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Väike-Maarja sai uue spordihoone
15. septembril avati Väike-Maarjas uus spordihoone. Hoone nurgakivi pandi
eelmisel aastal Georg Lurichi 130. sünniaastapäeva pidustuste käigus. Tänavu
suveks sai hoone üldjoontes valmis, suvi kulus veel viimasteks viimistlustöödeks
ja sisustamiseks ning haljastuse ja parkla rajamiseks. Kooliaasta alguseks oli
spordihoone valmis teenindama nii koolide õpilasi kui ka spordilembelisi
vallaelanikke.
Spordihoones on kasulikku pinda 3630 m˛, on normaalmõõtmetega korvpallisaal,
mille saab vahekardinaga poolitada kaheks harjutusväljakuks, jooksurada, jõusaal,
maadlussaal, aeroobikssaal, head pesemisvõimalused ja saunad. Koos sisustuse,
haljastuse ja parklatega läks spordihoone maksma veidi üle 30 miljoni krooni.
Spordihoone avamisele oli kogunenud rohkesti vallarahvast, osalesid ka EOK
president Mart Siimann, “Jõudi” peaspetsialist Matti Reimann, Riigikogu liikmed
Kristiina Ojuland, Indrek Saar ja Toomas Varek, maavanem Urmas Tamm ja veel
paljud-paljud külalised.
Hommikupoolikuti on hoone peamised kasutajad valla koolide õpilased,
õhtupoolikul töötavad huvialaringid, õhtutundidel on spordihoone vallaelanike
käsutuses. (Teenuste hinnakiri on infolehe 15. leheküljel)
Väike-Maarja spordihoone on külastajatele avatud alljärgnevalt:
E-R kell 16.00 – 21.00
L-P kell 10.00 – 16.00
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Spordihoone juhatajana töötab Ants Rikberg (tel 529 0745).

Hetk pärast lindilõikamist
Esimene võistlusmäng uues spordisaalis peeti gümnaasiumi
nooremate ja vanemate korvpallipoiste vahel

Vallavolikogu võistkond on platsileminekuks valmis
Pilk maadlussaali
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VALLAVOLIKOGUS
29. augustil 2007. a.
1. Aleviku- ja külavanema
statuudi kehtestamine
Ette
kandis
arendusettevõtlusnõunik Liina Tiimus.
OTSUSTATI kehtestada
aleviku- ja külavanema statuut.
2.Väike-Maarja valla jäätmevaldajate registri asutamine
Ette kandis keskkonnanõunik
Leie Arula.
OTSUSTATI asutada kohaliku
omavalitsuse register ametliku
nimetusega „Väike-Maarja valla
jäätmevaldajate register“.
3. ÜVK (ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni) arengukava
kinnitamine – I lugemine
Ette kandis abivallavanem
Kaarel Moisa.
OTSUSTATI
kuulutada
esimene lugemine lõppenuks.
4.Detailplaneeringu
kehtestamine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI kehtestada
Ebavere küla Kaarma tööstusala
detailplaneering vastavalt OÜ
Projekteerimiskeskus tööle.
5. Seisukoha andmine
kinnistu võõrandamiseks

Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI toetada OÜle
Artiston Kinnisvara Majaka
kinnistu omandamiseks loa
andmist.
6.Katastriüksusele sihtotstarbe määramine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI määrata Hirla
külas asuvale vabale põllumajandusmaale
nr
P-3
kasutusvalduse seadmiseks
moodustatud Puukoristaja
katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
7. Peremehetu ehitise
arvelevõtmine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI võtta peremehetu ehitisena arvele
Müüriku külas asuv krossirada.
8. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
Väike-Maarja vallas Vao külas
on Väike-Maarja valla omandis
Liivapõllu kinnistu, mis piirneb
lõunast Meibaumi karjääri
katastriüksusega, põhja pool

paikneb maa-ala, kus on
kasutamata
liivaja
kruusavarusid. Nimetatud maaala kuulub jätkuvalt riigi
maafondi st omandiküsimus
maareformi
käigus
on
lahendamata ja ei ole esitatud ka
vastavaid taotlusi.
OTSUSTATI
taotleda
munitsipaalomandisse Vao külas
asuv Väike-Maarja vallale
kuuluva Liivapõllu katastriüksusega põhja poolt piirnev
maa-ala,
sihtotstarbega
karjääride maa.
Info
· Üldplaneeringu KMSH
(keskkonnamõjude
strateegilise hindamise)
aruande tutvustus
Aruannet tutvustas MTÜ
Liivimaa
Arenduskeskus
juhtekspert Arvo Järvet.
· Korraldatud olmejäätmeveo
pakkumise kutsedokumendid
Kutsedokumente tutvustas
keskkonnanõunik Leie Arula.
· Euroopa Liidu programmi
rakenduskava “Piirkondade
terviklik ja tasakaalustatud
areng” alasuuna 1 “Kohalike
avalike teenuste arendamine” ja
alasuuna 3 “Piirkondade

konkurentsivõime tugevdamine”
rakendamise
võimalused Väike-Maarja vallas.
Vallavanem Olev Liblikmann ja
arendus-ettevõtlusnõunik Liina
Tiimus tutvustasid meie valla
võimalikke prioriteete nimetatud
programmis osalemisel:
1.Väike-Maarja koolide
staadioni rajamine (arvamuslikult võiks see maksma minna 18
miljonit, sellest 3 miljonit oleks
omafinantseering);
2.Väike-Maarja gümnaasiumi
hoone lõpliku rekonstrueerimise
projekt (kogumaksumusega 15
miljonit, sellest omafinantseering
2,5 miljonit krooni);
3.Simuna alevikus oleva
apteegimaja rekonstrueerimise
(kogumaksumusega 7 miljonit
krooni).
Toimus arutelu, mille käigus
seati kolmandaks prioriteediks
Simuna vana koolimaja rekonstrueerimise projekt.

(hoonete katused).
OTSUSTATI tormikahjud, so
katuste remont, katta poole summa
ulatuses kulu tõendava dokumendi
alusel.

tegevuse lõpetamise korra” punktist 61
ning seoses Lääne-Viru Maavalitsuse
kirjaga 02.08.2007 nr 1.1-9/ 5653
“Aavere Hooldekodu lõpetamisettepaneku kooskõlastamine”, anda
nõusolek Aavere Hooldekodu tegevuse
lõpetamiseks.
4. Reservfondist raha eraldamine
OTSUSTATI eraldada reservfondist 44 000 krooni uue spordihoone
käivitumiseks vajaliku sisustuse
soetamiseks.
5.Projekteerimistingimuste
määramine
OTSUSTATI määrata projekteerimistingimused OÜ-le Äntu Mõis
olemasoleva põllumajandusliku
tootmishoone rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks I ehitusjärgu etapina
aadressil Äntu küla.
6. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada Baltic Log
Cabins OÜ-le ehitusluba metallkonstruktsioonis tootmishoone
püstitamiseks asukohaga Ebavere küla.

· Vallavanema info
Vallavanem Olev Liblikmann
tutvustas VIROLis (Lääne-Vioru
Omavalitsuste Liidus) arutatut ja
andis infot Kiltsi mõisa projekti
kohta.

VALLAVALITSUSES
21. augustil 2007. a.
1. Reservfondist raha eraldamine
OTSUSTATI
· eraldada reservfondist 35 000 krooni
töökoja ukse vahetamiseks;
· eraldada reservfondist 64 000 krooni
KIKi projekti “Väike-Maarja aleviku
biopuhasti soojustamine” täiendavaks
kaasfinantseerimiseks;
· eraldada reservfondist 14 440 krooni
puitmaterjali soetamiseks (külade
infotahvlid, matkaradade laudtee,
Müüriku lava põrand).
2. AS Klaasmerk taotlus
OTSUSTATI pikendada AS-ga
Klaasmerk üürilepingut 10-ks aastaks
ja juurde üüritava pinna suhtes
rakendada kolme aasta jooksul
koefitsenti 0,5.
3. Vallavara müük - Pandivere
villavabrik, elamu Energia 6, Eipri
küla end. kauplusehoone
OTSUSTATI tellida eksperdilt ·
Pandivere villavabriku, elamu Energia
tn 6 ja Eipri küla endise kauplushoone
hindamine ning võimalusel hooned
müüa.

4.Hinnapakkumiste kinnitamine
· OTSUSTATI kinnitada edukaks
pakkumiseks Väike-Maarja biopuhasti
soojustamise ehitustööde teostamiseks
ASi Antaares pakkumine summas 803
777 krooni ja sõlmida AS-ga Antaares
leping tööde teostamiseks;
· OTSUSTATI kinnitada edukaks
pakkumiseks Väike-Maarja valla
asutustele sülearvutite soetamise
hankel ASi Kernel pakkumine summas
205 667 krooni.
5. Sünni- ja matusetoetuste
eraldamine
OTSUSTATI
· maksta ühele taotlejale sünnitoetust
summas 2500 krooni;
· maksta neljale taotlejale
matusetoetust kokku summas 3000
krooni.
Info
· Tormikahjud
Seoses 14. augustil Kiltsi alevikku
tabanud keeristormiga on laekunud 2
taotlust tormikahjude hüvitamiseks

28. augustil 2007. a.
1. Maaküsimused
Kinnitati
· Avanduse külas asuvate TOHVRI
katastriüksuste AIN AHLBERGile
ostueesõigusega
erastamise
eeltoimingud;
· Simuna alevikus RAJA tn 9 asuva
4,56 ha suuruse katastriüksuse VÄINO
HAIBAle ostueesõigusega erastamise
eeltoimingud.
2. Matusetoetuse eraldamine
OTSUSTATI maksta matusetoetust
kolmele taotlejale kokku summas 2250
krooni.
3. Nõusoleku andmine
OTSUSTATI tulenevalt Vabariigi
Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega
nr 224 kinnitatud “Valitsusasutuste
hallatavate riigiasutuste moodustamise
ja ümberkorraldamise ning nende
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04. septembril 2007. a
1. Maaküsimused
Määrati teenindusmaa Simuna
alevikus KOOLI tn 4 asuvatele ELLI
EINERile kuuluvatele hoonetele ning
kinnitati moodustatava katastriüksuse
sihtotstarbeks elamumaa.
Kinnitati
· Avanduse külas asuva 31 307 m2
suuruse KASEMETSA katastriüksuse
VA L D E K - V O L D E M A R
KASEMETSale ostueesõigusega
erastamise eeltoimingud;
· Avanduse külas asuva 3392 m2
suuruse VESKI katastriüksuse
VIKTOR ABASSOVile ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Simuna alevikus KATSEJAAMA
tee 1b asuva 1712 m 2 suuruse
katastriüksuse LEE KOLPAKOVile
ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Kännuküla külas asuva 13 283 m2
suuruse PAJUVITSA katastriüksuse
ALLA VEERMETSale ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Väike-Maarja alevikus Ehitajate tee
3b asuva 70 m2 suuruse katastriüksuse
TÕNU HINNOSAARele ja MADIS
TÜRBSALile ostueesõigusega erastamise eeltoimingud.
Nõustuti:
· Ebavere külas asuva korterelamu
teenindamiseks 12 357 m2 suuruse
SALZIMÕISA
katastriüksuse
moodustamisega;
· Hirla külas asuva 26,44 ha suuruse
PUUKORISTAJA katastriüksuse
moodustamisega kasutusvaldusesse
andmiseks;
· Ebavere külas asuva 7,59 ha suuruse
TERVISESPORDI katastriüksuse
moodustamisega Väike-Maarja valla
munitsipaalomandisse taotlemiseks.
2. Sünnitoetuse määramine
OTSUSTATI maksta kahele
taotlejale sünnitoetust kokku summas
5000 krooni.
3. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI· väljastada AS-le
Antaares ehitusluba projekti “VäikeMaarja
aleviku
biopuhasti
soojustamine” teostamiseks ja
väljaehitamiseks aadressil Ebavere küla.
·väljastada Väike-Maarja Vallavalitsusele elektripaigaldustööde ja
ehitusremonttööde osas ehitusluba
Väike-Maarja Hoolekande- ja
Tervisekeskuse siseelektrivarustuse
rekonstrueerimis- ja ehitusviimistlustöödeks aadressil Ravi 1 Väike-Maarja
alevik.
·väljastada Väike-Maarja Vallavalitsusele akendepaigaldustööde ja
ehitusremonttööde osas ehitusluba
Väike-Maarja Hoolekande- ja

Tervisekeskuse avatäidete (aknad
välisseintes) vahetus-, rekonstrueerimis- ja ehitusviimistlustöödeks
aadressil Ravi 1 Väike-Maarja alevik.
4. Hinnapakkumise kinnitamine
OTSUSTATI:
· kinnitada edukaks pakkumiseks OÜ
Hektali pakkumine summas 708 364.62
krooni (Väike-Maarja hoolekande- ja
tervisekeskuse elektrisüsteemi
renoveerimine);
· kinnitada edukaks pakkumiseks AS
Pandivere Ehitus pakkumine summas
323 593.80 krooni (Väike-Maarja
hoolekande- ja tervisekeskuse
elektrisüsteemi renoveerimise järgsed
viimistlustööd).
5. Raha eraldamine reservfondist
OTSUSTATI eraldada reservfondist 5 900 krooni Ebaveres
22.09.2007 toimuva ratsaspordipäeva
auhindadeks.
6. Korraldatud olmejäätmeveo
pakkumise kutsedokumentide
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada korraldatud
jäätmeveo avaliku konkursi pakkumise
kutse dokumendid koos lisadega.
7. Kasutusloa väljastamine
OTSUSTATI
anda
välja
kasutusluba Väike-Maarja Vallavalitsusele kuuluvale Väike-Maarja
Jäätmejaamale lõpetatud ehitustööde
ja platsitööde kohta aadressil Tehno 5
Väike-Maarja alevik.
8. Jäätmejaama lahtiolekuaegade
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja jäätmejaama lahtioleku ajad:
· kolmapäevast reedeni kell 13.0019.00
· laupäeval ja pühapäeval kell 10.0015.00.
9. Vara tasuta kasutada andmine
OTSUSTATI anda OÜ-le
Puhastusekspert tasuta kasutada
puhastusteenindajate koolituse
läbiviimiseks Väike-Maarja hoolekande- ja tervisekeskuses, VäikeMaarja integreeritud kooli võimlas ja
Väike-Maarja muuseumis asuvad
ruumid.

11. septembril 2007. a.
1. Maaküsimused
Kinnitati Hirla külas asuvate 43,36
ha ja 6,53 ha suuruste KARULAUDA
katastriüksuste OÜ-le KARUVÄLJA
ostueesõigusega erastamise eeltoimingud.
Nõustuti · Raeküla külas asuva Raja
katastriüksuse nime muutmisega.
2. Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnitamine
OTSUSTATI· nõustuda täiendava
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sotsiaaltoetuse eraldamisega toimetulekutoetuse vahenditest 33 taotlejale
kokku summas 50 550 krooni;
· nõustuda koolilõuna kompenseerimisega 2007/2008. õppeaastal
alates 01.09.2007 .a kahele Noarootsi
gümnaasiumi õpilasele (a’14 krooni
päevas) ja seitsmele Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilasele (a’14 krooni
päevas);
· nõustuda lasteaia toiduraha (a’10
krooni päevas) kompenseerimisega
Väike-Maarja lasteaia ühele lapsele
2007/2008. õppeaastal alates
01.09.2007 kuni 01.01.2008. a;
· mitte nõustuda sotsiaaltoetuse
eraldamisega viiele taotlejale.
3. Matusetoetuse eraldamine
OTSUSTATI maksta ühele taotlejale
matusetoetust summas 750 krooni.
4. Tanel Kümnikuga sõlmitud
lepingu peatamine
OTSUSTATI peatada poolte vahel
23.01.2007. a sõlmitud lepingu p 2.1.1.
täitmine seoses Tanel Kümniku
kaitseväeteenistuses viibimisega alates
01.10.2007. a kuni 01.06.2008. a.
5. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada ASile
Pandivere Ehitus ehitusluba VäikeMaarja aleviku veevarustuse
välistrasside ehitamiseks 500 m
ulatuses Ebavere külas.
6. Projekteerimistingimuste
määramine
OTSUSTATI määrata projekteerimistingimused Tanel Kislovile
üksikelamu ja sauna püstitamiseks
aadressil Maretaru-Uuetoa talu, Rastla
küla.
7. Raha eraldamine reservfondist
OTSUSTATI
· eraldada reservfondist 17 700 krooni
valla huviväärsuste filmimiseks TV3
saate “Puhka Eestis” jaoks.
· eraldada reservfondist 24 850 krooni
turvavalgustuse paigaldamiseks VäikeMaarja gümnaasiumisse.
8. Hinnapakkumiste tulemuse
kinnitamine
· Valla asutustele lauaarvutite
soetamise hange.
OTSUSTATI kinnitada edukaks
pakkumiseks AS Infotark pakkumine
summas 324 220 krooni.
· Väike-Maarja jäätmejaama erinevate
jäätmeliikide konteinerite ja nende
tühjendamise hinnapakkumine.
OTSUSTATI kinnitada edukaks
pakkumiseks AS Cleanaway
pakkumine.
9. AS Vao Agro kompleksloa
taotlusele seisukoha andmine
OTSUSTATI nõustuda ASile Vao
Agro keskkonnakompleksloa andmisega tingimusel, et põllule laotatud läga

viiakse mulda 24 tunni jooksul.
10. Korralduse muutmine
OTSUSTATI muuta vallavalitsuse
10.07.2007. a korralduse nr 293 p 1 ja
sõnastada see järgmiselt:
1. Anda OÜ-le Exitom üürile Pikk 1
Väike-Maarja integreeritud kooli
võimlas asuv massaažiruum pindalaga
17 m2.
11.
Teenuste
hinnakirja
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja integreeritud kooli võimla
teenuste hinnakiri.

18. septembril 2007. a
1. Sünni-ja matusetoetuste
eraldamine
OTSUSTATI · maksta ühele
taotlejale sünnitoetust summas 2500
krooni;
· maksta ühele taotlejale matusetoetust summas 750 krooni.
2.
Simuna
sauna
lahtiolekuaegade muutmine
OTSUSTATI muuta Simuna sauna
lahtiolekuajad alates 29.09.2007
järgmiselt:
· laupäeviti 14.00-17.00 naised
(sissepääs kuni 16.00);
· laupäeviti 17.00-20.00 mehed
(sissepääs kuni 19.00).
3. Spordihoone lahtiolekuaegade
kinnitamine
OTSUSTATI, et Väike-Maarja
spordihoone on külastajatele avatud:
· E-R kell 16.00 – 21.00
· L-P kell 10.00 – 16.00.
4. Alaeelarvete muutmine
OTSUSTATI kinnitada valla
alaeelarvete muudatused kulude
eelarves.
5. Vallavara müümine
OTSUSTATI müüa kombain DON
18 000 krooni eest Priit Sõnumi Pärtli
talule.
6. Kasutuslubade väljastamine
OTSUSTATI
· anda välja kasutusluba OÜ-le
Avispeamees kuuluvate teravilja
kotihoidla ja punkerhoidla lõpetaud
ehitustöödele ja platsitöödele aadressil
Avispea küla;
· anda välja kasutusluba Jaak
Läänemetsale kuulva Uuetoa talu
abihoone
lõpetatud
ehitusrekonstrueerimistöödele aadressil
Avispea küla;
· anda välja kasutusluba Matti
Preemile kuuluvale Nadalama
seltsimaja ja käsitöötoa katuse
lõpetatud
ehitusrekonstrueerimistöödele aadressil
Nadalama küla .
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KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST
12. septembril 2007 kuulutas
MTÜ Roheline Paik välja avaliku
konkursi korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse andmiseks VäikeMaarja, Tamsalu, Rakke ja
Laekvere valdades.
Mis on korraldatud
jäätmevedu ja mida peaks
jäätmevaldaja teadma kui meie
vallas käivitub korraldatud
jäätmevedu?
Jäätmeseaduse järgi on
korraldatud
jäätmevedu
olmejäätmete kogumine ja
vedamine määratud piirkonnast
määratud jäätmekäitluskohta või
-kohtadesse
kohaliku
omavalitsuse organi korraldatud
konkursi korras valitud ettevõtja
poolt. Seega vald määrab
veopiirkonnad, jäätmeveo
teenustasu piirmäärad ja
jäätmeveo tüüptingimused ning
annab konkursi võitnud vedajale
kolmeks aastaks ainuõiguse.
Korraldatud
jäätmeveo
eesmärk on korrastada valla
jäätmehooldust.
Mitmed
majaomanikud on üritanud
jäätmekäitlusele kuluvat raha
säästa ning jätnud prügiveolepingud sõlmimata. Oma
jäätmed sokutavad nad
võõrastesse konteineritesse,
põletavad või viivad lihtsalt
metsa alla, reostades nii loodust.
Korraldatud jäätmeveo rakendumisel on jäätmeveo süsteemiga liitumine vältimatu ning
kõigil jäätmetekitajatel tuleb
prügiveo eest maksta. Seetõttu
kaob taolistel “prügijänestel”
majanduslik motiiv oma prügist
ebaseaduslikult vabaneda ning
keskkonda prahistada.
Väike-Maarja vallas reguleerivad jäätmekäitlust ja
jäätmevedu jäätmehoolduseeskiri ja Väike-Maarja valla

korraldatud olmejäätmeveo
piirkondade, vedamissageduse
ja –aja ning jäätmeveo
teenustasu piirmäärade kinnitamine ning teenustasu ja
piirmäärade muutmine, mis on
kohustuslikud täitmiseks kõigile
vallaelanikele ja vallas tegutsevatele ettevõtetele.
Korraldatud jäätmeveoga
seonduvate tegevuste ajagraafik
· 13. septembril 2007 kuulutas
MTÜ Rohleine Paik välja
korraldatud jäätmeveo avaliku
konkursi. Pakkumise esitamise
tähtaeg on 3 kuud, s.o 13.
detsember 2007.
· Jaanuaris 2008. a peavad
Väike-Maarja, Tamsalu, Rakke ja
Laekvere vallavolikogud andma
korraldatud
jäätmeveo
ainuõiguse parima pakkumise
teinud ettevõtjale (jäätmevedajale). Ainuõigus antakse
kolmeks aastaks.
· Veebruaris 2008 toimubMTÜ
Roheline Paik ja vedaja vahelise
lepingu sõlmimine
· 2008. a veebruaris-märtsis
peab jäätmevedaja sõlmima
jäätmevaldajatega lepinguid,
muretsema vajaliku hulga
konteinereid ning saama LääneVirumaa Keskkonnateenistuselt
jäätmeloa.
· 1. aprillil 2008 käivitub
korraldatud jäätmevedu, kui
konkurssi ei vaidlustata või ei
ilmne muid ettenägematuid
asjaolusid.
Mis muudatusi toob korraldatud jäätmevedu vallaelanikule
(jäätmevaldajale)?
Nendele jäätmevaldajatele,
kellel on jäätmekäitlusleping
olemas ja prügivedu on ka seni
regulaarselt toimunud, korraldatud jäätmevedu olulist
muutust kaasa ei too. Parimal

juhul võib jäätmeveo hind
muutuda odavamaks. Kui juba
eelnevalt oli leping sõlmitud
vedajaga, kes piirkonna võitis,
jääb ka jäätmevedaja samaks.
Eeldatavasti
lõpetavad
korraldatud jäätmeveo rakendumisel ka nn prügijänesed oma
jäätmete võõrastesse konteineritesse sokutamise.
Muutus on oluline just
nendele jäätmetekitajatele, kellel
tänaseni
valla
jäätmehoolduseeskirja rikkudes pole
veel jäätmekäitluslepingut ühegi
prügivedajaga sõlmitud. Sellest
ka üks korraldatud jäätmeveo
eesmärke – haarata kogu
elanikkond jäätmeveo süsteemi
ning seeläbi ennetada valla
prahistamist.
MTÜ Roheline Paik ja vedaja
vahelise lepingu jõustumisel
(veebruar 2008) kaotavad kõik
ülejäänud jäätmevedajad õiguse
vallas olmejäätmeid vedada,
seega kaotavad kehtivuse
senised jäätmeveolepingud.
Ainuõiguse võitnud jäätmevedaja võtab jäätmevaldajatega
ühendust, et sõlmida jäätmekäitluslepinguid. Kuigi korraldatud jäätmeveo rakendumisel ei
ole
jäätmekäitluslepingu
sõlmimine tingimata kohustuslik,
on see vägagi soovitatav.
Jäätmekäitluslepinguga saab
täpsustada jäätmemahutite
tühjendamise sagedust ja aega,
konteinerite renditingimusi,
teenuse eest maksmise
tingimusi, lisateenuseid ja muid
jäätmeveoga
seonduvaid
üksikasju.
Nendele jäätmevaldajatele, kes
ei soovi või ei pea vajalikuks
jäätmekäitluslepingut, hakkab
piirkonna vedaja osutama
jäätmeveo teenust vastavalt

volikogu poolt kehtestatud
miinimumpaketile,
s.o
tiheasustusaladel üks kord 28
päeva jooksul ja hajaasustuses
üks kord kvartalis.
Erandjuhul on võimalik
taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist.
Põhjendatud taotlus tähtajaliseks ja erandkorras
korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemiseks
esitatakse vallavalitsusele.
Mitteliitunuks
lugemine
kinnitatakse vallavalitsuse
korraldusega.
Mõjuvad
põhjused, mis võivad õigustada
korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemist on
näiteks:
·jäätmemahutite tühjendamiseks kalli eritehnika vajadus;
· jäätmevaldaja eemalviibimine
elu- või tegevuskohast suurema
osa aastast;
· jäätmeid tekib hulgaliselt
massiürituste toimumisel, muul
ajal jäätmeid ei teki;
· muid jäätmeid tekib valdavalt
rohkem kui korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid.
Vallavalitsusel on õigus
lõpetada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine, kui jäätmevaldaja ei esita õigeaegselt
andmeid oma jäätmete käitlemise
kohta või esitab valeinfot,
samuti kui jäätmevaldaja ei tule
ise oma jäätmete käitlemisega
toime.
Jätkame korraldatud jäätmeveo teemadel
järgmiste
infolehtede veergudel.
Leie ARULA,
keskkonnanõunik

Tähelepanu!
Väike-Maarja vallavolikogu ootab 1. novembriks ettepanekuid Valla Aasta tegija auhinda antakse välja 2003. aastast alates. Seni
valla Aasta tegija 2007 väljaselgitamiseks.
on selle tunnustuse osaliseks saanud Lembit Keerus (2003), Avo
Valla Aasta tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule, kelle Part (2004), Endel Mäesepp (2005) ja Egne Liivalaid (2006).
töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul eriliselt Kes tänavu? Vaadakem endi ümber ja märgakem tegijaid!
silma paistnud ja aidanud kaasa valla arengule.
Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla Aasta tegija tunnistus ja auhind (Riho Hüti teemakohane
kantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märgusõna all “Aasta klaasimaal) antakse üle detsembrikuus valla aastapäeva aegu.
tegija auhind” hiljemalt 1. novembriks. Ettepanekuid võivad teha
kõik: iga vallas elav isik, iga vallas tegutsev asutus, ettevõte,
mittetulundusühing jne.
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Väike-Maarjas avatakse jäätmejaam
3. oktoobril avatakse VäikeMaarja alevikus Tamsalu mnt 1
VÄIKE-MAARJA JÄÄTMEJAAM, kuhu kohalikud elanikud
saavad tasuta ära anda
mitmesuguseid jäätmeid.
Avatud K-R 13-19, L-P 10-15
Jäätmejaama haldajaks on
Väike-Maarja Vallavalitsus
Väike-Maarja valla elanikelt
võetakse vastu:
· OHTLIKUD JÄÄTMED
· VANAPABER JA PAPP
· PAKENDIJÄÄTMED
· OLMEELEKTROONIKA
· METALLIJÄÄTMED
· EHITUSJÄÄTMED
· SUUREMÕÕTMELISED
JÄÄTMED
· KLAASIJÄÄTMED
· VANAREHVID
Väike-Maarja jäätmejaama
juhis erinevate jäätmete
üleandmiseks
1.Ohtlike jäätmete konteinerisse võib panna: Pliiakud, FeCdakud, NiCd-akud, akude
elektrolüüdid, patareid; ohtlike
ainetega saastunud filtrimaterjal,

puhastuskaltsud; ohtlikke aineid
sisaldav (reostunud) pakend;
mootori-, käigukasti- ja
määrdeõlid;
kemikaalid,
pestitsiidid; päevavalguslambid,
elavhõbeda jäätmed; värvid,
trükivärvid, liimid, vaigud;
ravimid.
2.Paberi- ja papikonteinerisse võib panna: ajalehed,
ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal; vanad raamatud,
töövihikud, igasugune muu
trüki- ja paljunduspaber;
joonistus- ja kirjutuspaber;
pappkastid ja –karbid, lainepapp,
jõupaber, paberkotid jm puhtad
paberpakend.
NB! Paberi- ja papikonteinerisse ei sobi määrdunud,
vettinud ega märg paber ja papp,
kopeerimispaber, kleepsildid,
teibid, kleepsud, kommipaberid
ning muud toiduainete pakendid.
3. Pakendikonteineritesse võib
panna: plastpakendid nagu kile,
plastnõud ja –karbid, jogurti- ja
võitopsid, õli- ket upi- ja
majoneesipudelid, kosmeetikaning hooldustoodete pakendid

Väike-Maarja valla
veterinaararstid
I. Väike-Maarja valla volitatud veterinaararstid
1. Kaie Jõesaar, telefon 518 9017
tööpäevadel 9.00-11.00 ja 14.00-16.00;
tööpiirkond: Väike-Maarja valla Kiltsi-poolne osa.
2. Maia Vainult, telefon 501 7079;
tööpiirkonnaks on Väike-Maarja valla Karuvälja farm.
Vastuvõtt E-R 9.00-15.00 ja L 10.00-13.00
aadressil Pikk 14 a, Väike-Maarja.
3. Andres Morozov, telefon 505 3372;
tööpiirkonnaks ülejäänud osa Väike-Maarja vallast.
4. Hannes Vainult, telefon 514 6773;
tööpiirkond OÜ Pandivere L.T.
Volitatud veterinaararst väljastab vet.tõendeid, kontrollib farme
ja tapamaja, teeb ettekirjutusi ja riikliku loomatauditõrje plaanis
ettenähtud töid temale kinnitatud tööpiirkonnas.
II. Tegevusluba omavad veterinaararstid
1. Jaan Vainult, telefon 505 5970
2. Piret Järvamägi, telefon 520 6283
Tegevusluba omav veterinaararst teeb loomade ravitöid.

ja muud puhtad plastpakendid;
kaaspakendid nagu valgest ja
värvilisest klaasist pudelid ning
purgid ja muud puhtad
klaaspakendid: metall- ja
alumiiniumpakendid, toidu- ja
joogipakendi kaaned ja korgid,
konservipakendid; joogikartong
nagu kartongist piima-, mahla- ja
veinipakendid ja muud puhtad
kartongpakendid.
NB! Pakendikonteinerisse ei
sobi lehtklaas, elektripirnid,
kummist tooted ega mänguasjad,
samuti olmejäätmed, sinna ei
panda ohtlikke jäätmeid ega
muid sinna sobimatuid jäätmeid.
Pakendikonteinerisse
paigaldamisel
peavad
pakendijäätmed olema tühjad ja
puhtad.
4.Olmeelektroonika konteinerisse võib panna külmutuskapid, elektri-, gaasipliidid,
pesumasinad, televiisorid,
arvutid, raadiod, mikserid,
tolmuimejad jne.
NB! Jäätmejaama tuues
peavad kodumasinad olema
komplekssed.

5. Vanametalli konteinerisse
võib panna:vanad metallist
aiatööriistad, võrkaiad, plekitükid, ämbrid jne
6. Ehitusjäätmete konteinereid on kolm ja eraldi tuleb
panna puidujäätmed , kivi ja
eterniit.
7. Suuremõõtmelised jäätmete konteinerisse võib panna
:nii pehmet mööblit kui ka
sektsioonkappe, laudasid jne.
8. Klaasijäätmete konteinerisse võib panna puhast lehtklaasi.
9. Sõiduautorehvid võetakse
vastu puhtaid sõiduauto rehve,
korraga 8 tükki
10. Nõuetele mittevastavaid ja
loetlemata jäätmeid vastu ei
võeta.
11. Korralikult sorteeritud
jäätmed võetakse vallaelanikelt
vastu tasuta..
Sorteerimisega vähendate oma
olmeprügi hulka, mille veo eest
peate ka vähem maksma.
Leie ARULA,
keskkonnanõunik

Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi mittetulundusühingutele
“Õnnetuste ennetamine 2008”, mille eesmärgiks on
kodanikeühenduste kaasamine, leidmaks kogukonnakeskseid
lahendusi tuleohutuse tagamisel.
Juba seitsmendat aastat järjest toetab Päästeamet kogukonna ohutusele
suunatud projekte, mis tõstavad kodanike ohuteadlikust ja aitavad kaasa
turvalisema elukeskkonna loomisele. Päästeameti ennetustöö planeerimise- ja
analüüsi talituse juhataja Indrek Intsu sõnul on eelnevatele projektikonkurssidele
laekunud hulgaliselt huvitavaid taotlusi. “Nendele aktiivsetele inimestele, kellel
on visioon, kuidas oma külas, vallas või linnas ohtude ennetamisele kaasa
aidata, on see hea võimalus oma ideede realiseerimiseks,” märkis Ints.
Kandideerima on oodatud projektid, mille eesmärgiks on:
· kogukonna kesksete lahenduste loomine tuleohutuse tagamiseks;
· erivajadustega inimeste tuleohutusalase turvalisuse tõstmine;
· eakate inimeste tuleohutusalase turvalisuse tõstmine;
· lasterikaste perede tuleohutusalase turvalisuse tõstmine;
· laste ja noorte päästelase vaba aja tegevuste arendamine (huviringid ja laagrid);
· laste ja noorte tuletõrjespordi edendamine;
· päästeala traditsioonide ja kultuuri järjepideva arengu tagamine.
Toetuse ülempiir on 50 000 krooni. Projekti oma- ja/või kaasfinantseerimine
peab moodustama vähemalt 20 % kogu projekti eelarvest. Konkursil
osalemiseks tuleb vormikohane taotlus kahes eksemplaris esitada või
saata postiga 26. oktoobriks 2007. a Päästeametisse aadressil Raua 2,
Tallinn 10124.
Lisainfo: Indrek Ints, tel 6282077; e-post:indrek.ints@rescue.ee
Toomas VIKS,
päästeameti pressiesindaja
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VMPSi veerg
22. augustil sõitis kolm
autotäit rahvast Karepale
ürdiaeda uudistama. Perenaine
Katrin Luke võttis meid vastu
rammusa supi ja rahustava teega.
Ilm kiskus vihmale, seetõttu
alustasime supiga, mis koosnes
punest, iisopist, kartulist,
porgandist, põld- ja türgioast,
suitsulihast, hapukoort võis
igaüks lisada. Suppi süües saime
ülevaate Katrini tegemistest.
Kuna ta tegutseb mahetootjana,
on kõik looduslik, isegi taimed ei
kasva
peenardes
vaid
rohukamaras.
Kevadel
näidatakse metsataimi, suvel aias
kasvavaid taimi ja talvel viiakse
uudistajad metsa pungade,
sammalde ja puukoortega
tutvuma. Loodus annab
paljudele hädadele abi.
Küsimusele, millal on õige aeg
taimi korjata, vastas Katrin, et

puhas keskkond on peamine.
Loomulikult tuleb tunda taime ja
teada raviomadusi. Katrin
hindab väga omaaegset raamatut
„ENSV ravimtaimed“. Aias leidus
taimi stressi vastu, maole,
sooleussidele, kehvveresusele,
traumadele, vähi leevendamiseks ja veel nii mõnegi
haiguse tarbeks. Siis avanesid
taevaväravad ja me pagesime
tuppa. Põdrakanepitee koos
meega oli rahustava toimega.
Küsisime nõu paljude hädade
puhul ja nii mõnigi ostis kaasa
ravisalve ja –teesid. Soovistan
külastada Karepa ürdiaeda,
helistada võib telefonil 529 6536.
Kel soovi, saab lisaks
ravimtaimedele osta mere- või
loodusmaale.

Taaskasutuskeskus ootab
külastajaid
Endiselt on avatud taaskasutuskeskus Väike-Maarjas
Tamsalu mnt 1 teisel korrusel.
Oodatud on kõik kodus seisma
jäänud riided, jalanõud,
kodumasinad, mööbel, tööriistad
jne, kõik, mis kannatab
taaskasutada. Samas on müügil
talukaup ja kaltsuvaibad.
Oleme avatud reedel ja
laupäeval kella 10.00 - 15.00.

Tipa-tapa aasta kõnnib,
kõnnib pikaks
väiksed põnnid,
peenikesed paksemaks,
paksukesed peenemaks.

Õnnitleme!!!
Ene Laev - 15.10
Sven Kesler - 23.10
Mare Klement - 29.10

Infot saab ka telefonil 526 0283
(Kai).

Hanno Tamm - 29.10

Külastage meid!

Ruth RAIDLO

Kevadisi kulupõlenguid saab vältida, kui maavaldusi
sügisel korrastada
Tänavu aprillist jõustunud
keskkonnaministri määruse
„Metsa ja muu taimestikuga
kaetud alade tuleohutusnõuete
kinnitamine“ muudatustega
keelustati kulu põletamine pärast
lume sulamist kevadel kuni
vihmaste ilmade saabumiseni
sügisel. Selle seadusandliku akti
kohaselt kestab nimetatud
perioodil tuleohtlik aeg, mille
täpsema alguse ja lõpu määrab
Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituut (EMHI).
Vältimaks kulupõlengutest
tekkida võivat keskkonnakahju
ning ohtu inimeste elule ja varale,
kutsub Ida-Eesti Päästekeskus
maaomanikke korrastama oma
maid juba sügisel, kuni on
võimalik niita nii õueala kui ka
suuremaid heinamaid. „Kes on
sügisel oma valduste niitmisega
hoolas, sel kevadel muretum

ja turvalisem elu,“ märkis
päästekeskusejärelevalveteenistuse
juht Maido Nõlvak.
Kui eelmisel aastal registreeriti
esimene kulupõleng Virumaal 8.
aprillil, siis tänavu puhkes
kulutuli juba tunduvalt varem,
20. märtsil, kuid neid on
mullusest oluliselt vähem
registreeritud. Kui LääneVirumaal oli eelmisel aastal üle
kolmesaja metsa- ja maastikutulekahju, siis käesoleval aastal
on neid aset leidnud 105. IdaVirumaal ületab samalaadsete
tulekahjude arv tänavu küll
neljasaja piiri (430), kuid seegi
näitaja on mullusest kolm korda
väiksem.
Käesoleval aastal on Eestis
registreeritud 2128 metsa- ja
maastikupõlengut (eelmisel
aastal samal perioodil 6533),

millest ligikaudu neljandik on
aset leidnud Virumaal. Võrreldes
eelmise aastaga on kulupõlengute arv pea kõikjal vähenenud
ligikaudu kolm korda. See on
saavutatud
tänu
keelu
kehtestamisele ja ühise
järelevalve tõhustamisele.
Ida-Eesti Päästekeskus tänab
kõiki koostööpartnereid ja

kodanikke metsa- ja maastikupõlengute ennetamisel ning
kutsub mõistvale suhtumisele ka
järgmisel aastal.
Eve OJALA,
Ida-Eesti Päästekeskuse
avalike suhete büroo
juhataja
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TEADE
Seoses Väike-Maarja
valla 2008. aasta eelarve
koostamisega
palume
Väike-Maarja vallas registreeritud mittetulundusühingutel, seltsidel, seltsingutel, huvigruppidel ja
üksikisikutel esitada oma
finantstaotlused 2008. aasta
eelarvest koos konkreetsete
tegevuskavadega
(taotluste ja aruannete
blankette saab valla kantseleist ja Internetist valla
koduleheküljelt) VäikeMaarja vallavalitsusele
hiljemalt 1. novembriks.
Eeskätt toetatakse vallas
laiemale üldsusele suunatud
tegevusi ja üritusi. Mõelge oma
tuleva aasta tegevusplaanid
aegsasti läbi, sest toetusevajadusest tuleb teatada
vallavalitsusele just nüüd,
järgmise aasta eelarve koostamise ajal.
Info telefonil 329 5759.
2007. aasta eelarvest
eraldati toetusi:
MTÜle
Väike-Maarja
pasunakoor (tegevustoetus),
EELK Simuna kogudusle
(vitraažakna II etapp,loengusarja korraldamine, kristlik
noortelaager, heakorratööd
kirikuaias, kirikukontsertide
korraldamine), EELK VäikeMaarja kogudusele (kirikukontsertide ja jõulukuu ürituste
korraldamine), Krusensterninimelisele MTÜ-le (konverentside ettekannete kogumiku
koostamine, osalemine mõisakoole tutvustavas filmis,
loomelaagrid), Simuna koolile
(Simuna koolide ajalugu
käsitleva trükise kirjastamine),
tantsuklubile Ermetants (suvelaagri korraldamine), MTÜ-le
Simuna Spordiklubi (LaekvereSimuna rahvajooks), Simuna
naisteklubile (tegevustoetus,
F.G.W. Struve konverentsi

korraldamine),
klubile
Härmalõng (tegevustoetus),
Määri küla seltsingule
(mälestuskivi W.M.F. Zoege
von Manteuffelile), Käru küla
seltsile (tegevustoetus), klubile
Elurõõm (tegevustoetus), Kiltsi
rahvamaja memmede laulu- ja
tantsuringile (tegevustoetus),
Egne Liivalaidile (rahvus-

vahelise tantsupäeva ürituste
korraldamine vallas), VäikeMaarja naisseltsile (vabariigi
aastapäev ja advendiõhtu
hooldekodus), Kurtna-Nadalama küla seltsingule (kolme
küla päeva korraldamine,
heakorratalgud), Avanduse
küla seltsile (külapäeva
korraldamine),

2007. aasta toetussumma oli
kokku 214 000 krooni. Palun
kõigil tänavustel toetusesaajatel, kes pole veel aruannet
esitanud või kellel tegevus alles
ees, esitada aasta lõpuks
vallavalitsusele aruanne raha
kasutamise kohta.
Ilve TOBRELUTS

Võtame uude laienevasse Grossi Toidukaubad

..
..
..

VÄIKE-MAARJA kauplusesse tööle:
JUHATAJA
VAHETUSE VANEMA
VANEMTEENINDAJA
TEENINDAJAID
TRANSPORTTÖÖLISE
PAKKIJA-KORISTAJAID

Pakume sulle:
* konkurentsivõimelist töötasu
* kaasaegset töökeskkonda
* tööd pidevalt arenevas ettevõttes

.............................
CV palume saata e-posti aadressile personal@ogelektra.ee
või Vilde 6a, Rakvere. Lisainfo telefonil 512 2590, 322 3858.
Tule meie meeskonda!
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KUI VÄIKE MAARJA EMAGA KOOLIMAJJA JÕUAB …
Kui väike Maarja emaga
koolimajja jõuab on õpetaja Lauri
tagakambris kirjutuslaud juba
uuele kohale nihutatud. Ruum on
mingil imeväel jupi maad
suuremaks muutunud, seinad
paistavad läbi – enam ei saa
sinna nurka pandud Toots seal
koerust teha ja ukse kinni-lahti
langemist kohe ei kuulegi mitte.
Rannaliivasarnane põrand läigib
päiksekiiri vallatult tagasi
peegeldades värskest vahast, nii
et vägisi hakkad otsima väikese
Muki suure ja kõvera ninaga
susse. Vananev Julk-Jürigi pistab
oma nina ukse vahelt sisse ja
uudistab: “Ohoo, mis värk on?”
Paraku seisavad kirjutajatädi
(sekretär) toaukse kõrval
rebenenud istmikuga nurgadiivan ja tagapool teisevõimuaegsed kapid. Uudistajast JulkJüri näeb aga vaimusilmes juba
valget ja pehmete vormidega uut
mööblit.
Ometi vajab laste
lemmiku, hoolitsetud habemega
õpetaja Lauri, hubane viiulituba
veel soojustamist ja loodab
salapärast värvi seina saada.
Väikestel muusikutel ei lähe vist
kaua meelest, kuidas ennemalt
sai hommikuti viiulitoas
härmatisekirme peal liugu lasta.
Siiski vaatavad neile juba vastu
sillerdavalt valged ja samas
samblarohelised, uued ning
soojad
aknad,
millele
pimedavõitu talveõhtuteks saab
ette noodikirjalised kardinad.
Nõnda võib põksuva südamega
üle alevitänava kõpsata, et siis
õdusas ärklitoas oma esimesi
tillukesi heliteoseid mängida.
Äkki kuuleb väike Maarja
teiste laste elevil kilkeid ja tõmbab
emal kannatamatult käisest, et
lähme ruttu vaatama, küll hiljem
jõuab end ka koolikirja panna! Ja
mida nad näevad! Väike-Maarja
pisikesed-suured Lestad ja
Kuslapid,
Imelikud
ja
Tõnissonid, Teeled ja Arnod,
Kiired ja Tootsid … seisavad
söökla ukse peal ja näitavad
näpuga, endil silmad küsimusi
täis. Seal, kus kevadel olid uksed
söögitegemise ja lauanõude
pesemise manu, on nüüd valgete
postidega sügisese porgandi
värvi seinad. Ka uute avarate
akende vahele on mõned
„porgandid“ püsti värvitud. Tõsi
küll, katkistest ja vanade
vakstutega kaetud laudadest

tahaks vaikselt mööda minna, ent
ka siin on varsti abi loota, sest
küll vallamajas midagi välja
mõeldakse. Suvisest puhkusest
õhetavate põskedega ja pea alati
lustilistel lastel on söögiisu ikka
hea. Sööklaaknast paistab suur
ja kõrge, mustaruuduline ja pea
akendeta sein ning supilusikat
suhu pistes mõtiskled, mis see
on?
Musta seina mõistatuse
juurde tuleme järgmises
lehenumbris, seni aga vaatame,
mis meie väikese Maarja ja
emaga edasi juhtub.
Selle aja peale jõuab
jooksujalu nende juurde
väikevend algkoolimajast
surnuaia kõrvalt. Temalgi on
põsed punnis uudistest, mis ka
kohe välja purskab. Kevadel
lahkus ta madalast ja tumepruuni
laega koolisaalist avara looduse
rüppe. Nüüd aga saabus
väikevend otsekui päkapikkude
kirikust. Enam ei meenu emadeleisadele Juhan Liivi luuletus
„Must lagi on meie toal ja meie
ajal ka …“. Valges laes säravad
uued lambid nagu lühtrid vaba
vaimu kojavõlvidel. Tantsupõrand on saanud viimase lihvi
ja kaitsva õlikihi ning veidi
kõrgema poodiumiga lavaruum
joonistub üldpildist eraldi välja
kui õrnvioletne muusade maailm.
Maarja väikevend jutustas emale
veel, et juba septembris tuuakse
ka nende saali akendele uhiuued
rulood, mis külgedelt päikese
tuppa lubavad. Lava taha suurele
aiavaatele tuleb aga ette kate, mis
lubab lõpuks onudel-tädidel
fotokaga pilti teha ja kui vaja, siis
isegi põnevaid filme näidata.
Nõnda ei ehmata ju teised kohe
ära, kui Väike-Maarja Toots oma
helendava maakeraga pimedal
sügisõhtul kollitama tuleb.
Aga kust need Kiired ja
Tootsid ning Teeled ja Arnod siis
ikkagi koolimajja jõuavad ja miks
neid on nõnda hulgaliselt? VäikeMaarjas toimetavad väikese
ujulaga suures lasteaias hoolikad
ja tragid kasvatajatädid, kellelt
meie tillukesed vaimupärlid
saavad
oma
„esimesed
triibulised“. Ka seal toimus suve
jooksul nii ühte kui teist. Päike ei
paitanud sugugi mitte lihtsalt
niisama lastetühje liivakaste ja
tuul ei loksutanud suisa muidu
rühmaaknaid. Kes tähele-

panelikult piilumas käis, nägi, et
seal sehkendasid päevast päeva
kaugelt
linnast
tulnud
ehituseonud ja –tädid. Seda
teevad nad veel praegugi, kui
kogu meie aleviku laste tarvis
mõeldud ujula pole vahepeal
valmis saanud … Tänu JRK
Ehituse suurte inimeste
kärmetele kätele ja mõtlevatele
peadele oleme meie, VäikeMaarja lapsed, kasvatajad,
õpetajad ja emad-isad, täna selle
pildi ees, mida me näeme.
Küllap muutustest, mis
lasteaias on toimunud, räägivad
lapsed ise teile kõige paremini.
Ühe katusealuse kambri
saladuse tahaks siiski välja
rääkida. Kes sinna uudistama
läheb, leiab alati iseenda tarvis
midagi vajalikku ja uut. Võin ka
öelda, et sinna on peidetud
lauake-kata-end ja Aladdini
imelamp …! Mulle aga sosistasid
lapsed, et kui nende remondionul
Ivol tuleb palgapäev, siis
ülemused peaksid talle tehtud
töö eest palju-palju kommi välja
tegema!?
Ah jaa, peaaegu oleks
unustanud! Suve lõpupoole on

meie aleviku vahel üha
sagedamini nähtud üht
kummalist tegelast, kes on nii
tuttavlikult kellamees Lible
moodi. Ta tiirutab keskväljaku
ümber ja piidleb vallamaja poole.
Olevat linnas juba ammu töötuks
jäänud ja siis kuidagi kuulnud,
et Väike-Maarjas ehk mõndagi
temale kasuks tulemas. Ega teist
keegi pole temaga jutus olnud ja
äkitse kuulnud, mis tollel
elunäinud, ent silmini kavalaid
riukaid täis tegelasel mureks?
Selline sai seekord väike lugu
Oskar Lutsu „Kevadest“ 21.
sajandi Väike-Maarja variandis.
Käes on järjekordne kuldse
sügise aeg ja meie õpetajate
meelespidamise päev tulemas.
Jõudu soovidesse, jaksu
taotlustesse ja värskust
vaimusse! Et sulepeades jaguks
tinti ainult viite kirjutamiseks ja
et toetav sõna terake eksinud
õpilasele oleks alati kõrva tagant
võtta!
Lugupidamisega
Enn PARVE

Õpetaja oma tööga
kõndima peab nööri mööda –
sirge selg, soliidne turi…
ta ei tohi olla kuri,
ega ülearu hea,
sest et…mine lapsi tea
Leelo Tungal

Õpetaja!
Palun tule 4. oktoobril kell 18.00 Georgi söögituppa.
Soovime Sind õnnitleda ja tänada olemast õpetaja.
Vallavalitsus
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ÕPETAJALE
Esimene lehekülg valge on kõige puhtam,
esimene meelemõte julge on kõige helgem,
esimene paberile kantud sõna kõige vaimsem.
Esimene väljaelatud hingesoov on kõige õilsam,
esimene sisekaemuslik tunne on kõige haaravam.
Esimene maisusesse jälje jätnud tegu kõige õigem,
esimene kättejooksnud tagajärg on kõige lubavam.
Esimene beebisamm ilma emata on kõige ohtlikum,
esimene lapsemäng ilma oma isata on kõige igavam.
Esimene tehing ilma sõbrata on kõige kahtlasem,
esimene töö ilma Õpetajata kõige vastutusrikkam.

Palju on neid, kes igal sammul ihkavad kiitust –
vähe neid, kes tehes head, täidavad antud tõotust.
Palju on neid, kes jutlustavad imetledes iseenda mõttekust,
Vähe neid, kes teadmisi jagades arendavad õpilase arukust.
Sina, armas Õpetaja, oled üks neist hindamatuist vähestest,
kes teos-vaimus on üle pea kohal kokku löövaist lainetest.
Sina oskad hinnata oma õpilaste austust ja hoolitsust,
kannad ja hoiad iidsete mõttetarkade hingekoolitust.
Jagades vaimuoskusi juhatad igaühe omale teele,
täidad märkamatult heade ennetega õpilase meele.
Oskad läbi tunde ja taotluse jõu luua neile maailma uue;
Vaevalise, märkamatu tööga laotad õlule Valguse kuue.

On inimesi kordumatuid, erilisi ja ühetaolisi;
on inimesi tegusaid, mõtteärksaid ja igavaid.
Äärmiselt vähe on universaalseid, omanäolisi
ja samas inimarmastuses vaimselt vägevaid.

Kasvad läbi meie ilmaruumi vaimumõtluse täheks,
meie kasvame läbi Sinu aja loo järgmiseks leheks.

Nad anda oskavad saajailt vastu tahtmata,
head teevad ja edasi astuvad tasu ootmata.

Kord tuleb aeg ja me seisame koos valikute ees,
vastu astume vana ilma raskustele kui üks mees.
Sütest sähvanud sädet sulle, Õpetaja, ja ärksat vaimu,
viimaks kuldse ajastu tulevikku oma õpilaste hõimu.

Ka sina, Õpetaja, tunned rõõmu teiste rõõmust,
ravid maailma, inimesi armuärksast südamest.

Paunküla, 2002. a. Enn PARVE

Eesti külade VII maapäev
Alates 1996. aastast on külaliikumisel oma
suursündmus – maapäev ehk külade
parlament, mille eesmärgiks on koondada
külade esindajad ja koostööpartnerid
ühistesse mõttetalgutesse maaelu
arendamise teemal. VII Eesti külade maapäev
toimus 17.–19. augustini Jõgevamaal.
Seekordse maapäeva peateemaks oli
“Ettevõtlik Eesti küla Euroopa Liidus”.
Lääne–Virumaa delegatsiooni koosseisu
kuulusid Väike–Maarja vallast Ly Niinelaid,
Liivi Uueni ja Ene Preem.
Esimesel päeval tutvusime Jõgevamaa
eluoluga. Lääne–Virumaa esindus külastas
Pajusi küla. Maapäev avati Kuremaa lossis.
Samas kuulutati välja “Aasta küla 2007”
konkursi võitja – Kuhjavere küla
Viljandimaalt. Avamisele järgnes
isetegevuslaste kontsert ja maakondade
toitude tutvustus.
Teisel päeval jätkus üritus mõttetalgutega
kümnes Jõgevamaa külas kümnel erineval
teemal. Kõige populaarsemaks kujunes
noorte tegevust käsitlev töörühm, kus vaeti
võimalusi, kuidas panna noori küla arengu
vastu huvi tundma ja neid südamega maa
külge kinnistada. Peale noorte küsimuse
arutati Euroopa Liidu maaelu arengu
programmi LEADER teemasid ning kõneldi
külapõhistest ettevõtetest, külaseltside
pakutavatest teenustest ja turismitoodetest,
elukestvast õppest, külaelu eestvedajate
toetamisest, külainimeste meietundest ja
rahvakultuuri säilitamisest kogukonnas.
Töögrupi “Rahvakultuur ja maalähedane

eluviis” töös osalesid allakirjutanu ja Liivi
Uueni, kes esines ettekandega “Lääne–Viru
naised on külas kultuurihoidjad”.
Maapäeva viimasel päeval peeti foorum
teemal “Eesti küla Euroopa Liidus”, millel
arutati eelmisel päeval töögruppides
käsitletud teemasid kõigi erakondade
poliitikute ja regionaalministri Vallo
Reimaaga. Viimasel päeval said kõik huvilised
osa ka käsitöölaadast ja erinevatest
õpitubadest, kus õpetati, kuidas viltida,
valmistada liivakaarte, kirivööd ja õlest
esemeid.

Lääne-Viru esindus koos korraldajatega
maapäeval

Kolmepäevase ürituse lõpetuseks võeti
vastu tegevussuunised järgnevaks kaheks
aastaks ja kuulutati välja järgmise maapäeva
korraldaja, kelleks osutus Tartumaa.
Ene PREEM
PS!
Täname Väike–Maarja vallavalitsust, kes
kandis kõik meie Maapäeval osalemise
kulud, ning Ilme Seina, kelle kaunid ja
nutikad näputööd teemal “Vanast uus”
teenisid palju kiidusõnu!
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Väike-Maarja gümnaasiumi 1.a klass

Väike-Maarja gümnaasiumi 1.b klass

Kooliaasta algas

Kooliteed alustasid:

Kooliaasta avaaktused on peetud, pidulikkus asendunud töisega
nii õpilastel kui õpetajatel. Iga uue alguse puhul, aga kooliaasta
algus on alati uus, lubame vähemalt oma mõtetes olla paremad,
töökamad, sihikindlamad ...
Jätkugu meil kõigil jõudu, tahtekindlust, visadust,
üksteisemõistmist, et ühiselt positiivsete eesmärkide poole
liikuda.

Väike-Maarja gümnaasiumi
1.a klassis (õpetaja Egne Liivalaid)
Kristin Aas, Renee Aava, Marko Braust, Karel Kallasmaa, Mairo
Kivipõld, Eveli Klaan, Edward Heldur Kurim, Janelle Laukse, Jete
Hendrika Lood, Carolin Määltsemees, Germo Neem, Sandro Palmits,
Maris Praats, Rait Soomer, Heiki Sädem, Marek Tealane, Berta
Viikberg.
1.b klassis (õpetaja Helve Noorlind)
Karola Ainsar, Eleri Aleksa, Krete Hurt, Jaagop Janson, Reigo
Karon, Annabel Kilk, Janar Kirss, Margo Kobrusepa, Remo
Murumaa, Diana Piilsaar, Kiur Pohlak, Pille-Riin Puškina, Mait
Suursaar, Kirke Tobreluts, Richard-Erich Trestip, Mark Vainomaa.

Lembit KEERUS,
Kiltsi põhikooli direktor
Valla koolides alustas tänavu õppetööd 869 õpilast. 445 neist
asus õppima Väike-Maarja gümnaasiumis, 75 Kiltsi põhikoolis ja 85
õpilast Simuna koolis, 178 Väike-Maarja õppekeskuses, 86 VäikeMaarja muusikakoolis.
Esimestesse klassidesse läks kokku 52 õpilast.
33 asus neist õppima Väike-Maarjas gümnaasiumis
10 Kiltsi põhikoolis
9 Simuna koolis

Kiltsi põhikooli I klass

Kiltsi põhikooli
I klassis (õpetaja Siret Mätas)
Marge Aasmets, Margus Aasmets, Liisbed Augervald, Relika
Belova, Margo Danilov, Siim Hiielaid, Wan Ingar Ingeroinen,
Victoria Mitt, Tauri Pent, Tarvo Seimar.
Simuna kooli
I klassis (õpetaja Inna Liivak)
Anette Kasemets, Janek Kolmrist, Geiddo Kägu, Kristella Luht,
Tanel Ojasaar, Andris Pent, Virko Tammemägi, Virmo Tammemägi,
Holger Toots.
Simuna kooli I klass
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Uued õpetajad valla koolides sellel õppeaastal
Väike-Maarja gümnaasiumis on kolm uut õpetajat:
Kadri Polski – ajalugu ja ühiskonnaõpetus, 5.- 9 kl,
Relika Maripuu – inglise keel, 5.-9 kl,
Tiia Raag – algklasside pikapäeva- ja asendusõpetaja
Väike-Maarja õppekeskuses:
Ivi Vainjärv
Kiltsi põhikoolis kolm uut õpetajat:
Ville-Markus Kell – muusika, 5.-9. kl,
Rein Kolde – matemaatika, 7.-9. kl,

Ivika Abner – inglise keel, 3., 6., 8., 9. kl,
Simuna koolis üks uus õpetaja:
Inna Liivak - 1. klassi õpetaja
Väike-Maarja muusikakoolis:
Karina Vološina – flöödiõpetaja
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse direktorina alustas
tööd Raili Sirgmets.

Meie kooli õpilased olid
Naiskodukaitse kirjandivõistlusel edukad
Kevadel osalesime Naiskodukaitse 80. aastapäevale pühendatud
kirjandivõistlusel.
Kirjandeid oodati järgmistel teemadel:
„Milline naine on kangelane?”
„Kas Eesti riik vajab kaitset?”
„Naine kui tugevam sugupool: kas müüt või realsus?”
„Kas naisest on sõdurit?”
„Isamaa eest”
Meie kooli õpilased pälivisid 7.-9. klassi kategoorias kolmikvõidu.
Esimese koha sai Kätlin Pohlaku kirjand teemal „Milline naine on
kangelane?”, teise Grete Errase „Isamaa eest” ja kolmana Evian Lepa
kirjand teemal „Milline naine on kangelane?” Tänukirjaga märkiti
ära ka meie eesti keele õpetaja Tiina Vaiksalu. Parimad tööd
avaldatakse Kaitseliidu ajakirjas Kaitse Kodu.

Teadmiste päeval kutsuti võitjad Tartusse KVÜÕA aulasse
pidulikule aktusele. Aktus algas hümniga. Pidupäeva puhul pidas
kõne Naiskodukaitse Tartu ringkonna esinaine pr Nele Sarrapik.
Pärast kõnet andsid uued liikmed pühaliku tõotuse seejärel tänukirjad
Naiskodukaitse Tartu ringkonnaliikmetele. Naiskodukaitse 80.
aastapäevaks korraldatud kirjandivõistluse auhinnad andis kätte
esinaine pr Nele Sarrapik.
Aktuse lõppedes said kohalolijad maitsta suupisteid ja vaadata
Tartu ringkonna lavastatud näidendit. Vastuvõtu lõpetas piduõhtu
koos tantsuga.
Kätlin POHLAK ja Evian LEPA

Palju õnne kõigile Väike-Maarja valla lastele ja lapsevanematele uue kooliaasta puhul!
Meie igapäevaelu on tihedalt seotud pangateenustega ning need
teenused ei ole mõeldud mitte ainult suurtele.
Mida pakub Hansapank lastele?
Hansapanga Koolikaart 6- kuni 12-aastastele lastele.
Miks on lapsele vaja pangakaarti?
Kooli minek on lapse elus suur muutus. Koolis käimine on väikese
inimese töö, mis tähendab, et ta peab õppima ka oma rahaasju ise
korraldama.
Päris oma pangakaardi saamine on lapsele väga tähtis sündmus.
Kaart toob ühelt poolt kaasa vastutuse, teiselt poolt teadmise –
olen juba suur.Koolikaardi omanikele on kokku pandud ka tore
veebileht aadressil www.hansa.ee/kool, kus lapsed saavad puslet
kokku panna, multikat vaadata ning koolikaardi kohta lähemalt
lugeda.
Hansapanga NPNK noortekaart alates 13. eluaastast
Selle kaardiga makstes saab koguda punkte ja võita toredaid
auhindu. Samuti on noortekaardi omanikel meie partnerite juures
palju soodustusi. Vaata lähemalt www.npnk.ee.

Kas Sinu lapsel on juba pangakaart?
Kallid lapsevanemad, ootame teid Hansapanga kontorisse!
Igale pangakaardi saajale ka kingitus.
Eva Ruudi
Tapa ja Väike-Maarja kontori juhataja
Hansapank
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Taasiseseisvumispäev rahvamajas
20. augustil tähistas ka Väike-Maarja
Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva.
Rahvamajas toimus temaatiline
koosviibimine kõigile soovijaile.
Kõnelejaid oli kolm. Peakülaline oli
riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland. Tema
kõnest jäi kõlama oluline noot. Ojuland
rõhutas, et iseseisvus pole mitte igale rahvale
võimalik ning et peame seda hoidma. Siret
Kotka Väike-Maarja volikogust tõi
kuulajateni terve rea fakte, mis Väike-Maarja
vallas viimase aastaga on paremaks
muutunud ja rõhutas samuti taasiseseisvumispäeva
tähtsust.
Sisuka
ettekandega esines Simuna kooli õpilane Priit
Raimla, kes rääkis, et Eestit ei vahetaks ta
ühegi teise maa vastu.
Kõnede vahele pakkus muusikalist
külakosti Rakvere muusikakooli õpilane
Aarto Mälgand.

Rahvamaja poolt valmistas külalistele
kohvilaua Terje Sikk ning kena
lillekompositsiooni meisterdas Mary
Tammet.
On tore, et tekivad traditsioonid. Üheks
selliseks on kahtlemata 20. augusti
tähistamine rahvamajas. Meenutan, et
möödunud aastal külastas sel päeval VäikeMaarjat maavanem Urmas Tamm ja esines
Rakvere meeskoor. Kui me ise oma
rahvussümboolikat ei austa ja oma tähtpäevi
meeles ei pea, ei tee seda meie eest keegi.
Kahju oli vaid sellest, et saalis peaaegu
puudusid noored inimesed. Vahest oli
põhjuseks koolivaheaeg.
Soovin kõigile vallaelanikele kaunist
sügise algust!
Ville-Markus KELL,
rahvamaja direktor

Tony Beatz Birthday Party
Uhke nimega üritus “Tony Beatz Birthday
Party” toimus Väike-Maarja rahvamajas 18.
augustil. Eesti keeles kõlaks see umbes
niimoodi: “Anti Taari sünnipäeva-disko”.
Ma ei väidagi, et armastan muusikat, mis
kõlab diskol. Pigem küsiksin, kas see ongi
muusika? Ise küsin, ise vastan! Jah, on küll.
Kui muusika on vastu seina lahisev vesi
(Charles Ives, Ameerika Ühendriigid) või
kummitorudega vehkimisel tekkiv heli (Takimi
Maksumoto, Jaapan), siis on seda ka
tänapäevane disko. Jah, mulle selline stiil ei
meeldi, kuid võrreldes erinevate DJ-de stiile
saan aru, et Anti Taar teeb oma tööd väga
hästi. Ta keerutab ise plaati, tal on alati laval
nimekaid külalisi, ta on hinnatud tegija nii
pealinnas kui ka maakohtades. Loodan, et
Anti ei unusta ka kodukohta ja et aeg-ajalt
on teda ikka siin kuulda-näha. Muide, ühe
sellise lubaduse olen suutnud temalt ka välja
pressida.
Anti on väga tubli. Tema on mees, kes teeb
üritusi alati põhjaliku ettevalmistuse ja täie
kiindumusega. Ei midagi poolikut! Just
sellepärast peetakse temast lugu. Pean ka
mina. Väike-Maarja noored tundku rõõmu,
et meil on taoline DJ nagu Tony Beatz alias
Anti Taar. Pole vast palju mainida, et ka tema
vend Taavi on hinnatud DJ, kes on loonud
oma meeskonna ja imidži.
Tahan avaldada tänu kauaaegsele

koostööpartnerile AS Falck Ida-Eestile.
Kahjuks ei pea ma võimalikuks öist
noorteüritust rahvamajas ilma mehitatud
turvavalveta. Selles osas on Falck alati
leidnud paindlikud ja vajalikud lahendused.
Ja veel...
Mis te, noored, arvate, kui teeks nii, et
pärast diskot näeksid ka tualettruumid välja,
nagu nad peaksid välja nägema? Praegustel
pidudel on need lõpuks sellised, et... Jah,
kodus käitume vetsu-kultuuri osas ilmselt
paljuski teistmoodi. Siinkohal hüüe
lapsevanemaile - pange tähele, kui kaua on
teie lapsed näiteks ühel peol. Tundke huvi,
kuidas nad peopaikades käituvad.
Lõpetan väheke helgemalt! Anti, palju
õnne Sulle! Ole tubli, ole mõnus, ole selline,
nagu Sa oled, tee oma tööd edasi!

Ville-Markus KELL,
Väike-Maarja rahvamaja direktor

Reformierakonna esindaja Kristiina
Ojuland ja rahvamaja direktor Ville-Markus
Kell taasiseseisvumispäeval Väike-Maarja
rahvamajas

Väike-Maarja
raamatukogus avatud
EENETi arvutijoonistuste
2005. aasta
konkursitööde rändnäitus
“Eesti noorte turvalisus”
Alateemad:
· Kodu, see on rohkem kui...
· Head lapsed kasvavad vitsata
· Mina keeldun!
· Suitsuvaba Eesti
· Üks hetk võib muuta elu
· Kaitse oma armastust
· Näita, et hoolid – kasuta kondoomi
· Üksi inimeste seas
· Minu HIV-positiivne sõber
Kokku jagati osalisi nelja
vanusegruppi, noorim oli 4aastane,
kokku laekus 3219 pilti. Käesolev näitus
on kokku pandud 2005. aasta konkursi
neljakümnest paremast tööst. Kõiki pilte
on võimalik näha aadressil:
www.eenet.ee/konkurss/
Näitus on raamatukogus avatud
käesoleva aasta novembrini.
Irma RAATMA,
raamatukogu juhataja

Väike-Maarja valla Infoleht
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KULTUURIKALENDER
29. septembril
Väike-Maarja Noorte Päev Väike-Maarja rahvamajas.
Võistlused ja auhinnad, tuntud ja kuulsad külalised, üllatusesineja.
Jälgige reklaami!
10. oktoobril
Simuna rahvamajas kell 12.00 KASUTATUD RIIETE MÜÜK. Müüb
Urve Voorelt
13. oktoobril
Idamaa muinasjutt. Studio Alima kõhutantsijad (juhendaja Epp
Kaljos). Algus kell 20.00, sissepääs 50.-/75.-. Tantsuks ansambel Ma
& W. Tantsuetendust toetab Kultuurkapital.
14. oktoobril
Härmalõnga klubi peoõhtu „17-7=10”. Algus kell 13.00, on oodatud
annetused-toetused Härmalõngale.
19. oktoobril
Diskoõhtu noortele. DJ Playback, algus kell 21.00, sissepääs 40.27. 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.

Simuna rahvamaja taidlushooaeg
2007/2008
Septembris alustasid tööd järgmised lasteringid:
· laste lauluansambel (noorem aste), esmaspäeval kell 12.00
· laste lauluansambel (vanem aste), teisipäeval kell 17.00
· laulusolistid, kolmapäeval kell 14.00
· mudilasring (3-7a), neljapäeval kell 11.00
Juhendaja Angela Raik.
Oktoobris alustab taas tööd laste folklooriring,
juhendaja Lehte Sirelpuu.
Alates 30. septembrist
on pühapäeviti kell 16.30 KÕHUTANTSU TREENING.
Oodatud on kõik huvilised vanuse ja kehakaalu piiranguta!
Juhendaja Epp Kaljos.
Oktoobrist alustavad järgmised ringid:
naisrahvatantsurühm, 01. oktoobril kell 20.00
kapell, 02. oktoobril kell 19.30
eakate naisrahvatantsurühm Tüdrukud, 03.oktoobril kell 12.00
Line- tantsurühm, 07. oktoobril kell 14.00 (esimene kokkusaamine)
Kantritantsijad ootavad väga ka uusi tantsijaid!
Segarahvatantsurühm, 17. oktoobril kell 20.00 (kolmapäeval!!!)
Jõudu ja jaksu kõigile isetegevuslastele algavaks hooajaks!
Tunne rõõmu isetegemisest ja oska seda edasi anda ka teistele!
Kõike head soovides

Kas õnneks on palju vaja?
Õnnelikkuseks pole suurt midagi vaja! Vaja
on vaid turvalist kodu, häid sõpru ja et mõnus
oleks olla. Ka sel aastal sai 85 valla noort
inimest olla koos sõpradega ja mõnusalt aega
viita valla töölaagris. Laager alustas juba 4.
juunil ja lõpetasime 13. juulil. Tööd tehti 3352
tundi ja palgana teeniti kokku 72 068 krooni.
Töösuve lõpetasime Otepää seikluspargis,
kus kolme tunni jooksul läbisime erineva
raskusastmega ronimisradu. Kui raske ning
lõbus ronimine läbi, said kõik julged ja vähem
julged ühisest piknikukorvist keha kinnitada
ja Pühajärves ujuda. Aga et taskus oli mõni
sent alles, külastasime tagasiteel Tartu
Lõunakeskust. Koju jõudsime päris hilja, ent
rõõmsate ning õnnelikena, sest olime
veetnud mõnusa päeva sõpradega.
Otepää seiklustega laagriliste suvi ei
lõppenud. Augustikuus ootas meie laagrilisi
meeldiv kutse Kundasse Lääne-Virumaa
õpilasmalevate kokkutulekule. On ammu
teada, et väga keeruline on suvel rahvast
kokku saada ja ühiselt kuhugi minna, ent läbi

raskuste meil siiski õnnestus kodust välja
ajada kaheksa väga mõnusat inimest. Päev
algas väikese seiklusega. Kundas suutsime
klubi otsides ära eksida, aga juhatamiste
peale kohale jõudes ootas meid lõbus
seltskond. Osalesime kõikides ettevõtmistes,
mis Kunda noored välja olid mõelnud.
Väike-Maarja rahvas esines väga võidukalt
pea kõiges ja päeva lõpuks oli meil kaasa
tuua esimene koht ning au korraldada 2008.
aasta Lääne-Virumaa õpilasmalevate
kokkutulek Väike-Maarja vallas.
Tänan väga aktiivseid ja ääretult mõnusaid
noori! Aitäh teile, Evian Lepa, Vivian Lepa,
Kadi Pohlak, Grete Marjapuu, Elo Võhandu,
Maiu Kunnberg, Mait Jalast, Taimo Tiimus!
Kaunist kooliaega ja kohtumiseni järgmisel
suvel!
Meeli VEIA,
Väike-Maarja valla noorsootöötaja

Auli KADASTIK

Väike-Maarja rahvamaja võtab
alates 15. oktoobrist tööle
kunstilise juhi,
kellel on ametile vastav
kvalifikatsioon ja töökogemus.
Info:
Ville-Markus Kell (tel 326 1837).

Tähelepanu,
näitemänguhuvilised lapsed!
Alates oktoobrist
töötab Väike-Maarja rahvamajas
LASTE NÄITEGRUPP
õpetaja Maie Aasa (Tamsalu)
juhendamisel.
Sooviavaldused ja info:
Ville-Markus Kell (tel 326 1837)
ja Maie Aasa (tel 5809 3216).
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VÄIKE-MAARJA RSK TEATAB
RULLUISUVÕISTLUS
“SUVEOTS 2”
Rulluisuvõistluse “Suveots 2”
number 2 näitab, et üritus toimus
teist korda. Võistlema oli tulnud
18 huvilist. Lisaks parematele
loositi välja mitmeid auhindu.
Kõige suurem loosiauhind oli
3000 krooni eest spordivarustust
Rademarist.
Tulemused
Kuni 10aastased tüdrukud
1.Lisette Kaselo 9.53.28
2.Anet Veia 10.06.50
3.Karmen Lõomets 14.40.80
11–15aastased tüdrukud
1.Elo Võhandu 6.52.50
2.Birgit Basmanova 9.20.93
3.Anette Kuldsalu 10.47.03
11–15aastased poisid
1.Alvar Urbas 7.22.29
2.Linnar Tark 7.22.72
3.Sten Arulaan 7.23.00
16–19aastased tüdrukud
1.Kristin Basmanova
Mehed
1.Madis Kullas 6.22.02
2.Aimar Türbsal 7.17.73

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, VäikeMaarjas 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,
triatlonistart 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
kolme
voorulised, millest arvesse läheb
kaks, välja arvatud sportmän
gud, 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.
Võistlejate arv võistkonniti ja
toimumiskoht
Toimumiskoht
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 mittesaavutamisel arvestatakse
peakohtuniku seisukohaga.
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VÄIKE-MAARJA VALLA
2007/2008. SPORDIAASTA
KALENDERPLAAN
September
Jätkub tervisespordiürituste
sari “Harjuta terviseks!”
Oktoober
Jätkub tervisespordiürituste
sari “Harjuta terviseks!”
01.10 valla MV: koroona I
etapp
08.10 valla MV: lauatennise I
etapp
15.10 valla MV: kabe I etapp
22.10 valla MV: male I etapp
Simunas
29.10 valla MV: mälumängu I
etapp
November
Jätkub tervisespordiürituste
sari “Harjuta terviseks!”
03.11 ReinPauli sügisjooks
(üleriigiline üritus)
12.11 valla MV: koroona II
etapp
19.11 valla MV: male II etapp
Simunas
24.11 valla MV: sõiduautode
maastikuraja I etapp Simunas
26.11 valla MV: kabe II etapp
Detsember
Jätkub tervisespordiürituste
sari “Harjuta terviseks!”
03.12 valla MV: mälumängu II
etapp
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
21.01 valla MV: korvpall; valla
parimate sportlaste autasustamine. “Harjuta terviseks!”
parimate autasustamine
28.01 valla MV: mälumängu III
etapp
Veebruar
Jätkub tervisespordiürituste
sari “Harjuta terviseks!”

Maakonna talimängud
04.02 valla MV: koroona III
etapp
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
20.02 vastlapäev
22.02 valla MV suusatamises
Märts
Jätkub tervisespordiürituste
sari “Harjuta terviseks!”
03.03 valla MV: male III etapp
Simunas
08.03 valla MV: sõiduautode
jäärajasõidu III etapp Simunas
10.03 valla MV: lauatennise III
etapp
17.03 valla MV: sulgpalli III
etapp, algus kell 19.00
24.03 valla MV: ind.
mälumängu I etapp
31.03 valla MV: lauamängude
mitmevõistlus
Aprill
Jätkub tervisespordiürituste
sari “Harjuta terviseks!”
07.04 valla MV: laskmise III
etapp
14.04 valla MV: ind.
mälumängu II etapp
19.04 rammuvõistlus
21.04 Lurichi kevadjooks
Mai
Jätkub tervisespordiürituste
sari “Harjuta terviseks!”
05.05 valla MV: ind.
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

15
August
Jätkub tervisespordiürituste
sari “Harjuta terviseks!”
Maakonna suvemängud
09.-10.08
valla
MV
rannavõrkpallis
September
1.09.
rulluisuvõistlus
“Suveots 3”
HARJUTA TERVISEKS!
punktiseis 17.09.2007 seisuga.
1.Aino Saaremäel (252
osaluskorda /25 boonuspunkti)
2.Liili Heinla (205/20)
3.Sirje Fimberg (132/13)
4.Õie Altermann (AS Plokk,
102/10)
5.Erki Tomson (Ebavere, 97/9)
6.Viivi Lõhmus (Ebavere, 94/9)
7.Signe Liblikmann (77/7)
8.Elo Võhandu (gümnaasium,
61/6)
9.Agur Vaab (TM Paber 60/6)
10.Andrus Soidla (OÜ
Krindeko, 54/5)
11.Aivar Krikmann (Ebavere

Suurtalu, 51/5)
12.Kristin
Basmanova
(gümnaasium 46/4)
13.Konrad Schmidt (46/4)
14.Tanel Laumets (39/3)
15.Airi Einsalu (Maarjalill, 38/3)
16.Alis Langemets (gümnaasium, 38/3)
17.Elar Tomson (38/3)
18.Sirle Aosaar (õppekeskus,
33/3)
19.Rita Õiglane (Aavere, 31/3)
20.Ingrid Arula (lasteaed, 31/3)
21.Rain Vink (31/3)
22.Maarja Kukk (gümnaasium,
31/3)
23.Rita Soidla (29/2)
24.Marek Suits (27/2)
25.Andres Aksel (OÜ Aksel
VA, 24/2)
26.Marika Merila (ANT, 24/2)
27.Hannamari Soidla (24/2)
28.Birgit Villo (23/2)
29.Aimar Aimse (AS Flex
Heat, 23/2)
30.Priit Pohlak (22/2)

Ants RIKBERG

Kinnitatud
Väike-Maarja Vallavalitsuse
11.09.2007.a. korraldusega nr 396

VÄIKE-MAARJA INTEGREERITUD KOOLI
VÕIMLA TEENUSTE HINNAKIRI
Üldiselt
*Spordihoone kasutamine Väike-Maarja valla koolide ja
lasteaedade lastele on tasuta.
*Spordihoone kasutamine kodusaali mängudeks Väike-Maarja
vallas tegutsevatele võistkondadele osalemiseks maakondlikel jt
turniiridel on tasuta.
Teenus
Kasutusaeg
Hind
I Pääsmed üksikisikutele
(võimaldavad kõigi vabade ruumide kasutust)
Ühe korra pääse
1 kasutuskord
20 krooni
Perepilet (2 täiskasvanut + lapsed) 1 kasutuskord
30 krooni
Kuupilet
150 krooni
II Spordihoone kasutamine treeninguteks
(asutused, firmad, täiskasvanute treeninggrupid)
Tennis suures saalis (vaba saali olemasolul)60 min 100 krooni
Spordihoone ruumide kasutamine (ilma suure saalita)
60 min 100 krooni
Spordihoone ruumide kasutamine (koos suure saaliga)
60 min 200 krooni
III Spordihoone kasutamine üritusteks
Võistluse või muu ürituse korraldamine
60 min 200 krooni
Kogu spordihoone üürimine
üheks päevaks 1500 krooni
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NOPPEID AJALOOST

Kurtna kooli asutamisest möödus 220 aastat
Alljärgnevalt mõtteid Jüri
KALVETIi (Kurtna kooli juhataja
aastatel 1959-1968) ettekandest
Kurtna, Kärsa, Nadalama ja
Võivere külapäeval ning Kurtna
algkooli 220. aastapäeva
tähistamisel osalejatele tänavu
juulikuus.
Eesti külaelust tuleks rääkida
pikema aja lõikes, kuid kooliõpetuse
andmisest saame rääkida umbes
350-400 aasta tagusesse aega
põigates.
Muinaseestlased õpetasid kodus
lastele eluks vajalikku tarkust –
vanaemad ja emad tütarlastele
perenaiseks olemist, vanaisad ja
isad poistele töömeheks ja
peremeheks olemist. Muinaseestlaste kiri on säilinud tänapäevani kindakirjas, ornamentikas,
puidust nõudel ja tööriistadel,
vöömustrites ja kasukakaunistustes ning pitsis. Igal kirjamärgil
pidi olema oma tähendus, mida
kaaskondsed mõistsid. Raamat tuli
meile ikka Saksamaalt või isegi
Roomast (käsikirjaline).
Pärast muistset vabadussõda
langesid meie esivanemad ligi 700aastasse orjusesse. Mõõgaga
toodi ristiusk ja algas kirikute
ehitamine. Eestlaste kultusepaigad
ja -vahendid hävitati. Väga palju
mehi tapeti, naisi koheldi loomalikult
ja järk-järgult kehtestati pastorite ja
mõisnike poolt jus primae noctis
(esimese öö õigus), mis ahistas
meie rahva moraali ja traditsioonide
kandjaid naisi. Kirikus jutlustati, et
see on Jumalale meelepärane ja
inimene ei tohi jumalaseadustele
vastu panna. Komme säilus kohati
eelmise sajandi keskpaigani (Järva,
Varangu) ja risustas verepuhtust,
mida tegid ka sõjad.
1525. aastast levis reformatsioon,
nn usupuhastus. 17.01.1554
kehtestas Valmiera Maapäev
usuvabaduse. Eestis võitis
reformatsioon, seega luteri usk,
mille järelkajana hakati looma koole.
Koolides õpetati lugemist
tavalinlastele ja maalastele,
õpetajateks enamasti köstrid ja
pastorid.
Esimene eestikeelne raamat ilmus
1525. aastal Lüübekis. Järgmise
ettevõtmisena tõlgiti Piibel, Uus
Testament lõuna-eesti keeles 1686
ja põhja-eesti keeles 1715. Täielik
Piibli esmatrükk ilmus eesti keeles
1729. a. Doktor Lembit Andresen
kirjutab, et Rootsi ajal ei laulatatud

paari neid, kes ei osanud lugeda.
“Suur hariduse edendaja” Peeter I
(Suur) sulges kõik rootsiaegsed
koolid, kuid lapsi õpetati endiselt
kodus lugema. Köstrid käisid
“katsumas”, kas nad oskavad
lugeda, kuid kirjutamisele erilist
rõhku ei pandud. Linna jõukamad
kodanikud võtsid ametisse
koduõpetaja, õpetasid ise või
panid oma lapsed meistriõppesse
lugemist, kirjutamist ja rehkendamist omandama.
Venemaa keisrinna Katariina II
(valitses 1762-1791) kehtestas
Baltimaades mõisnike eriõiguse
1785. a. Talupoegi võis müüa, osta,
paari panna ükskõik kellega tahes
jne. 1786. a koolireformide
tulemusena tuli luua igasse mõisa,
kus maad üle 5 adramaa, kool ja
igasse kihelkonda kihelkonnakool.
Kas nad aga oli mõelnud ka
pärisoriste talupoegade lastele?
1788. a pastoraadi aruannete järgi
töötas Rakvere linnas kool. Kõige
edukam oli Simuna (Simonis)
kihelkond, kus avati 12 kooli,
Rakvere kihelkonnas oli koole
vähe(?). 100 a hiljem oli samuti
Rakvere kihelkonnas vähe koole.
Paljud mõisnikud olid koolide
loomise vastu. Oli ka neid, kes said
aru, et haritud talupoeg toob
suuremat kasu, rohkem tulu kui
harimatu, ja andsid koolidele tasuta
maad, ehitusmaterjale, ehitasid või
aitasid ise ehitada koolimaju
(Tiesenhausen Rakveres).
Muudatusi tõid teoorjuse
lõpetamine (1819) Põhja-Eestis ja
talude päriseks müümine.
Linnadesse hakkas valguma
maarahvast. I maailmasõda tegi oma
korrektiivid. Eesti Vabariigi loomise
järel 1918. a muutusid koolid
eestikeelseteks. 1920. a algkooli- ja
1922. a keskkooliseadus vajutasid
pitseri linnakoolidele. Järgnesid
sõda, valitsuste vahetused, 47
aastat nõukogude korda ja
korraldust. 1991. a alustati uuesti
iseseisvusaegse kooli loomisega.
Kurtna algkool asutati 1787.
aastal, nagu ka Koila, Sootiigi, Hirla
koolid. Varem, 1786. a olid asutatud
Käru, Padu, Salutaguse, Muuga,
Kissa, Paasvere, Rahkla, Rakke,
Salla, Selli ja Tammiku koolid. 1690.
a oli aga asutatud Simuna
(Katkuküla) algkool.
Ühes meenutuses kooli loomisest
on järgnevad read: ”Mõis, muidugi
antud juhul Kärsa, andis Vanakõrtsi
talu koolmeistrile palgaks. Vald

(Vao) ehitas hooned peale ja palkas
koolmeistri. Üks esimesi neist olnud
Hausi-nimeline”. Ülevenemaalise
algkoolide loenduse alusel 18. jaan
1911. a on kirjas, et Kurtna-Kärsa
vallakool on asutautd 1864. a, ja
kooli ehitusaastaks on märgitud
1875. a. Kuna eelpool nimetatud
meenutuses mainiti Hausi nime, siis
olgu lisatud, et Andres Haus (sünd
1842. a) asuski 1864. aastast
kooliealisi lapsi õpetama kodus.
Vallas peeti eelnevalt nõu ja
otsustati, et võiks kodus õpetada.
1881. aastast hakkas KurtnaKärsa vallakoolis õpetajaks Villem
Müllerbeck (oli siis 19aastane, olles
eelnevalt (1880. a ) lõpetanud
kihelkonnakooli (Simunas). Villem
Müllerbeck töötas Kurtnal kuni
1911. või 1910. aastani.
Seejärel asus koolijuhatajana
tööle Johannes Peebo ja õpetajana
Adele Peebo. 1921. aastast tulid
Simuna kihelkkonnakoolist
õpetajateks Hilda ja Voldemar
Kalmisto, viimane juhatajaõpetajana. Voldemar Kalmisto
varase surma järel 1931. a sai uueks
juhatajaks Karl Auliste, kes töötas
kuni 1935. a kevadeni. 1935. a
sügisest määrati juhatajaks Harald
Luik, kes oli tööl kuni 1940. a.
Juunipöördejärgse aasta töötas
juhatajana Albert Jõgis.
Eelnimetatud juhatajate kõrval
töötas edasi Hilda Kalmisto, olles
1936. aastast uuesti abiellunud ja
kandes uut perekonnanime Murel.
1941. aastast tulid kooli tööle
Adele ja Martin Kaljuste (viimane
juhatajana). Kurtna algkool jäigi
nende viimaseks töökohaks kuni
1959. a kevadeni. Sama aasta suve
lõpul siirdusid nad elama Tamsallu
oma majja, et pidada seal
vanaduspõlve. 1959. a sügisest
said Kurtna algkooli õpetajateks
Milja Rapper (Kask; lõpetas samal
suvel Tartu Pedagoogilise Kooli)
ja
Nõukogude
armeest
demobiliseerunud Jüri Kalvet
määrati juhatajaks. Milja Rapper
lahkus 1961. a kevadel seoses
abiellumisega ja teiseks õpetajaks
saabus Meida Kalvet, kes töötas
kuni 1966. a kevadeni. Õpilaste arvu
pideva vähenemise tõttu töötas
kool lõpuks ühe klassikomplektina.
Viimasel õppeaastal enne kooli
sulgemist jäi õpilasi ainult kaheksa..
Kurtna kooli likvideerimise aastaks
sai 1968.
Eesti Vabariigi algusest töötas
kool ilmselt kaheklassilisena kuni

1930. aastani, kui paljud algkoolid
muudeti kuueklassilisteks. Esimesel aastal pärast 1930. aastat
(1930/31 õa) lõpetas 5. klass,
järgmisel aastal juba 6. klass.
Kuueklassilisena töötas kool kuni
1945. a kevadeni. 1945. a sügisest
läksid 4.-6. klassi lõpetajad kas
Simuna 7-klassilisse kooli (uue
nimega Simuna Mittetäielik
Keskkool) või Väike-Maarja
Keskkooli või mujale.
Varasema aja meenutus õpetaja
Müllerbeckist.
“Tal oli külas oma isiklik talu ja
majapidamine. Ta oli Kurtnal palju
aastaid kooli pidanud. Sel ajal oli
kool kolmeõppeaastaline, nn
kolmeklassiline, nagu ikka sel ajal
kombeks oli. Müllerbecki ajal oli
kool veel vanas koolimajas, mida
enam ammugi pole. Kooli
kõrvalhooned näikse praegugi alles
olevat. Talu nimi Vanakõrtsi viitab
sellele, et sääl teede ristmikul kunagi
varemalt kõrtski võis olla.”
Õpetaja Johannes Peebo ajal
ehitati ka uus koolimaja, hoopiski
suurem ja kenam endisest, kus
kaugemalt käivatel lastel oli
võimalus ööbidagi. Selleks oli
koolimajas tilluke köök ühes
kahekorruselise toaga, kus
magamisase oli üleval. Uues
koolimajas oli küla noorrahval
võimalus tähtpäevadel pidusid
pidada ühes laulu ja näitemänguga.
Vähehaaval muretseti kulisse ja
muud kribu-krabu, mida koolitöös
vaja polnud, seda hoiti siis vanas
koolimajas, mis oli ühes tükis
rehealusega. Õpetaja Peebo ajal
tehti kool neljaklassiliseks, kahes
õpperuumis töötavaks. Teiseks
õpetajaks oli Johannes Peebo
abikaasa Adele Peebo. Nemad oli
viimased, kes kasutasid Vanakõrtsi
talu tervenisti.
Poistel oli omaette käsitööruum
ühes tööpingi ja muu vajalikuga.
Koolimaja juurde rajati aed, tee
äärde istutati kased, aeda
õunapuud ja marjapõõsad.” Küllap
on paljudel meeles koolipeod –
jõulud (nõukogude ajal näärid), kus
enamasti oli jõuluvanaks mõni
lapsevanem. Siginat-saginat jätkus,
sest kuuri alt tuli tuua pingid,
põrandalauad ja veel muudki, et siis
laval (püünel) esineda kas
näidendis, tantsida või lugeda
luuletusi. Loomulikult pidi nurgas
olema ehitud kuusk.
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56 aastat Lebavere lahingust
1941. aasta sõjasuve sündmuste
õigeks mõistmiseks tuleb end
asetada nende toimumise aega.
20 aastat oli Eesti elu vabariigi
rahuaja tingimustes kiirelt
arenenud. 1939. a tühistas NSVL
riigi aluseks olnud Tartu rahu ja
muud hilisemad kokkulepped ning
sundis peale sõjaväebaaside
lepingu ja oma 25000 sõjaväelasega sisuliselt okupeeris Eesti.
1940. aasta juunipöördega upitati
etteotsa punaste valitsus. See
hakkas vana riigikorda hävitama ja
inimesi arreteerima. Kaitseliit pidi
relvad ära andma ning ta likvideeriti
koos muude rahvuslike organisatsioonidega.
Talupidajaile anti üksteise järel
igasuguseid korraldusi. Suurematelt taludelt lõigati üle 30 ha maad
uusmaasaajaile. Hobulaenutuspunktidele ning sõjaväele võeti
hobuseid ja põllutööriistu. Kroon
kaotas väärtuse ja kaubandus
hakkas kiratsema. 1941. aasta
kevadel anti peremeeste suureks
pahameeleks juba ette külviplaanid. Seejärel enneolematud
toiduainete müügikohustused ehk
normid. Kutsealused noored võeti
arvele ja õppustele. Arreteeriti
endisi valitsustegelasi.
Õuduselainena käis üle maa 14.
juuni 1941. aasta 10 000 inimese
küüditamine Siberisse. 22. juunil
puhkes Saksa-Vene sõda. Sakslane
jõudis sõja alustamisega venelasest paar nädalat ette. Nüüd hakati
saksa vägesid ootama kui
vabastajaid. Väljakuulutatud

mobilisatsiooni eest läksid mehed
metsa, tekkis metsavendlus.
Miilitsate, hävituspataljoni liikmete
ja sõjaväelaste koondmeeskonnad
korraldasid külades haaranguid, et
kutsealuseid püüda. Oma kodu ja
enese kaitseks ründasid neid ja
punavõimu asutusi metsavennad.
Nii toimus lahinguid Simunas ja
Avispeal. Karistuseks põletas
punaste salk maha Avispeal
Kleimanni majad ning ähvardas
kogu küla põletada.
1. augustil 1941. a jõudsid siia
Saksa väed. Veel nende silmade all
põletati hävituspataljoni poolt pool
Väike-Maarja alevit. Metsavennad
tulid välja. Maa kaitseks
moodustati ametlik sõjaline
organisatsioon Omakaitse. Neile
anti koju relvad, sest metsades
hulkus
veel
relvastatud
punaväelasi, kelle tegevus oli
ettearvamatu, kuna Stalin oli
käskinud sakslastele jätta vaid
põletatud maa. Lühikese ajaga olid
metsad puhtad ja algas rahulikum
aeg.
Sõda Eesti mandril käis aga veel
edasi. Alles 28. augustil 1941. a
vabastati rusudeks muudetud
Tallinn. Ligi 10 000 punaväelast jäi
põgenevatelt laevadelt maha. Neist
mõni tuhat pääses vangi
langemisest ja hakkas Eesti kaudu
Venemaa poole rühkima. Jaguneti
200-300-mehelisteks gruppideks ja
peeti lahinguid.
6. septembril 1941. a toimus Määri
Sagadikus lahing Omakaitse
meestega, kes püüdsid neid

vangistada. Omakaitse poolel said
surma Edgar Aru, Albert Luts ja
Johannes Tiido. Öösel venelased
põgenesid.
7. septembril jõudis üks 200meheline salk Triigi piirkonda ja jäi
ööbima Lebavere riigimetsa.
Kardeti nende röövimisi, tapmisi,
põletamisi. Nad olid kiivrites,
relvastatud täägistatud püssidega, kuulipildujatega, käsigranaatidega.
8. septembril 1941. a organiseeris
Väike-Maarja Omakaitse ülem
Tarmo Undla 38-mehelise salga.
Esialgne eesmärk oli nad vangi
võtta või vähemalt küladest eemale
ajada ja inimesed hirmust
vabastada. Kujunes suur lahing,
mille tagajärjel sai surma metsnik
Kaarel Kasesalu ning metsatööline
Johannes Tamm, Helmut Green aga
raskelt haavata. Punaarmeelased
põgenesid, jättes maha 14 surnut
ning viis raskelt haavatut. Kaarel
Kasesalu langemiskohale püstitati
mälestu-skivi.
Lebavere lahingu kirjeldus on
olemas ka vastaspoolele. 1966.
aastal kirjutas punaarmeelane
Pavel Bublik sellest brožüüri
“Tallinnast Seligeri”. Venelaste
vaprus on seal üles kiidetud. On
kirjas, kuidas nad pidid ülekaaluka
vaenlase eest taganema. Kirjutis
jälgib sel ajal toimivat eneseületamise ja valetamise joont.
Muide, Väike-Maarja valla
raamatukogust on seda asjatu
otsida. Vabariiklikus uutmistuhinas on see ja ka kõik muu

Kaarel Kasesalu mälestuskivi
Lebavere lahingupaigas
veneaegne ajalookirjandus
hävitatud!
1944. a pärast Eesti taasvallutamist arreteeriti NKVD poolt
peaaegu kõik Lebavere lahingust
osavõtnud ja saadeti Siberi
sunnitöölaagritesse. Seal hukkus
ka Helmut Green. 1956. aastal tulid
mehed santidena tagasi, külm, näg
ja raske töö oli hävitanud nende
tervise.
1996. aastal taasavati Kaarel
kasesalu mälestuskivi. Selle juures
meenutame nüüd jälle neid hirmuja õuduseaegu. Meenutame
lahingus osalenud talumehi, kes
läksid välja elu ja surma peale
puuduliku relvastuse ja ilma
sõjalise väljaõppeta, et kaitsta oma
kodu ja küla. Need olid ja on meie
kangelased.
Asael TRUUPÕLD
*
*
*
P.S. Väike-Maarja valla Internetikoduleheküljel www.v-maarja.ee/
turism koha- aja- ja isikulugude
osas on Kaljo Tamme kirjutis ja
skeem Lebavere lahingu kohta.

Fotol on Väike-Maarja Kaitseliidu juhtkond 1930. aastal. Muuseum palub abi pildilolijate kindlakstegemisel.
Kui keegi mõnda pildilolijat tunneb, andke, palun, märku Väike-Maarja muuseumi telefonil 326 1625.
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“Teile on usaldatud selle ekspeditsiooni üldjuhtimine”
Jätkame aprillikuu infolehes
alustatud Venemaa teenelise
polaaruurija, Vene Geograafia
Seltsi tegevliikme ja Eesti
Geograafia Seltsi välisliikme Leonid Sverdlovi eelmise aasta
augustikuus Kiltsi lossis
toimunud rahvusvahelisel
konverentsil “Krusenstern ja
tema aeg” peetud ettekande
avaldamist.
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

Richard
Tomberg
6. septembril tähistati Rakke
gümnaasiumis Rakke vallas
Mõisamaa külas sündinud Eesti
õhukaitse ülema (1930-1940)
kindralmajor Richard Tombergi
110. sünniaastapäeva.
Richard Tombergi (18971982), kes 1941. a Venemaale
viidud Eesti ohvitseridest jäi
imekombel
ellu,
on

“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 tühjatähja eest metslastele müüa,
mistõttu sigu ei saanud osta.
Järgneb

väliseestlaste poolt süüdistatud
ka riigi reetmises. 1976 ENE
märgibki, et Richard Tomberg oli
aastatel 1941-1956 Frunze
sõjakooli õppejõud. 1996. a EE-s
on reaalsemad andmed: 19411944 õppejõud, 1944-1956
vanglas süüdistatuna spionaažis
Inglismaa kasuks. Eeluurimine
kestis kaheks aastat ja 1952.
aastal määras kohus nn 25+5.
1956. a vabastustõendilt loeme
“Vabastatud kui põhjuseta
süüdimõistetu”. Vanglas lõpetas
ta puuseppade, maalrite,

krohvijate ja pottseppade
kursuse. Vabaduses töötaski
normeerijana.
Eesti lennuväe üks ülesehitaja
on ka meie vallaga pisut seotud,
nimelt on ta õppinud Simuna
Haridusseltsi Koolis.

Eesti lennunduse minevikust ja
tänapäevast.
Kohal viibisid Richard
Tombergi lähisugulased (ka tütar
oma tütre ja tütretütrega
Austraaliast),
Rakke
gümnaasiumi õpilased ja
õpetajad.

Asetasime 6. septembril 2007
proua Olga Metsaga mälestuspärja Rakkes Mõisamaal 2002.
aastal avatud mälestusmärgi
jalamile. Richard Tombergi elu
meenutas tema pojapoeg,
ajaloolased andsid ülevaate

Ene-Riina RUUBEL,
Väike-Maarja muuseumi
juhataja kt
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Friedrich Benjamin von Lütke
Friedrich Benjamin von Lütke
on enamikule väikemaarjalastest
vist täiesti tundmatu mees, kelle
sünnist möödus tänavu 28.
septembril 210 ja surmast 20.
juulil 125 aastat.
Usun, et suuremale jaole
Simuna rahvast ta nii võõras ei
ole. Avanduse mõisahoone
esiküljele on juba 1972. aasta 30.
septembril (von Lütke 175.
sünniaastapäeval) kinnitatud
kakskeelne mälestusplaat
tekstiga: „ Selles majas elas
aastail 1849-1882 admiral
Friedrich Lütke, Peterburi
Teaduste Akadeemia president,
Vene Geograafia Seltsi asutaja ja
kauaaegne viitsepresident.“
Venekeelne tekst kordab
sedasama mõtet, aga Vene
kombe kohaselt on nimeks
Fjodor Petrovitš Litke.
Kuidas sattus Venemaal
sündinud mees Avandusele?
Vaatame tema eluteed.
· Friedrich Benjamin von Lütke
tegi kaasa kaks ümbermaailmareisi, neist ühe 1827.
aastal ekspeditsioonijuhina.
· 1821–24 sooritas NovajaZemljale neli uurimisreisi, millest
avaldas mahuka kogumiku
„Neljakordne reis PõhjaJäämerele“.
· 1826 – 29 uuris Karoliine

saarestikku, Kamtšatka rannikut
jm.
· Koostas Berengi mere
kompleksiseloomustuse, mille
eest sai 1836. a Peterburi TA
preemia.
· 1840 rajas Baranovi saarel
Vaikse ookeani I mereobservatooriumi.
· 1845 asutas koos sõpradega
Vene Geograafia Seltsi ja oli kaua
selle tegelik juht.
Reiside ja uurimuste tulemusena kannab tema nime 15 PõhjaJäämere ning Kaug-Ida rannikute
geograafilist objekti: mõned
saared ja lahed, neem, mägi,
väin, leetseljak ja hoovus.
Selline tormakas elu sunnib
igaüht omale vaikset nurgakest
otsima. Kuna sõbrad meresõitjad, Vene Geograafia Seltsi
asutajad Struve (1793-1864),
Wrangell (1797-1870), Baer
(1792-1876)) elasid Eestis, palus
ta neil endale ka koht leida.
Sobiva, kuigi lagunenud
Avanduse mõisa leidiski F.
Wrangell ja hakkas seda uue
omaniku jaoks kohendama.
1849. aastal sai ost teoks. Kuni
oma surmani 1882 veetis Lütke
omad vabad hetked Avandusel.
Ta tegeles isiklikult mõisa
põllumajandusega, muutis
iganenud
külvikordade

süsteemi, kuivendas maid. Võttis
enda mureks ka talupoegade
aineliste ja hariduslike tingimuste
parandamise.
Säilinud kirjavahetuse kaudu
on teada, et Lütkel oli küllalt tihe
side Eesti meresõitjate ja
teadlastega. Kui ta sai teada, et
tema uue mõisa maadele jäi Struve
1927. aastal mõõdetud meridiaani
4,5 km pikkune baasjoon, tuli ta
koos sõpradega originaalsele
mõttele püstitada baasise ühte
otsa mälestustulp. Kuigi Lütke
töötas sel ajal Peterburis, oli tema
maaomanikuna otsustajaks mida
ja kuidas teha.
Tänu Lütkele saavad eestlased
igale huvilisele näidata, et just
siin märgiti 180 aastat tagasi
maha Struve poolt Eestis
mõõdetud Tartu meridiaani üks
osa. Milliseid selle meridiaani
punkte me veel teame? Eestis oli
neid 22. Mediaanikaare mõõtmine
algas 1816. aastal Põhja-Jäämere
äärest, läbis Tartu ja mõõtmised
jõudsid lõpule alles 1855. aastal
Doonau suudmes. Niisiis leidub
mõõtmise pidepunkte kümne
praeguse riigi territooriumil:
Rootsis 7, Norras 15, Soomes 83,
Venemaal 1, Eestis 22, Lätis 16,
Leedus 18, Valgevenemaal 28,
Ukrainas 50 ja Moldaavias 27.
1993. aasta astronoomia ja

geodeesia teadusajaloo konverentsil otsustati esitada
ettepanek kuulutada Struve
mõõtmised UNESCO maailma
kultuuripärandi objektideks.
2000. aastal võeti Eestist sinna
Tartu Tähetorn ja Simuna
baasjoone otspunktid, mis tänu
Lütkele on meile ja ka teadusele
täpselt teada.

TÄHELEPANU!
Simuna naiste klubi
korraldab 23. oktoobril 2007.
aastal kell 12.00 Avanduse
mõisas
Struve
auks
konverentsi, mille põhiettekanded on Tartu teadlastelt.
Ene-Riina RUUBEL,
muuseumi
juhataja kt.

Jumalateenistused
Väike-Maarja kirikus
Armulauaga jumalateenistused ehk missad toimuvad
Väike-Maarja kirikus igal pühapäeval algusega kell 12.00.
P 14. oktoobril kell 12.00 Lõikustänupüha
R 02. novembril kell 18.00 Hingedepäeva palvus
Pühapäeval 14. oktoobril alustame taas pühapäevakooliga, koguneme
kell 11. 00 pastoraadis. Kõik ennast lapseks pidavad on teretulnud!
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
Simuna koguduse teenistuste ajad saab teada Interneti-ajakirjast St.Simonis aadressiga http://simuna.wordpress.com
EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse aadress: Allika 3, 46401 Simuna, Väike-Maarja vald,
Lääne-Virumaa. 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

Väike-Maarja valla Infoleht
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VÄIKE-MAARJA NAISSELTSI
hooaja esimene kokkusaamine on
neljapäeval, 4. oktoobril kell 19.00
Georgi söögitoa 2. korrusel.
Uued huvilised on oodatud!

1.oktoobril tähistab oma

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

Väike-Maarja
hooldekodu elanik

EMILY ŠROF
ASTOR ARGOS
BIRGITTA REONDA
LAURA-LISETTE KAAS
KAIRO NÕMTAK
STELLA NAPSEP
ASKO ROMET SÄDE

THERESE VEELEID.
Palju jõudu, tervist ja jätkuvat elurõõmu!
soovib Väike-Maarja hooldekodu pere

17.08.2007
12.08.2007
23.08.2007
26.08.2007
08.09.2007
12.09.2007
15.09.2007

Kasvage, olge rõõmsad, terved ja tublid!

VÄIKE MAARJA
LASTEAED
võtab tööle
SÕIMERÜHMA
ÕPETAJA.

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!
Elu jagab rõõme ja ohte,
eluteel leida võib künkaid ja lohke.
Aastate arv on saatuse määrata,
astuge tasa, et jalg ei väärata…

Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad esitada aadressil
Lõuna 10, 46202 Väike-Maarja.
Info tel 32 55 037 või lasteaed@v-maarja.ee

Vabandus
Eelmises infolehes oli rahvamaja suveringis osalenud EIKKI
EIKKINENI nimi kogemata valesti trükitud.
Vabandame!

Elust, ilust, igaveseks,
ära päriseks...
M. Under

HARALD ÕNNEMÄE
VOLDEMAR KIPPER
IDA HAIBA
REGINA VÕÕRAS
JAAN LUIK
ZINAIDA JEFIMOVA

20.03.1924
18.01.1918
09.01.1921
17.06.1922
24.06.1931
14.01.1926

-

23.08.2007
26.08.2007
03.09.2007
04.09.2007
10.09.2007
11.09.2007

MAIMO-ELISABETH ARRO
ERNA RAUDMÄE
ERNA LINDRET
MAGDA TALI
ELJO VAHTNA
AINO LEPPIK
SELMA KALAPÜÜDJA
KALDI AHLBERG
ALMA ÕISPUU
GUSTAV RÄÄMET
NADEZDA MOISSEV
LAINE RÄÄK
ELLA KRUUSAMÄGI
MIHKEL REHBERG
HELENE ROOS
LIDIA JURTOM
VILHO TAMMI
ARMAHTA RAJA
ZILLA ŽUR
IDA TSVETKOVA
VALVE-ELISE LAANEMÄGI
LEIDA RAIMLA
RUTI LAUR
HELJO MATVEJEVA
MEINART LUKMAN
VELJO RAND
JAANUS IRD
LAINE SILLAMAA
Soovime õnne ja tugevat tervist!

01.09
01.09
02.09
03.09
04.09
04.09
04.09
06.09
06.09
07.09
07.09
09.09
09.09
10.09
10.09
13.09
17.09
17.09
19.09
21.09
21.09
21.09
22.09
25.09
25.09
26.09
27.09
27.09

-

84
88
84
86
70
75
86
75
83
75
86
84
87
70
84
83
70
82
93
80
81
86
85
75
70
70
70
83

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.

