeditsioon,
inimene ei muutunud mitte
paremaks, vaid tasakaalutuks, tema
käitumine
ettearvamatuks.
Meresõidu raskused jätsid oma jälje
ka “Nadežda” reisijatele. Meremeestel oli muidugi kergem, sest nad
olid selleks ettevalmistatud.
Rezanov sattus võõrastesse
tingimustesse. Ta ei kannatanud
laevasõitu ja ka vastuolud
ohvitseridega kahjustasid tervist.
Peab arvestama sedagi, et aktiivse
tegevusega harjunud inimesena tuli
tal tegevusetuse tõttu kannatada.
Nukuhiwa saarel puhkes uus
skandaal. Laevadel tekkis raskusi
toiduga.
Seepärast
keelas
Krusenstern oma käskkirjaga kõigil
osta või vahetada isiklikuks tarbeks
igasuguseid asju kohalikelt seni, kuni
laev pole varustatud värskete ja
vajalike toiduainetega. Hiljem, kui
toiduaineid ei saanud enam vahetada,
tühistas Krusenstern oma käskkirja,
aga ainult ohvitseridele, mitte
Rezanovile ja tema kaaskonnale, kes
pidid otsima haruldusi keiserlikule
Kunstkambrile vastavalt Teaduste
Akadeemia programmile.
Rezanov kirjeldab seda juhtumit
nii: “Tundes niisugust häbematust
ja nähes teisel päeval (02. mail)
Krusensterni kastellil, ütles ta
temale: “Kas häbi ei ole nii lapsikult
trööstida end sellega, et ei andnud
mulle võimalust teostada seda, mis
mulle ülesandeks on tehtud?”
Krusenstern karjus vastu:
“Kuidas te lubate endal mulle öelda,
et ma käitun lapsikult?”
“Niimoodi, mu härra,” ütlesin ma,
“ vägagi julgen kui teie ülemus.”
“Teie ja ülemus! Võib see nii olla?
Teadke, et käitun teiega nii, nagu te
seda oodata ei oska ?”
“Madrused teid ei kuula, mina

ütlen teile, et kui te mind puudutate,
siis kaotate oma auastme.”
Kutsuti kokku ohvitserid, teatati,
et Rezanov on isehakanu ja paljud
solvasid teda.
“Suvatsege minna ja tuua mulle
oma instruktsioonid!“ karjus
Krusenstern. “Mõlemad laevad on
teadmatuses ja ma ei tea, mida teha.”
Rezanov: “Lugedes neile ette
kõige kõrgema poolt minule tehtud
juhtimisülesande, kuulsin naeru ja
küsimusi, et kes selle kirjutas?”
Vastasin: “Teie monarh, Aleksandr”.
“Kes selle aga kirjutas?”
“Ei tea”, vastasin
“Ei tea, ei tea!” karjus Lisjanski.
“Tahame teada, kes selle koostas.
Kes allkirjastas, seda me teame. Ta
allkirjastab kõik.”
Sarnase kirjelduse annab ka
Ratmanov, kuid teisest kandist
vaadatuna: “Siin Nukuhiwas ilmutas
meie kallis suursaadik täielikult
iseloomu ja avas oma musta hinge.
Kastellil nimetas ta kaptenit
lapseks, sest see käskis tal Ameerika
Kompanii teenistujalt ära võtta
kirved, mille viimane kavatses mingi
tühja-tähja eest metslastele müüa,
mistõttu sigu ei saanud osta. Saadik,
öeldes need häbematused, teatas, et
tema on kõrgem käsuandja, aga
kapten, kellega me lahkusime
Venemaalt ja kes on ekspeditsiooni
juht, ei ole keegi. Meie, kuuldes
saadikult, et ta on kõiges ja kõigile
ülemus, nõudsime, et ta teataks
sellest nimelise käsuga, aga ta
keeldus seda tegemast. Ma arvan, et
kõik saadiku poolt öeldu on tema
väljamõeldis, sest muidu oleks ta
pidanud sellest teatama laevale
asudes, aga mitte 10 kuud hiljem.
Tegin ettepaneku käituda temaga kui
ühiskondliku rahu rikkujaga ja kui
inimesega, kes esitleb end ülemana,
omamata midagi, millega seda
tõestada. Kui oleks Aleksandri
allkirjastatud instruktsioon, alluksime aukartusega.
Sellal, kui lähenesime Brasiiliale,
tuli saadik ükskord minu juurde
kajutisse ja paljude juttude seas
näitas mulle salaja oma instruktsiooni. Mina ehmusin nähes monarhi
allkirja, et miks see on jäänud senini
avaldamata, kuid saadik ütles mulle,
et selleks veel saabub aeg. Sellest
ajast kahtlustasin, kas instruktsioon
on ikka tõene, oma kahtluse alusel
nõudsin selle avaldamist,”
Nagu eeltoodust näha, häbistas
Rezanov Krusensterni kastellil,

laeva pühal kohal, mis on
meremeestele eriti tähtis. (Kastell on
laevatekk roolirattast mastini, kus
võivad olla vaid ohvitserid, seal isegi
ei istuta ega suitsetata.) Vastuseks
hakkas ärritunud Krusenstern
Rezanovit ähvardama, ehkki
Rezanov oli temast ametnikuna
kõrgemal astmel.
Pärast ülalkirjeldatut sulgus
Rezanov kajutisse, teatas et on haige,
ega väljunud sealt, kuni jõuti
Petropavlovskisse.
Teenistuslik juurdlus
Saabunud Petropavlovski, hakkas
Krusenstern tegelema laeva
remondiga. Rezanov sai terveks ja
tunnetas oma aukraadi tähtsust ning
muutus aktiivseks. Ta pöördus
Kamtšatka komandandi kindral P. I.
Košelevi poole nõudega mõista
Krusensterni üle kohut, süüdistades
teda ja ohvitsere imperaatori soovile
mitteallumises, mis avaldus
mitteallumises temale, kammerhärra
Rezanovile. Samuti süüdistas ta
Ratmanovit enda kui saadiku
solvamises, aga vahiohvitsere, eriti
just Rombergi, joomises.
Kohut Krusensterni üle Rezanov
ei saavutanud. Kindralmajor
Košelev osutus sellistes asjades
korralikuks, delikaatseks ja kogenuks, “ametkondlik uurimine” viis
vastaspooled leppimisele. Sellest
uurimisest on kaks vastandlikku
versiooni.
A. Skibnev on kirja pannud
rezanovliku uurimise tulemused.
Krusenstern tunnistas end süüdi ja
palus Košelevil olla leppimise
vahendajaks. Rezanov nõustus
möödunu unustama, kuid tingimusel,
et Krusenstern ja kõik ülejäänud
ohvitserid, kes saadikut solvasid,
vabandavad Košelevi juuresolekul
tema ees. See toimus 8. augustil
1804. Kuid vabandamist ei kinnita
ohvitseride päevikud ja isegi VAKi
teenistuja Semelin.
Teine versioon, esitatud
Krusensterni poolt kirjas Teaduste
Akadeemia presidendile N. N.
Novosiltsevile Avatsinski lahelt 12.
juunil 1805. aastal teatab:
“Lubage, Teie Kõrgeausus,
avaldada kõik põhjused, mis
ajendasid mind sellele, (s. t
konfliktile) samuti ka tingimused,
tänu millele ma härra Rezanoviga
leppisin.
See ekspeditsioon on venelaste
esimene ja peab nüüd ebaõnnestuma
kahe eraisiku leppimatuse tõttu.

Järgneb
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Kurtna kooli asutamisest möödus 220 aastat
kuulus. Koolide likvideerimisel
anti kroonikaraamatud arvatavasti üle maakonna haridusosakonnale.

(algus eelmises infolehes)
Kooliaasta lõpust on kindlasti
meelde jäänud kevadised
metsaistutuspäevad kas Kärsa
või Võivere-Pudivere-Orguse
metsas. Sõjajärgsetel lõpetajatel
on kindlasti meeles üks kuupäev,
tavaliselt oli selleks 18. mai, mil
anti tunnistusi. Jälle võis
kergemalt hingata, sest ees oli
pikk suvi oma rõõmudega.
Neljanda klassi lõpetajad pidid
aga sooritama eksamid
põhiainetes – eesti keeles ja
matemaatikas (kirjalikud ja
suulised).
Pärast algkooli läksid paljud
edasi õppima kas Simuna või
Väike-Maarja koolidesse ning
sealt omakorda keskkoolidesse,
keskeriõppeasutustesse ja
kõrgkoolidesse.
Tublisid
lõpetajaid võiks loetleda palju,
kuid kardan, et teeksin nii
mõnelegi liiga, kui jätaksin
teadmatusest kellegi nimetamata.
Lõpetajad on leidnud tööpõllu
kas kodukandis või mujal Eestis.
Koolil oli kroonikaraamat,
kuhu igal õppeaastal kõik
märkimisväärne sisse kanti. Seal
oli ka õpilaste nimekiri klasside
kaupa ja kõik, mis asja juurde

Kurtna algkooli juhatajad
ja õpetajad:
Johannes Peebo –
juhataja ja õpetaja 1911-1921
Voldemar Kalmisto –
juhataja 1921-1931

Hilda Kalmisto (Murel) –
õpetaja 1921-1941
Karl Auliste –
juhataja 1931-1935
Harald Luik –
juhataja 1935-1940
Albert Jõgis –
juhataja 1940-1941
Martin Kaljuste –
juhataja 1941-1959

Adele Kaljuste –
õpetaja 1041-1959
Milja Rapper (Kask) –
õpetaja 1959-1961
Jüri Kalvet –
juhataja 1959-1968
Meida Kalvet –
õpetaja 1961-1966
Jüri KALVET,
Kurtna kooli juhtaja 1959-1968

Kurtna kooli õpilased ja õpetajad 1946. a

Jumalateenistused
Väike-Maarja kirikus
Armulauaga jumalateenistused ehk missad toimuvad
Väike-Maarja kirikus igal pühapäeval algusega kell 12.00.
Pühapäevakool alustas tegevust 14. oktoobril.
Kogunetakse pühapäeviti kell 11. 00 pastoraadis. Kõik ennast
lapseks pidavad on teretulnud!

igal pühapäeval kell 10.30.

EELK Väike-Maarja koguduse aadress: Tamme 3, 46202 VäikeMaarja. Koguduse vaimulik on Ahto Mäe. Tel 511 7552; 326 1956, epost: vaike-maarja@eelk.ee

Avispea koguduse vaimulik
on Eerek Preisfreund,
telefon 323 5450.

Avispea kirikus

Simuna koguduses
Simuna koguduse teenistuste ajad saab teada Interneti-ajakirjast St.Simonis aadressilt http://simuna.wordpress.com
EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse aadress: Allika 3, 46401 Simuna, Väike-Maarja vald, LääneVirumaa. Telefon 323 7296, e-mail: simuna@eelk.ee. Külastage ka meie internetiajakirja St.Simonis aadressil
http://simuna.wordpress.com. Koguduse vaimulik on diakon Tauno Toompuu. Telefon 529 0651,
e-post: tauno.toompuu@eelk.ee
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Lillelõhna tubadesse,
naerusäde silmadesse,
päiksesära põskedesse,
õitsevat õnne südamesse.

Kallis TIIA MÄND!
Soovime Sulle palju õnne!
Lasteaia pere

VÄIKE-MAARJA LASTEAED

Aga veel huvitab meid
kõik see, mis tuleb,
sest meie ise oleme need,
kelleta tulevik läbi ei saa. V. Luik

võtab tööle

ÕPETAJA
lapsepuhkusel oleva töötaja asendajaks.

KARMO LÕUNE
KRISTINA ELOI PENT

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad esitada aadressil
Lõuna 10, 46202 Väike-Maarja.

01.10.2007
16.10.2007

Kasvage, olge rõõmsad, terved ja tublid!

Info tel 32 55 037,
lasteaed@v-maarja.ee

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

EHITUSPROJEKTID
eraisikutele
Väga hea hinnaga kõikide hoonete
ja abihoonete projektid, joonised ja mõõtmised
ehitusloa taotlemiseks omavalitsusele.
Saunad, kuurid, garaažid jne.
Kontakt telefonil 5361 8878.

MTÜ Käru Küla Selts mälestab küla vanimat elanikku
HELENE SAHKI
15.10. 1913 - 10.10.2007
Avaldame kaastunnet Raimo Birnbaumile.

Mälestus vaid hõõgub vaikse valuna…
JAAN LUIK

22.06.1931 - 10.09.2007

ELLEN VASEMÄGI

16.07.1939 - 22.09.2007

ANNE MESI

13.10.1956 - 23.09.2007

HELENE SAHK

15.10.1913 - 10.10.2007

KERSTI EELMAA

08.06.1972 - 13.10.2007

HELJU URB

14.06.1932 - 16.10.2007

Iga hommikut võta kui algust,
elurõõmust saa päevale valgust…
ALIDE RAE
LAINE TURU
HILDA RIISPERE
MARTA REBANE
AINO LUKMAN
INGRID LAHESALU
SALME VAHEMAA
SAIMA LEMETTI
SELMA FIMBERG
LINDA KAARE
JELENA DEMENTJEVA
LINDA KASO
HILDA-MARCELLA NURK
ÕIE ALTMÄE
ALBERT NIKANOV
JUTA KASU
HELMI NEEME
SELMA RAUS
LINDA ALLIK
MARTA NÕGENE
EDUARD MEL
JAAN DANILAS
PIIA SULANE
LINDA MÜNTER
HELGA MOND
HELJU PAAK
AGE SELGMÄE
ELLEN LIIVAMAA
Soovime õnne ja tugevat tervist!

01.10
02.10
02.10
02.10
03.10
03.10
03.10
04.10
04.10
05.10
05.10
06.10
08.10
09.10
11.10
11.10
12.10
13.10
17.10
18.10
18.10
21.10
22.10
22.10
24.10
25.10
26.10
26.10

-

96
70
75
90
70
75
91
81
91
75
82
92
94
70
75
81
83
92
84
84
85
75
70
75
80
75
70
85

Väike-Maarja Vallavalitsus
Väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja
http://www.v-maarja.ee

Toimetaja:
Ilve Tobreluts
tel 329 5759
ilve@v-maarja.ee

Trükitud trükikojas AGUR,
Pikk 16, Rakvere
tel 322 3999
Tiraaž 1200 eks.

