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Las kostab kõrvu jõulukella kaja
ja hinge hellaks muudab
härmas jõulupuu.
Te vana aasta saatke rõõmsalt ära
ja heade lootustega võtke vastu uus…

Ilusat jõuluaega
ja
edukaid ettevõtmisi
tulevaks aastaks!
Vallavolikogu ja vallavalitsus

Jõulud on mõtiskluste aeg. Aeg mõelda, mis selles aastas oli
ja miks oli. Aeg mõelda sellele, mis võiks tulla.
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Millised on tänavused jõuluaja mõtted?
Kohalike omavalitsuste
valimistest on möödunud
aasta. On möödunud
aasta, kui Avanduse ja
Väike-Maarja vald ühinesid. Tekkis ühtne
Väike-Maarja vald. Nime
järgi ühtne, kuid kas
kõigile ka meelepärane...
On ju vana tõde, et kõigile
ei saa kunagi kõik
meeldida. Muutustega
on vaja harjuda. Ka mina
mõtlesin algul, et nüüd
on ämbrisse astutud.
Kõige hullem näis see, et
pidin astuma volikogu
esimehe rolli. Nii
mõnelegi ja ka mulle
endale tundus vahel, et
Kruusamägi, kas oled
ikka täie mõistuse juures
...! Kasvata oma kalu, hari
põldu, tegele sigadega,
aga ära taha volikogu
esimeheks! Tegu sai
tehtud, kaevata polnud
kellelegi, olin ju ise

nõusoleku andnud.
Kallid vallakodanikud,
nüüd on tegude tagajärjed Teie arvustada.
Nüüd on Teil õigus
näpuga näidata, kui
midagi pole nii, nagu
peab. Imestan isegi, et
aasta möödas. Ausalt
öeldes oli see minu jaoks
harjumatult raske. On
vaks vahet selles, kas
probleem
mõjutab
otseselt mind või tervet
valda. Oma firmas vale
otsuse langetamine võib
mõjutada ainult firma
käekäiku, kuid vallas
otsust langetades peab
olema tõeline diplomaat,
et vallaelanike huve
säilitada. Pean tõdema, et
pole võimalik, et kõik on
volikogus vastu võetud
otsustega rahul.
Ka volikogus on eriarvamusi. Loodan, et
päris rumalaid otsuseid

pole siiski vastu võetud.
Volikogus on olnud
konflikte nii poliitilistel
kui ka isikulistel tasanditel. Probleemid on
lahendatavad, kuid kõige
raskemad on isikute
vahelised ebasobivused.
Mis oli lõppevas
aastas tähtsat või
meeldejäävat? Tähtis on
see, et Avanduse valla
ühinemine Väike-Maarja
vallaga läks eriliste
tagasilöökideta ning
ühise majandamise käigus ei jäänud ka
Avanduse vald vaeslapse
ossa. Väike–Maarjas
alustati koolide uue
võimla ehitamist, mis on
siiani kulgenud edukalt.
Tööle hakkas MTÜ
Pandivere Arendus- ja
Inkubatsioonikeskus.
Tegeldakse jäätmekäitlusega. Kõige suuremad ja
teravamad on kesk-

konnaalased probleemid.
See on valdkond, mis
pälvib olulist tähelepanu
ka järgnevatel aastatel.
Väike-Maarja vald sai
15-aastaseks,
sama
vanaks võib ennast
pidada Avanduse vald
taasiseseisvumise ajal. 15
on meie ühinenud valla
sünnipäev. Õnnitlen Teid
valla aastapäeva puhul.

Kallis vallarahvas,
lähenemas on jõulud ja
aastavahetus. Soovin
Teile meeldivaid rahulikke jõule, meeldejäävat
aastavahetust ja edukaid
ettevõtmisi tuleval aastal!
Hans KRUUSAMÄGI,
vallavolikogu esimees

Tulemas on sea-aasta. Mida ta endaga kaasa toob?
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Aastaring saab peagi täis
Järjekordne aastaring jõuab
lõpule ja on aeg möödunule
tagasi vaadata. Et aasta on läinud
väga kiiresti, siis see tähendab,
et töid ja tegemisi on olnud palju.
Avanduse vallaga liitumine tõi
kaasa uusi muresid, mis kõik
nõuavad lahendamist. Probleemide suurus on meile nüüd
täpsemalt selgeks saanud. Aga
eks keerukad küsimused olegi
lahendamiseks. Mulle tundub, et
Simuna kandi rahval jätkub
optimismi ja tehatahtmise vaimu.
Neile on vaja ainult nii rahaliselt
kui ka nõuannetega kaasa aidata.
Käesolev aasta on läbi aegade
kõige suuremate investeeringute
aasta. Nendest lõviosa võtavad
uue spordihoone ehituskulud,
aga ka vallateede korrastamiseks
oleme tänavu saanud kasutada
tunduvalt rohkem raha kui
varasematel aastatel. Siinkohal
tahan tänusõnu öelda ka meie
Riigikogu saadikutele Toomas
Varekule ja Vello Tafenaule, kes
on probleeme alati tõsiselt
võtnud.
Ülemaakondliku
veemajandusprojekti taotlus on
sisse antud, selle edasine saatus
sõltub suuresti poliitikute
eelistustest. Loodame, et tuleva
aasta märtsis toimuvad
Riigikogu valimised on meile
soodsad ja on, kellele tulevikus
toetuda.
Praegu käib nii valla uue
arengukava kui ka üldplaneeringu koostamine. Nende
dokumentide koostamisel
püüame leida lahendusi kõikide
piirkondade võimalikult paljudele probleemidele, et oleks
tagatud valla kui terviku

maksimaalne areng. Viimasel ajal
on tunnetatav põllumajandusliku tootmise n-ö uue laine teket.
Kasutusse soovitakse võtta
võimalikult palju majanditeaegseid tootmishooneid. Ühelt
poolt on see kindlasti rõõmustav,
sest tekib üha uusi töökohti, kuid
keskkonna koormus tõuseb
oluliselt. Nii tulebki leida
optimaalsemaid lahendusi, sest
oleme olnud läbi aegade
intensiivne põllumajanduspiirkond ega kujuta siinset elu
selle tootmisharuta ette.
Hariduse valdkonnas oleme
püüdnud aasta jooksul leida
parimat
lahendust
nii
üldhariduse kui ka kutsehariduse
edendamiseks ja konkurentsis
püsimiseks. Praktiliste lahendusteni soovime jõuda järgmise
aasta jooksul. Kehtib põhimõte,
et kiirusta aeglaselt, sest iga vale
otsus võib olla tuleviku jaoks
määrava tähtsusega.
Need on vaid mõned näited
tegevustest, millele on vallavalitsuse tähelepanu möödunud
aastal koondunud. Suuremate
ülesannete lahendamise kõrval ei
tohi unustada ka väiksemaid ja
igapäevasemaid muresid, sest
just need määravad paljudel
juhtudel vallakodanike rahulolu
oma eluga ja vallaametnike
tööga. Igal juhul püüame anda
endast parima, et elu vallas
muutuks veelgi paremaks.
Soovin koduvalla rahvale
meeldejäävaid jõule ja aastavahetust
ning
edukaid
ettevõtmisi 2007. aastal. Head
tervist kõigile ja olge tublid!

Olev LIBLIKMANN,
vallavanem

Taas on käes jõuluaeg.
Põhjamaises Eestis on see
vähese valgusega, külmavõitu
rahulik periood sobiv mõtisklemiseks ja mööduvale pilguheitmiseks.
Aasta pärast Avanduse ja
Väike- Maarja valla ühinemist on
elu Simuna osavallas kulgenud
tavapäraselt. Aasta algul määrati
vallavolikogu poolt Simuna
aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks OÜ
Pandivere Vesi. Ilma veeettevõtjata oleks osalemine
Lääne-Viru veemajandusprojektis olnud endisele
Avanduse vallale raskendatud.
Meenub teisigi meeldivaid
tegusid, näiteks Rakvere

Lõppev aasta oli minu jaoks
rikas ja huvitav. Puutusin
tööalaselt kokku muutustega,
mis tõi lisaks olemasolevale
suurepärasele meeskonnale
juurde uue ja toreda üksuse,
kohtusin paljude põnevate
klientidega. Sain kolleegideks
hulga professionaalseid ja
vahvaid inimesi, kellega koos on
lausa lust saavutada häid
tulemusi.
Mul on hea meel, et Eesti
majandus kasvab, töötus on
aegade madalaim, tööhõive
kõrge. Inimeste jõukus suureneb
ning kõigil tekivad unistuste
realiseerimiseks üha paremad
võimalused.
Olen rõõmus, et maailm on
avatud. Tänu sellele on saanud
minu lapsed reisida ja oma
silmaringi laiendada ning
hindamatuid kogemusi hankida.

bussiliini käimapanek, teede ja
tänavate remont, kruusateede
tolmutõrje. Renoveeritud on
Avanduse mõisahoonet ja
Simuna biopuhastit, taasavatud
Simuna saun. Valdade ühinemise
rahadest on remonditud Simuna
kooli.
Jõuluaeg on ka soovide aeg.
Uuelt aastalt ootame Simuna
aleviku tänavatele nimesilte ja
paremat liikluskorraldust, koolile
uut keskkütte katlamaja, Simuna
rahvamajale uut keskküttesüsteemi, teede ja tänavate remonti.
Kaugemale tulevikku jääb LääneViru veemajandusprojekt, mida
ootame väga, sest meie piirkonnas lõpeb madalamate
kaevude vesi.
Vallarahvale soovin, et otsitaks
julgelt oma kohta, usutaks
rohkem endasse, proovitaks
vajadusel uut ja omandataks
vajalikke teadmisi. Õppida ei ole
teatavasti kunagi hilja.
Soovin kõigile ilusat jõuluaegaaastavahetust ning õnne, tervist
ja edu uuel aastal!
Mart PRUUL,
Simuna osavallavanem

Sel aastal veetis tütar töise suve
ülemaailmse tudengite suveprogrammi raames USA-s
Floridas, poeg sai käia
Portugalis ja Euroscola
programmiga Strasbourg‘is.
Tänu väga headele spordisaavutustele esindas ta Eestit
rahvusvahelistel kergejõustikuvõistlustel Venemaal. Seda kõike
on mõlemad lapsed suutnud visa
töö ja pühendumuse tõttu. Minu
abikaasa on leidnud endale
rahuldustpakkuva töö Euroopas. Olen rõõmus, et
vanemad on tervise juures ning
elavad lähedal.
Järgmisel aastal seisab pojal
ees gümnaasiumi lõpetamine. Tal
tuleb teha tähtis otsus: mis edasi.
See on nii ilus ja huvitav aeg!
Lähen uude aastasse lihtsate
soovidega. Soovin, et kõik mu
lähedased oleksid terved, et
minu lastel läheks hästi ning nad
oleksid oma valikutega rahul. Ja
ise tahaksin ka terve olla, et
jaksaksin tööd teha, kõigest osa
saada ja elust rõõmu tunda.
Heli NÕUKAS,
Hansapanga Tapa ja
Väike-Maarja kontorite
juhataja
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Õues valitseb suviselt soe
sügisilm ja kui päevad poleks nii
lühikesed ja pimedad, ei usukski, et
peatselt on käes jõulud ja uusaasta. Milline siis oli see mööduv?
Lühidalt öeldes oli hea aasta. Kui
vaadata meie ettevõtte seisukohalt,
siis olid kindlateks teetähisteks
töötajate tubli töö, mida kroonisid
ettevõttele kasutusloa ja
keskkonna kompleksloa saamine,
mis andsid meile kindlustunde nii
tehase kui oma tuleviku kavandamisel. Heameel on sellest, et koos
töötatud kahe aasta jooksul on
moodustunud teotahteline ja
monoliitne kollektiiv, kus on
valdavalt oma ala hästi tundvad
initsiatiivikad kollegid, kes
naudivad iseotsustamise võimalusi ning oma mõtete parimal
võimalikul moel elluviimist. See on
olnud meie ettevõtte õiges suunas
edasiliikumise üheks nurgakiviks,
mida kinnitab ka asjaolu, et artikli
kirjutamise ajaks on tehases
töödeldud juba rohkem tooret kui
möödunud aasta lõpuks.
Seoses võimaluste avanemisega
ja üksteise parema tundmaõppimisega on tekkinud klientidega
usalduslik kahepoolne töösuhe.
Käesoleva aasta teisest poolest on
meile appi tulnud tooraine
kogumise ja veo riigihankekonkursi
võitnud Egesten OÜ, kes soetas
uued, tänapäeva nõuetele vastavad toorme kogumise autod.
Egesteni abiga loodame kliente
varasemast paremini teenindada.
Heameel on teadlastega tehtud
koostöö üle. Nimelt lõppes mõni
aeg tagasi põllumajandusministeeriumi teadusuuringute
rahastamise toel rasva ja lihakondijahu alternatiivsete kasutusvõimaluste uurimine, millega
tegelesid Tallinna Tehnikaülikooli
ja Eesti Maaülikooli teadlased. Mitu
uurimuse käigus tekkinud ideed
võivad olla edasiarendamise
väärilised. Edukalt on valminud
reoveepuhasti täiendusideede
kaks eelprojekti. Tegudeni loodame
minna KIKi ja oma firma rahadega.
Meeldiv on tänada Ants Rikbergi,

kelle aktiivsel eestvedamisel ja
spordiaktiivi toel viidi läbi
Loomsete Jäätmete Käitlemise ASi
auhindadega rulluisuvõistlused,
mis algasid meie tehase õuest ja
fini eerusid Georgi kivi juures. Oli
tore vaadata ja on nüüdki tore
meenutada võidukihutamisel
osalenute ja kaasaelanute hasarti
ning võitjate häid tulemusi, aga ka
rohket osavõttu ning noorte
inimeste sportlikku ellusuhtumist.
Avaldasime koos korraldajatega
lootust, et järgmisel aastal on
osavõtjaid veel rohkem. Loodame
ka, et meie poolt ehitatud ja
elektrifitseeritud jalakäijate tee leiab
vallarahva poolt senisest
aktiivsemat kasutust ja propageerides ning toetades terveid
eluviise oleme head tervist
omandades kõik võidumehed, sest
nüüdseks on vald asfaltteed
pikendanud looduskauni Ebavere
mäeni ja soovijatel on võimalus
mõnusalt ja ohutult nautida elu ja
sportlikke rõõme.
Meie vaatevinklist on põhjust
rõõmu tunda, et valimisjärgne
situatsioon on lisanud vallavolikogule varasemast arukamat
lähenemist probleemidele, elu
edasiviivamat mõtlemist ja
otsustamist, mis aitab kindlasti
kaasa valla arengule ja rahva
elujärje paranemisele. Väike-Maarja
on olnud üheks piirkonna
tõmbekeskuseks ja praegused
märgid näitavad järjest tugevamat
tõmmet.
Lõpetada tahan Dale Carnegie‘
sõnadega
jõulunaeratuse
väärtusest:
“Jõulunaeratus ei maksa
midagi, aga annab palju.
Ta rikastab neid, kes ta saavad,
tegemata vaeseks neid, kes ta
annavad.
Keegi pole nii rikas, et temata
läbi saada, aga mitte ka nii vaene,
et ei saaks teda ära anda.
Ta on puhkus väsinule, lootus
meeleheitnule,
päikesekiir
kurvale ja parim vastumürk
murele.
Teda ei saa osta, müüa, laenata
ega varastada, sest ta ei oma
mingit väärtust enne, kui ta
kellelegi antakse.
Keegi ei vaja naeratust nii väga
kui need, kellel naeratust pole
enam jäänud teistele andmiseks.”
Nii et, NAERATAGEM!
Tervist, päikest ja jõulurahu
soovides
Peeter MASPANOV,
Loomsete Jäätmete Käitlemise
ASi juhataja
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On kõige pimedamate ööde
aeg, aga maailm on justkui
avardunud. Inimestel on vastupandamatu soov kaasinimestele
rõõmu valmistada. Meie
laiuskaardil on talve hakul päev
väga lühike ja öö pikk, mistõttu
päeva võitu pimeduse üle on
ammu-ammu tähistatud. Võibolla esivanemad ühendasid
oskuslikult erinevaid sündmusi.
Väikese rahvana tahame (ja
vahest ka vajame) kosutust
andvaid ja julgustavaid
minevikulugusid. Eestlane on
loomult alalhoidlik ja jõulupühi
on peetud nii headel kui kurjadel
päevadel, kodudes, kaevikutes
või salaja oma südames. Ilmselt
on liiast väita, et tänased
eestlased on kristlik rahvas,
kuigi jõulumelu järgi võiks seda
arvata. On aeg endaga aru pidada
ja küsida, mida me jõuludelt
ootame?
Jõulud on eelkõige eetiline
väljakutse, kus peaks selguma
meie andestamise ja head soovimise võime. Jõulud on ka
piparkoogi aeg, kus kõlbelisi
kategooriaid
vajutatakse
rahvasse nagu piparkoogivorm
tainasse.
Jõulud on imelise valguse aeg
ja meil, eestlastel, on põhjust
uskuda, et selle imelise kombe

oleme meie maailmale pärandanud. Praegu arutatakse, kas
usuõpetus peaks koolides
olema. Võib-olla tuleks õpetada
rohkem üldist kultuurilugu, et
seeläbi mõista üldisi eetilisi
kategooriaid.
Ometi kuulavad jõuluevangeeliumit heal meelel ka
inimesed, kes muul ajal pühakirja
tähele ei pane ja kiriku üldist rütmi
ei tunneta. Kui oleme lugenud
ajaloost või muudest allikatest
erinevatest sündmustest, peame
suutma leida paralleele
tänapäeva maailmast. Meenutuseks, mida on tähendatud
Piiblis. Jõulud algavad maise
madaluse keskel, kuid nad ei lõpe
seal. Petlemma väljal süttib valgus ja kõik karmid tuuled
püüavad seda kustutada.
Heroodes püüab sellele otsekohe lõpu peale teha, kuid
kaotab. Pilaatus ja tema valitsus,
poliitika ja pime usk, omakasu ja
auahnus, kõik kurjuse jõud
organiseeruvad selle vastu, kuid
peavad taganema, sest jõulud on
igavesed. Nad vallutavad meid
oma ilu ja tõega.
Jõulud võiks olla millegi uue
algus. Meie sisemuses asub
väga suur jõud. Saame selle
vallandada, kui suudame
armastada alguses iseennast,
siis oma lähedasi, oma kodupaika
ja oma kodumaad.
Palju
Armastust
Igasse
Kodusse!
Aivar NIINEMÄGI,
Pandivere Arendus-ja
Inkubatsioonikeskuse juhataja

Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus
soovib
KAUNEID JÕULE JA
IDEEDEKÜLLAST UUT AASTAT!
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Elu. Meie elu. Minu elu. Kas
elan oma elu? Olen kogenud, et
mitte alati ei ela inimesed oma elu.
Kipume sageli elama pigem teiste
elu. Miks see nii on? Vahest on
teist lihtsam tähele panna ja talle
hinnanguid anda. Samas usun
aga, et parema homse nimel on
mõistlik keskenduda iseendale:
end paremini tundma õppida
(mida soovin, mida suudan, mille
nimel tegutsen?). See tuleks
kasuks ennekõike iseendale,
samuti oma perele.
Tööelu. Mida võiks tulevikus
loota? Tänapäeva kontekstis

KUI KÄTTE JÕUDNUD
JÕULUAEG..
Kui Kätte on jõudnud
jõuluaeg, siis tekib inimestes
mingi imeline tunne, natuke
ärevust, samas ka rahu. See on
aeg, kus saab aasta tegemised
kokku võtta. Lastega töötamise
kogemuse põhjal võiks nukralt
tõdeda, et alati pole kerge
ärgitada noori millestki osa
võtma, neil nagu puuduks huvi
kultuurielu vastu, nad ei viitsi
milleski kaasa lüüa ja selle tõttu
ongi Kiltsi piirkonnas kultuurielu
hääbumas. Nii mõnigi üritus jääb
korraldamata ka rahanappuse
tõttu. Virisema on küll paljud
kanged, tegijaid pole aga
kellestki.
Mõned rõõmusädemed siiski.
Kiltsis on näiteks laululapsed ja
tragid memmed. Vähe on ka neid
peresid, kes käivad üritustel
üheskoos. Kas nad on tööga
väga hõivatud? Võib-olla.

kerkib esile sõnapaar inimene organisatsioon. Tahan loota, et
suudame
mõelda,
et
organisatsioon on inimeste
jaoks, mitte vastupidi. Inimeste
väärtustamise kaudu tekitame
tõukumise asemel tõmbumise.
Seda meie paikkond ja kogu
ühiskond vajabki. Märkamine ja
hoidmine on see, mida vajab iga
inimene, eriti noor inimhing.
Tundub, nagu oleksid eelpool
nimetatud asjad enesestmõistetavad pisiasjad, millest ei
tasu üldse rääkida. Paraku algab
iga suurgi väga väikesest algest.
Niisiis. Hea väikemaarjalane, loo
ja ehita iseennast! Ela oma elu,
ela seda hästi, siis vaatad ringi
ja näed ... Tahet Sulle pingutada
alati, igas eas. Sinu õnn on Su
enda kätes.
Olga METS,
valla haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja

Igatahes seltsielust jäävad nad
kaugele. Õnneks on lasteaed
siiski selline koht, kus lapsed
õhinal nii laulavad kui ka
näitlevad ega pelga esineda.
Suuremaks saades hakkavad
natuke
häbenema,
sest
koolilaste hulgast on aktiivseid
esinejaid ainult näputäis. Oleme
oma rühmaga käinud ilmestamas
ka kooli pidulikke sündmusi:
esimest koolipäeva, õpetajate
päeva. Isetegevust pärsib ka see,
et paljud elavad koolist ja
rahvamajast kaugel. Need aga,
kellel on tõsine huvi, saavad
sellestki raskusest üle.
Kokkuvõttes oli aasta siiski
küllalt tegus. Agarate ringis
osalejatega sai käidud VäikeMaarjas, Rakveres, Varangul,
Rakkes. Praegu seisab ees
esinemine Avispea kirikus. Kooli
jõulupeol esitavad näiteringi
õpilased laulumängu ”Lumeeit”.
Ka lasteaia mudilased annavad
etenduse Kiltsi rahvamajas
kodustele lastele.
Loodan, et uuel aastal jätkub
meeldiv koostöö nii Kiltsi kooli
kui ka rahvamajaga. Soovin
kõikidele meeldivaid jõule ja
edukat uut aastat!
Merike HÖVELSON,
Kiltsi rahvamaja ringijuht,
lasteaiaõpetaja

Jõulukuu. Nagu ikka, märkame
selle algust kaubanduses.
Müügimehed on ärevil, et iga
tavakaup jõuluteemaga sobitada,
teenus jõulueriks muuta. Nii ongi
iga teismeline peaaegu kohustatud
tellima uue telefonihelina, olgu
selleks “V lesu rodilas jolotška“,
“Tiliseb, tiliseb aisakell“ või “White
christmas ”, sest teistel juba on…
Tegelikult tahan teha lühikese
tagasivaate mööduvale aastale
Simuna kooli tegemiste kaudu. See
oli esimene aasta Väike-Maarja valla
koosseisus - ühinemisärevus jäi
eelmisesse, kohanemiskogemus
käesolevasse. Pean valdade
ühinemist kooli arengu seisukohalt
positiivseks. Kõigile on nähtav
materiaalne
külg,
sest
ühinemisrahast on vahetatud
koolimaja keskmise osa aknad ja
välisuksed, remonditud koridorid,
kogu majas on nüüd automaatne
tuletõrje signalisatsioonisüsteem.
Samas majaosas on paigaldatud ka
keskkütte radiaatorid, mis ootavad
järgmiseks õppeaastaks soojusega
toitvat katlasüsteemi. Kevadel
valmis juba Avanduse valla poolt
taotletud projekti rahadest lasteaia
mänguväljak.
Koolitöösse on lisandunud
erinevaid võimalusi, mida oleme ka
hulgaliselt kasutatud, näiteks
osalesid Simuna kooli õpetajad
Comeniuse programmis, valla
õpetajatel oli mitu ühiskoolitust.
Õpilased on osalenud mitmetel
Väike-Maarja gümnaasiumi,
õppekeskuse, Kiltsi põhikooli,
rahvamaja ja Väike-Maarja
muuseumi poolt korraldatud
üritustel ja võistlustel. Esile
tõstaksin õpilaste esinemise G.
Lurichi konverentsil. Simunas on
külas käinud Comeniuse programmis osalenud õpilased ja
õpetajad ja samuti Hausjärvi
külalised. Nagu loetelust näha, on
vallasisene koostöö alanud.
Kaheksandat aastat osaleme
endise Simuna kihelkonna koolide
ürituste sarjas, millest võtavad osa
Rakke gümnaasium, Laekvere,

Muuga, Salla põhikoolid, Lahu
algkool. Igasse kuusse jagub üks
üritus. Lisaks korraldame koostöös
Muuga ja Laekvere põhikooliga
ühiselt sügisest spordipäeva
Rakvere staadionil. 2005/06.
õppeaastal osalesid Simuna
õpilased neljakümne viiel
väljaspool kooli korraldatud
konkursil ja võistlusel. Auhinnalisi
kohti ja äramärgitud individuaalseid
töid oli 115, võistkondlikke 12. Siia
loetellu tuleb lisada ka koolisisesed
ettevõtmised,
mis
pole
vähemtähtsad ja nõuavad ettevalmistust.
Nii õpilastel kui õpetajatel on
olnud tegus aasta. Aktiivne õpetaja
leiab alati tahte ja võimaluse ennast
täiendada, õppida, oma õpilasi
innustada, neid tegutsema panna.
Kooliperel on heameel, et LääneVirumaa aasta õpetaja 2006 Krista
Ustav on töötanud meie koolis juba
35 aastat.
Kui mõelda valla koolide
koostööle ja selle arendamisele, siis
on selge, et alati saab enam ja
paremini. Et vallas tekiks ühtne
haridusruum, kulub ilmselt veel
mõnigi aasta. Kõige olulisemal
määral mõjutavad seda arengud
Väike-Maarja gümnaasiumis ja
õppekeskuses, samuti edasised
poliitilised otsused. Just viimased
on need, mis tuleb arukalt läbi
mõelda ja arvutada, võib-olla siis ei
räägiks me näiteks Simuna kooli
filiaalist, vaid keskendume Simuna
kooli enda arendamisele, et mitte
öelda ellujäämisele. Iga otsustaja
peab meeles pidama, et kõige
hapram teema maapiirkonnas on
õpetaja, õigemini tema puudumine.
Seetõttu peame õpetajale andma
kindlustunnet.
Üha rohkem on koolis
õpimotivatsioonita ja hea lastetoata
õpilasi, see raskendab õpetaja tööd.
Sotsiaal- ja kasvatustöö suurenev
maht väsitab õpetajat. Koolijuhina
on mul põhjust seni õnnelik olla,
sest meie õpetajaskond on olnud
püsiv ja tegus. Aastad pole
vennad, kuid aasta 2006 oli hea
aasta.
Kuigi kooli kodukord lubab tundi
võtta vaid väljalülitatud
mobiiltelefoni, helisebki keset
õppetundi õpilasel telefon, täiesti
tavalise helinaga. Juhtub! Kool
nagu kool ikka. Ja õnneks pole kõik
õpilased jõuluhelina reklaami
ohvriks langenud…
Anton LEICHTER,
Simuna Kooli direktor
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Ka muuseumis tehakse aasta lõpul
kokkuvõtteid ja peetakse uue aasta
plaane. Nii. Löön lahti muuseumipäeviku, kus on kirjas, et meil on
2006. aastal tehtud 15 näitust ja on
läbi viidud 19 erinevat üritust. Mõned
neist on väikesed, mõeldud kitsale
ringile, sest on välja kujunenud
seltskond, kes alati kohale tuleb. Ju
nad leiavad enda jaoks ikka midagi
uut ja huvitavat. Neile püüame ka alati
kutse saata, et püsikülastajatel midagi
kahe silma vahele ei jääks. Teiste jaoks
paneme välja kuulutuse ja alati
loodame, et ka kuulutuse peale
tulijaist
hakkab
mõni
“püsikliendiks”. Mida rohkem
inimesi on õnnestunud kaasa
tõmmata, seda toredamini on asi
korda läinud. Eriti suured ja
põhjalikud näitused olid läinud aastal
Märt Meosest ja Georg Lurichist.
Nende meeste elu ja tegevuse
uurimisele olid kaasatud õpilased ja
nii said nooremadki meie
suurmeestest teada. Eriti tuleb siin
meelde Simuna kool, kes väikese
koolina esines võrdselt gümnaasiumiga (õpetaja Krista Ustav).
Mida oodata uuelt aastalt? Kui
2006. aastal oli juubeleid väga tuntud
ja sügavalt Väike-Maarjaga seotud
inimestel (M. Meos, A. Kasemaa, A.
Laumets, E. Meerja, J. Tamm, J.
Elken, A. Lepik jt), siis 2007. aastal
pole tegu nii tuntud isikutega.
Meenutamist väärivat on aga küllaga.
Sellel aastal on juubeleid eriti rohkelt
Väike- Maarja koolis töötanuil (13),
kellest kolm on olnud ka direktorid
ja viis on toodud ära “Eesti kooli
biograafilises leksikonis” (EKBL).
See on nimelt leksikon, kuhu on
koondatud Eesti kooliõpetajad, kes
peale õpetamise on veel mingil alal
silma paistnud. Juubilarid on
Aleksander Greenberg (13. 01.1872)
Kiltsist pärit, töötas Järvamaal,
pensionipõlves naasis isatallu,
maetud Väike-Maarjasse. Vello Saage
(08.02.1022) õppis Väike-Maarja
gümnaasiumis, pärast töötas samas
õpetajana, hiljem Tartus eesti keele
ja kirjanduse õpetajana. Mihkel

Kampmaa (28.03.1867) kihelkonnakooli teine õpetaja J. Tamme
ajal, hiljem õpikute autor ja
kirjandusloolane. Samuel Lindpere
(08.11.1872) kihelkonnakooli II
õpetaja J. Tamme ajal, hiljem dirigent
ja muusikaõpetaja. Helmi Eller
(08.12.1902)
Väike-Maarja
gümnaasiumi eesti keele õpetaja,
hiljem kirjanik, kirjandus- ja
teatrikriitik.
95 aastat tagasi, s.o 6. mail 1912
pandi nurgakivi ja sama aasta 22.
detsembril peeti avapidu meie
praeguses rahvamajas, toona
seltsimajas.
Järgmisel aastal terendab ka mõni
üle Eesti või kaugemalgi oluline
sündmus. 19.02.1872 on sündinud
Johan Pitka, kelle elukohas Ebaveres
peeti 2002. aastal vabadusristi päeva.
Sellel päeval moodustasid nn
pitkapoisid Admiral Johan Pitka
Relvavendade Ühenduse, kus
tänaseks on üle 90 liikme. Aeg oleks
kohtuda!
Järgmisel aastal võiks meenutada
ka praeguse valla territooriumil elanud
baltisakslasi, kelle tegemiste tagajärjed
ulatuvad tänapäeva. Määri mõisas on
sündinud ja elanud M.F.W. Zoege
von Manteuffel (1857-1926), kes
1897. aastal võttis Tartus esmakordselt maailma kirurgias kasutusele
kummikindad ja 1903. aastal tegi
samas ühe esimestest südameoperatsioonidest (eemaldas südamest
kuuli). Vabadussõjas oli Eesti poolel
peakirurgiks, mille eest sai
Vabadusristi I liigi 2. järgu medali.
210 aastat möödub 33 aastat
Avanduse mõisat suvekoduna
kasutanud F. B. von Lütke (17971882) sünnist, kes 1849. aastal
(Avanduse mõisa ostmise aastal)
tähistas oma mõisa maal asunud
Struve 1827. a mõõdetud
meridiaanikaare baasi ühe otsa
sambaga. See on Struve meridiaanikaare oluline punkt, mis praeguseks
on koos kahe teise punktiga Eestis
võetud UNESCO kultuuripärandite
nimekirja. Ka Struve mõõtmistest
möödub ümmargune arv aastaid 160.
Kõik need ja palju väiksemad
sündmused ootavad uurimist,
ettekandeid, näitusi, organiseerimist,
millele muuseum kavatseb igati kaasa
aidata. Ikka koos huviliste inimestega!
Häid jõulupühi senistele ja uutele
sõpradele!

Ene-Riina RUUBEL,
muuseumijuhataja
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Jõulupühade aegu vaatame
lähedaste inimeste ringis tagasi
tehtule ning olnule. Uue aastani
jäävad päevad annavad omakorda
võimaluse kergitada katteserva
tulevalt, teha plaane ning seada sihte.
Mööduvale tagasi vaadates on
meeldiv tõdeda, et külaliikumine on
lõpuks ka Kurtna ja Nadalama
külades hoogu kogumas. Kevadel
paigaldasime taludesse suunavad
viidad. Ühiselt pidasime esimese
jaanitule ja lõikuspeo. Sügisel
valisime külavanema ja otsustasime

Mis jääb meelde 2006. aastast?
Väike-Maarja
valla
raamatukogu perre tuli juurde
Simuna raamatukogu ja VäikeMaarja raamatukogu tähistas
100. aastapäeva. Põllumeeste
seltsi poolt 1906. aastal asutatud
väikesest laenuraamatukogust
on tänaseks saanud valla keskne
ja suurim raamatukogu,
suurimaid Lääne-Virumaal.
2006. aasta on oluline ka selle
poolest, et aasta teisest poolest
hakkasid Triigi ja Simuna
raamatukogud elektrooniliselt
laenutama. Rõõmustab, et meil
on kolm kaunist raamatukogu –
Triigi, Simuna ja Väike-Maarja.

moodustada mittetulundusühingu.
Külaseltsingule kujunes edukaks
kohaliku omaalgatuse programmi
sügisvoor. Rahastamist leidsid kaks
hindamiseks esitatud projekti. Ühe
projekti käigus valmib külaplatsile
korralik varikatus, teise projekti
tulemusena paigaldatakse Kurtna
külasse bussiootepaviljon. Uue aasta
tööplaan on tihe, sest korraldamist
ootavad ekskursioon Viljandimaale
ning külade kokkutulek.
Plaanitu elluviimiseks vajame
rohkem koostöövaimu ja kinnitust,
et koos eesmärgi nimel tegutsedes
on võimalik unistused teoks teha
ning
muuta
oma
külad
heakorrastatud, turvaliseks ning
tugeva identiteediga piirkonnaks.
Soovin uueks aastaks kõigile, et
oleksite õnnelikud! Kui te seda olete,
saabub edu maistes asjadeski, mida
mõõta, vaadata või lugeda.
Hubaseid ja rahulikke jõule!
Loodan, et pühad tulevad ikka
valged ja koheva lumega.

Ene PREEM,
külavanem

Murelikuks teeb Kiltsi
raamatukogu saatus. Aastaaastalt on uute ruumide remonti
edasi lükatud ja raamatukogu
üleviimst
Vaosse,
kus
raamatukogu saaks olla uutes
kaasaegse
kujundusega
ruumides
ning
oma
potentsiaalsetele lugejatele
lähemal. Ebaselge on ka Simuna
raamatukogu saatus, kuna mõisa
ülalpidamine on väga kallis.
Järgmised aastad on seega
mingis mõttes väga murelikud.
2007. aastal saab Simuna
raamatukogu 90aastaseks. Kas
tähtsündmust peetakse veel
vanal aadressil? Soovin, et uus
aasta annaks positiivsed
vastused mõlema raamatukogu
saatusele.
Praegustele ja tulevastele
lugejatele soovin kauneid ja
vaimseid raamatuelamusi ja
loodan, et iga raamat leiab üles
oma lugeja ja vastupidi!
Irma RAATMA,
raamatukogu juhataja

Väike-Maarja valla Infoleht
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VALLAVOLIKOGUS
22. novembril 2006. a
1. Arupärimistele vastamine
Valimisliidu Pandivere Liit
esitatud arupärimisele vastas
vallavanem Olev Liblikmann.
Vastus sisaldas infot uue
koolimudeli väljatöötamise
tegevuskava,
Pandivere
Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse tegevuse, LJK ASile
väljastatud kompleksloa ja valla
territooriumil paiknevate
reoveepuhastite töö kohta.
2. Uue koolimudeli tutvustamine
Uut koolimudelit tutvustas
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Olga Mets.
Ka riigi tasandil tegeldakse
koolivõrgu korrastamisega. Meie
vallas välja töötatud uus koolide
juhtimismudel annab eeskätt
võimaluse püsima jääda.
Informatsioon võeti teadmiseks.
3. 2006. aasta II lisaeelarve
Ette kandis vanemökonomist
Mati Kanarik.
OTSUSTATI:
1) vastu võtta Väike-Maarja
valla lisaeelarve tulude plaan
summas 3 314 130 krooni.
2) vastu võtta Väike-Maarja
valla lisaeelarve kulude plaan
summas 3 314 130 krooni.
Poolt 16 volikogu liiget. 2
volikogu liiget jäid erapooletuks.
4. 2007. aasta eelarve projekti
I lugemine
Ette kandis vanemökonomist
Mati Kanarik.
Informatsioon võeti teadmi-

seks.
5. Simuna mnt 6a detailplaneeringu kehtestamine
Ette kandis abivallavanem
Kaarel Moisa.
OTSUSTATI kehtestada
Simuna mnt 6a maa-ala
detailplaneering vastavalt Sirje
Projektbüroo tööle.
Poolt 16 volikogu liiget. 2
volikogu liiget jäi erapooletuks.
6. Katastriüksusele sihtotstarbe määramine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI:
1) määrata Metsani I
katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavatele
katastriüksustele sihtotstarbed
järgmiselt:
· moodustatava Metsani I
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata maatulundusmaa;
· moodustatava Metsanipõllu
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata maatulundusmaa;
· moodustatava Metsanimaja
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata elamumaa.
2) määrata Jõulu katastriüksuse
(92701:004:0281, pindalaga 41,7
ha) jagamise tulemusena
moodustatavatele katastriüksustele
sihtotstarbed
järgmiselt:
·moodustatava Jõulu katastriüksuse I maatüki sihtotstarbeks
määrata maatulundusmaa;
·moodustatava
Jõulu
katastriüksuse II maatüki
sihtotstarbeks määrata maa-

tulundusmaa;
· moodustatava Jõulupõllu I
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata maatulundusmaa;
·moodustatava
Jõulutee
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata transpordimaa.
3) määrata Jõulu katastriüksuse
(92701:004:0282, pindalaga 6,1
ha) jagamise tulemusena
moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbed järgmiselt:
1.1moodustatava
Jõulu
katastriüksuse III maatüki
sihtotstarbeks määrata maatulundusmaa;
1.2 moodustatava Jõulupõllu II
katastriüksuse sihtotstarbeks
määrata maatulundusmaa.
4) määrata Väike-Maarja vallas
Käru külas asuva vaba metsamaa
nr 54M erastamiseks moodustatud Raunjala katastriüksuse
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
7. Majanduskomisjoni ja
haridus-ja kultuurikomisjoni
koosseisu muutmine
Ette kandis volikogu esimees
Hans Kruusamägi.
OTSUSTATI:
1) arvata Anneliis Liblik
haridus- ja kultuurikomisjoni
koosseisust välja ning kinnitada
haridus- ja kultuurikomisjoni
liikmeks Ülle Kippel.
Poolt 14 volikogu liiget. Vastu
4 volikogu liiget. 1 volikogu liige
jäi erapooletuks.
2) kinnitada majanduskomisjoni liikmeks Avo Part.
Poolt 11 volikogu liiget. Vastu

4 volikogu liiget. 2 volikogu liiget
jäi erapooletuks.
3) kinnitada haridus- ja
kultuurikomisjoni liikmeks Sven
Kesler.
Poolt 11 volikogu liiget. Vastu
4 volikogu liiget, 1 volikogu liige
jäi erapooletuks. 1 volikogu liige
ei hääletanud.
8. Koduteenuste osutamise
tingimuste ja korra kehtestamine
Ette kandsid sotsiaalkomisjoni
esimees Mall Võhandu ja
sotsiaalosakonna juhataja Lea
Mäesepp.
OTSUSTATI kehtestada
koduteenuste osutamise tingimused ja kord.
Poolt 17 volikogu liiget.
9. Valla Aasta tegija 2006.
Valla Aasta tegija valimiseks oli
laekunud 2 ettepanekut.
Tutvustas volikogu esimees
Hans Kruusamägi.
Toimus hääletus:
1) Egne Liivalaid: poolt 9
volikogu liiget
2) Merje Leemets: poolt 8
volikogu liiget
OTSUSTATI nimetada Egne
Liivalaid Väike-Maarja valla
Aasta Tegijaks 2006.
10. Pandivere Arendus- ja
Inkubatsioonikeskuse (PAIK)
tegevusest
Tegevust tutvustas PAIKi
juhataja Aivar Niinemägi.

Fotomeenutusi valla 15.aastapäeva tähistamisest 8.detsembril Väike-Maarja rahvamajas

Valla aasta tegija 2005 Endel Mäesepp õnnitlemas aasta tegijat
2006 Egne Liivalaidi

Vallavanem Olev Liblikmann andmas Kauni Kodu konkursi
tänukirja Leena Ahlbergile ja valla aukodanikule Rein Räägule

Väike-Maarja valla Infoleht
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VALLAVALITSUSES
28. novembril 2006. a
1. Maaküsimused
Määrati teenindusmaa
· Väike-Maarja alevikus
Energia tn 6 asuvale korterelamule.
Nõustuti
· Käru külas asuvast vabast
metsamaast 11,32 ha suuruse
RAUNJALA katastriüksuse
moodustamisega erastamiseks
VIIVE GOLDBERGile;
· Nõmme külas asuva
METSANI I kinnistu jagamisega järgmiselt: METSANI I –
21,27 ha, METSANIMAJA –
8081 m2 ja METSANIPÕLLU
6,07 ha;
· Nõmme külas asuva JÕULU
kinnistu jagamisega järgmiselt:
JÕULU
–
26,52
ha,
JÕULUPÕLLU I – 20,25 ha,
JÕULUPÕLLU II – 1,20 ha ja
JÕULUTEE – 1631 m2.
2. Vallavara võõrandamine
OTSUSTATI müüa avaliku
enampakkumise korras korteriomand registriosa nr 4162031
(korter Ehitajate tee 7-19)
alghinnaga 150 000 krooni.
05. detsembril 2006. a
1. Maaküsimused
Lõpetati
· õigusvastaselt võõrandatud
Ehituskrunt A-76 maa

tagastamise menetlus.
Nõustuti
· Väike-Maarja alevikus
TAMME tn 5b asuva 781 m2
suuruse katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega garaažiomanikele;
· Hirla külas asuvate
UUSTALU katastriüksuste
tagastamisega Väino Haibale.
2. 2006. aasta teise lisaeelarve
alaeelarvete kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja valla teise lisaeelarve
kaudu tulude laekumine
vastavalt Lisale 1 ja kulude
jaotus vastavalt Lisale 2.
3. 2007. aasta eelarveprojekti
muudatustest
Tutvustas vanemökonomist
Mati Kanarik.
Informatsioon võeti teadmiseks.
4. Triigi spordihoone inventari
mahakandmisakti kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada Triigi
spordihoone väikevahendite ja
pehme inventari mahakandmisaktid summas 10 879.20 krooni
vastavalt lisadele.
5. Väike-Maarja hoolekandeja tervisekeskuse mahakandmisakti kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja
hoolekandeja
tervisekeskuse väikevahendite
ja pehme inventari mahakand-

misaktid summas 2180.50 krooni
vastavalt lisadele.
6.Informaatikateenistuse
inventari mahakandmisakti
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada informaatikateenistuse väikevahendite ja põhivahendite mahakandmisaktid summas 86 550.52
krooni vastavalt lisadele.
7. Väike-Maarja ja Triigi
raamatukogu ning AIP-I
inventari mahakandmisakti
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja Valla Raamatukogu
väikevahendite ja põhivahendite
mahakandmisaktid summas 11
087.81 krooni vastavalt lisadele.
8. Kirjalike nõusolekute
andmine
OTSUSTATI:
· anda kirjalik nõusolek OÜ-le
Clean Up pesulasse keskkütteahju paigaldamiseks aadressil
Tehno 8 Väike-Maarja alevik.
· anda kirjalik nõusolek Reili
Koskale metallkamina paigaldamiseks korterisse aadressil
Lõuna 15-6 Väike-Maarja alevik.
9.Vähempakkumiste
tulemuste kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja õppekeskuse õppesõiduväljaku ja õppetöökoja
rekonstrueerimise
p r o j e k t e e r i m i s e

vähempakkumise võitjaks OÜ
ASE pakkumine vastavalt
summadega 88 500 krooni ja 194
700 krooni, kui soodsam
pakkumine.
Info
· KSH programm. VäikeMaarja valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi tutvustas
keskkonnanõunik Leie Arula.
· AS Tallegg projekteerimistingimuste taotlus. Tutvustas
ehitusnõunik Raul Kütt.
· Järvetalu kinnistu detailplaneering. Tutvustas maanõunik Diana Seepter.
· Valla 15. aastapäeva
pidustused. Infot jagas avaliku
teabe ja spordiosakonna
juhataja Ilve Tobreluts.

Hea Eesti kodanik!
Alljärgnev selgitus on Teile saadetud eesmärgiga informeerida Teid
Eestis kehtivatest õigusaktidest, korrastamaks Eesti
rahvastikuregistri andmed ning muutmaks Eesti riigi poolt pakutavad
teenused üha paremini kättesaadavaks ja vältimaks võimalikke
arusaamatusi elukohaga seoses.
Rahvastikuregistri seaduse (edaspidi RRS) kohaselt on isik
kohustatud hoolitsema enda ja oma alaealiste laste ning
eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris.
Sama seaduse alusel muudetakse rahvastikuregistrisse kantud
elukohaandmeid isiku elama asumisel välisriiki. Sellisel juhul on isik
kohustatud 30 päeva jooksul oma sealse elukoha andmed edastama
Eesti kohalikule omavalitsusele või välisesindusele.
Juhul kui isik ei ole välisriiki elama asumisel teavitanud registrit
oma elukohaandmete muutumisest, võib RRSi § 45 lõike 1 punkti 6
kohaselt Siseministeerium muuta Teie elukoha andmed Eestis
rahvastikuregistris välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete
alusel.
Meil on hea meel Teid informeerida, et 18. jaanuaril 2005 sõlmiti
leping Soome Rahvastikuregistrikeskuse ja Eesti Vabariigi
Siseministeeriumi vahel, mille alusel toimub kahe riigi vahel
elukohaandmete vahetus. Selle andmevahetuse käigus on
Siseministeerium saanud andmed Teie elamaasumise kohta Soome
Vabariigis.

Vastavalt saadud andmetele kanti hiljemalt 05. detsembril 2006
Soome rahvastikuregistrist saadud aadressandmed Eesti
rahvastikuregistris Teie elukoha põhiaadressiks. Kui andmefailist
nähtub, et Soomes elavad samal aadressil ka Teie teised
perekonnaliikmed (sealhulgas alaealised lapsed), siis kantakse ka
nende põhielukohaks rahvastikuregistris Soome aadress.
Juhime Teie tähelepanu, et kui Te asute uuesti elama Eestisse, siis
on Teil kohustus teavitada ka Soome rahvastikuregistrit Soomest
lahkumisest ja registreerida elukoht Eestis, esitades selleks
elukohateate sellele kohalikule omavalitsusele, kus on Teie uus
elukoht Eestis.
Eelnevast tulenevalt anname Teile teada, et 2007. aasta Riigikogu
valimistel kantakse Teid Soomes alaliselt elavate valijate nimekirja.
Lugupidamisega
Einike URI,
rahvastiku ja regionaalala asekantsler
Eesti Vabariigi Suursaatkond Soomes +358 9 622 02 88
Eesti Vabariigi Siseministeerium +372 612 5115

Väike-Maarja valla Infoleht

8

Koostööl on tulevikku
Eestis on täna 24 koostööpiirkonda, Lääne-Virumaal üks
aktiivselt tegutsev – Pandivere
koostööpiirkond. Koostöö viljana
sündis 7. aprillil 2006. a MTÜ
Pandivere
Arenguja
Inkubatsioonikeskus (PAIK), kes
teenindab peamiselt LääneVirumaa
lõunaregiooni
omavalitsusi (Tamsalu, VäikeMaarja, Laekvere ja Rakke),
ettevõtteid ja mittetulundusKoostööl on tulevikkuühinguid,
pakkudes nõustamisteenuseid
järgmistes valdkondades: ühiste
probleemide lahendamine ja
koostöö korraldamine erinevates
valdkondades, ühiste arenguplaanide elluviimine, piirkonna
teemagruppide ja erinevate
sektorite vahelise koostöö ja
infovahetuse korraldamine,
koostöö- ja üksikute projektide
koostamine ja juhtimine,
ühishangete, -uuringute jm
materjalide koostamine, äriidee
esmane analüüs ja toote/teenuse
turusuutlikkuse hindamine,
ettevõtte alustamise protsessi
nõustamine, konsultatsiooniline
abi turu- ja tasuvuse uuringute
ning äriplaanide koostamisel,
koolitusvajaduse väljaselgitamine
ja koolituse korraldamine,
raamatupidamisalane nõustamine,
abi stardikapitali jm rahastamisallikate leidmisel ja taotluste
koostamisel, abi projektide
juhtimisel, info messide,
seminaride, kontaktürituste,
erinevate teenuste ja nende
pakkujate, ettevõtluse tugiorganisatsioonide ja fondide kohta,
koostöö- ja äripartnerite ning
ühisprojektide otsing, abi
välissuhtluses ning kontaktseminaride ja neist osavõtu
korraldamine.
„Tänaseks on PAIKi üldkoosoleku koosseisus 30 liiget, kellest 4
on kohalikud omavalitsused,
15mittetulundusühingut ja 11
ettevõtet. Ühing on avatud kõigile.
Liikmeks saamiseks on vajalik täita
avaldus,” ütles Tamsalu vallavanem ja PAIKi juhatuse esimees
Toomas Uudeberg.
Tamsalu vallavalitsus on Interreg
IIIC EKIE projekti partner. Projekti
peakiri on “Ettevõtluse arengu
soodusta-mine hajaasustusega
piirkon-nas”. Projektis osaleb viis
erinevat Euroopa riiki (Soome, Eesti,
Saksamaa, Itaalia ja Iirimaa) ning
selle eesmärgiks on luua ja
arendada loodud keskust

Tamsalus, kaasates kõikide
partnerite kogemusi. Seega on
Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus (PAIK) Pandivere
ettevõtlusinkubaator, mis on
rajatud eesmärgiga aidata kaasa
uute innovaatiliste ettevõtete
tekkele ning elujõulisuse ja
jätkusuutlikkuse tagamisele
Pandivere koostööpiirkonnas,
pakkudes ettevõtluse inkubatsiooniteenuseid.
„Paar aastat tagasi avanes
Tamsalu linnal võimalus osaleda
koos partneritega Euroopa Liidu
liikmesriikidest ELi koostööprojektis, mille eesmärgiks on
ettevõtluse arendamine ja
intensiivistamine hajaasustusega
piirkondades, samuti väikelinnades. Just niisugune piirkond on
meie praegune Tamsalu vald ning
ka töökohti oleks piirkonda juurde
vaja. Seepärast otsustasime kaasa
lüüa,” ütles Tamsalu volikogu
esimees Andrus Freienthal.
Piirkonna ettevõtjate seas läbi
viidud uuring näitas piirkonna
ettevõtete vajadust ettevõtlusinkubaatori järele, samuti aitas välja
selgitada, millised peaksid olema
loodava inkubaatori teenused, et
pakkuda piirkonna ettevõtjatele
kõige suuremat kasu. Selle uuringu
baasil on koostatud PAIKi
inkubaatori äriplaan ning töötatud
välja mitmed ettevõtete teenustepaketid.
Tamsalu valla Interreg IIIC projekt
keskendub Pandivere piirkonna
inkubatsioonikeskuse loomisele.
Meie koostööpartnerid Soomes ja
Saksamaal pakuvad ainuüksi
inkubaatori teenuseid, kuid
tegemist on ka suurte teeninduspiirkondadega ning kõrgtasemel
arendatud inkubaatoritega. Leian,
et Pandivere piirkonnal on suur
potensiaal võtta üle partnerite
kogemused, kuid see on liiga väike
ainuüksi inkubaatori tegevuseks.
Seega koostöö juhtimise osa
keskusest loob selle tegevusele
laiahaardelisuse ning ka suurema
kasuteguri. Praeguseks on
käivitunud erinevate valdkondade
töögrupid, kuhu kuuluvad lisaks
kohalike omavalitsuste spetsialistidele ka era- ja kolmanda sektori
esindajaid. Töögrupid tegutsevad
aktiivselt ühise arengu nimel.
Suured kiidusõnad ka juhatajale,
kes on vedanud siiani toimunud
viljakat tööd PAIKis.
Interreg IIIC projekti raames on

2006. a II poolel korraldatud mitmeid
rahvusvahelisi üritusi. Augustis
külastas keskust 15 ettevõtet ja
ettevõtlus-organisatsiooni juhti
Saksamaalt Frankfurti piirkonnast
ning 3 Soomest Raahe piirkonnast.
Külastusvisiidi eesmärgiks oli
tutvuda noore organisatsiooni-ga
ja luua edaspidiseid koostöösuhteid. Septembris koostati
projektitaotlus LEADER-programmi seminaride, uuringute,
strateegiate väljatöötamiseks,
brožüüride koostamiseks jpm.
Oktoobrikuu oli samuti väga
tegevusterohke: esitati projektitaotlus
EAS
ettevõtluse
inkubatsiooniprogrammi ja taotluse
ühe osana koostati PAIKi äriplaan.
Projekti peamisteks tegevusteks on
ettevõtluse nõustajale töökoha
loomine, keskuse sisustuse
ostmine, inkubatsiooniteenuste
osutamine, koolituste ja koostöö
läbiviimine jpm. Oktoobrist on
PAIK ka maailmaga Internetiühenduses – keskuse töötajad said
e-posti ja kodulehe aadressi
(www.pandivere.eu). Toimus
mitmeid töögruppide koosolekuid.
Novembris toimus Intrreg IIIC
projekti raames Tamsalu valla
esindajate ja PAIKi töötajate
õppevisiit Helsingi inkubaatoritesse. Lisaks koolitusele koostati
keskkonnaalane projektitaotlus.
Juhataja osales Euroopa Liidu
korraldatud seminaril “LEADERprogrammi rakendamine uutes
liikmesriikides”, kus tutvustati
piirkonda ja sõlmiti mitmeid uusi
kontakte.
„Töökohtumistel ja õppeseminaridel nii Tamsalus kui meie
partnerite juures oleme tundma
õppinud erinevaid inkubaatoreid ja
erinevaid meetodeid ettevõtluse
arendamiseks. Viimati külastasime
novembrikuus äriinkubaatoreid
meie põhjanaabrite juures
Helsingis,” nendib Andrus
Freienthal. „ Helsingi seminari
käigus julgustati meid ja avaldati
arvamust, et esialgu tulemusi ei
näe, väga palju aega tuleb kulutada
ühiste seisukohtade kujundamiseks. Kohapeal sai ka selgeks,
millised on inkubatsioonikeskuste
teenused ja nende suur varieeruvus,” ütles PAIKi juhataja
Aivar Niinemägi.
Koostöö välispartneritega jätkub
Interreg IIIC projekti raames kuni
2007. aasta lõpuni. Selle tulemusena
soovitakse arendada Pandivere

koostööpiirkonda (Tamsalu, VäikeMaarja, Laekvere ja Rakke vallad)
kui tervikut, lähtudes piirkonna
vajadustest ja huvidest ning
arvestades arengu iseärasusi,
parendada elukeskkonda ning
tõsta piirkonna atraktiivsust,
mõeldes elanikele, ettevõtetele,
turistidele ja investoritele,
tuginedes erinevate sektorite
partnerlusele. Projekt annab
Pandivere koostööpiirkonnale
ideaalse võimaluse kasutada
Euroopa Liidus tegutsevate
arendus- ja inkubatsioonikeskuste
teadmisi ja kogemusi ning koostada
erinevaid uuringuid PAIKi
arendamiseks.
Praeguseks olen seniste
tegevuste pinnal veendunud, et
PAIKist saab tugev ja innovaatiline
organisatsioon Pandivere koostööpiirkonnas. Kuna keskus on
tegutsenud vaid mõned kuud, siis
on tema tuntus nii maakonna kui
Eesti tasandil veel madal. Oleme
projekti raames koostanud ka nn
marketingikava ning alates 2007. a
jaanuarist, kui on selgunud mõnede
projektide tulemused, on
planeeritud suurem keskuse
tutvustamine erinevatel üritustel ja
ajakirjanduses. Loodan, et tulevikus tekib hea koostöö LääneVirumaa erinevate piirkondade
vahel.
„Kahtlemata saab arendustöö
olla viljakas vaid siis, kui on
ettevõtlusega tegeleda soovijaid
ning häid äriideid, siis on ka
võimalusi toetada ja abistada.
Loomulikult on ja jääb kohaliku
omavalitsuse ülesandeks rikastada
kohalikku ettevõtlusmaastikku
ning selle eesmärgi saavutamiseks
tuleb otsida ja leida ja kohale
meelitada võimalikke investoreid ka
mujalt. Kõigeks on vaja aega, kuid
usun, et alustatud arendustöö
hakkab vilju kandma ja seda mitte
väga kauges tulevikus,” ütles
Andrus Freienthal.
PAIK on avatud Tamsalus
Tehnika 1a II korrusel tööpäeviti
kella 9.00 kuni 17.00. Infot ja
nõustamist on võimalik saada ka
telefonil 322 8448 või e-posti
a a d r e s s i d e l
aivar.niinemagi@pandivere.eu
(juhataja) ja elle.allik@pandivere.eu
(nõustaja).
Katrin TIRMAN,
Interreg IIIC EKIE projekti
koordinaator
Tamsalu vallavalitsuses
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Kahjutuli saab alguse pisiasjast
Jõuluaeg toob Sinu ellu elevust,
ootusärevust, sära ja kauneid
hetki, kuid mitte ainult. Paraku
juhtub ka jõulude ja aastavahetuse perioodil traagilisi
tuleõnnetusi, sest kasutatakse
tavapärasest rohkem lahtist tuld
ja inimeste tähelepanu on
peomeeleolu tõttu hajutatud.
Statistika põhjal tuleb kahjuks
tõdeda, et detsember on
tuleõnnetuste ning nende
tagajärjel hukkunute ja vigastatute arvu poolest kõrgeimate
näitajatega
kuu
aastas.
Päästeameti andmetel hukkub igal
aastal Eestis tulekahjudes
keskmiselt 130 inimest, neist 80%
oma kodudes ning enamiku
õnnetustest põhjustab inimeste
endi hooletus.
Käesoleva aasta 11 kuu jooksul
võttis tuli Lääne-Virumaal 11 ja
Ida-Virumaal 21 inimese elu. Enim
hukkub inimesi hooletu suitsetamise tagajärjel, samuti on paljud
tulekahjud alguse saanud
elektriseadmetest või küttekolletest.
Mõned mõtlemapanevad näited
tulekahjude tekkepõhjustest.
Korterelamus toimunud tulekahjus hukkus kolm inimest ning
kuus peret jäi ilma vara ja
peavarjuta. Tulekahju põhjustas
ühe majaelaniku hooletus, kes jäi
ebakaines olekus magama,
hõõguv sigaret käes.
Korteris puhkenud tulekahjus
hukkusid mõlemad abikaasad.
Tulekahju põhjusi uurides
selgus, et magama minnes oli mees
soojenduseks voodisse võtnud
vana tuleohutusnõuetele mittevastava elektrikoti, milles
tekkinud lühis süütas voodipesu.
Elamu omanik otsustas üle
hulga aja oma naabritega suhelda
ning jättis samal ajal kodus kamina
küdema. Lahtises kaminas
põlesid okaspuud, millel on
omadus praksudes sädemeid
laiali pilduda. Kaminast lendunud
sädemed süütasid põrandavaiba.
Poole tunni pärast koju jõudnud
maja-peremehel ei õnnestunud
põlengut enam käepäraste
vahenditega summutada. Tulekahju tagajärjel kaotas mees oma
kahekorruselise elamu, garaaži ja
sõiduauto.
Pärast eramus peetud pidu
jagunesid pererahvas ja külalised
tubadesse ning heitsid magama.
Köögis unustati mängima

televiisor, mis tehnilise rikke tõttu
süttis põlema. Võõrustajatest
keskealine abielupaar hukkus
põlengust tingitud vingumürgituse tagajärjel, üks
külalistest sai tõsiselt kannatada.
Majaomanik tahtis pärast
pikaajalist eemalolekut oma elamu
võimalikult kiiresti soojaks kütta.
Sel päeval oli väljas külmakraade
paarikümne ringis. Ahju pikaajalise ja intensiivse kütmise
tagajärjel tekkisid pööningul
korstnajalas praod, millest
pääsesid välja põlengujäägid
ning lähedal olnud kergestisüttiv
materjal võttis tuld. Majas
puudus suitsuandur. Kui
peremees juhtunut taipas, oli
kogu pööning juba leekides ning
oma vara ja elamut tal enam
päästa ei õnnestunud.
Vana-aasta õhtul süüdati
korteris küünlad. Traditsiooniliselt väljus abielupaar südaöö
paiku korterist, et minna linna
kuuse juurde. Paari tunni pärast
koju tagasi tulles avastati, et
korter oli praktiliselt tühjaks
põlenud ning veekahjustusi
saanud. Päästjad olid selleks
ajaks juba oma töö lõpetanud
ning sündmuskohalt lahkunud.
Tulekahju põhjustas televiisori
peal põlenud küünal, mis süütas
samas olnud salvrätiku. Kahe
tunniga kaotasid inimesed kõik,
mida olid pikkade aastate jooksul
kogunud.
Statistika järgi hukkub 90%
tulekahju ohvritest enne
päästjate saabumist. Tea, et Sinu
pääsemine sõltub tulekahju
avastamise kiirusest. Tee endale
ja oma lähedastele elu päästev
jõulukingitus suitsuanduri näol.
Õnnetus ei hüüa tulles. Just
seepärast peaksime olema iga
hetk valmis kasutama oma
parimaid oskusi ja võimalusi
halvimate tagajärgede vältimiseks. Kui Sa ei soovi ohtu
seada oma vara või elu, siis ole
hoolas ning mõtle ohutusele ka
õdusal jõuluajal ja rõõmurohkel
aastavahetusel.
Turvalisi ning rõõmsaid
jõulupühi!
Maido NÕLVAK,
Ida-Eesti Päästekeskuse
järelevalveteenistuse juht

Ohutu jõuluaja kuldreeglid
* Pärast suitsetamist kustuta hoolikalt sigaret tulekindlasse
tuhatoosi või kaminasse. Mitte mingil juhul ära voodis suitseta!
* Kontrolli elektriseadmete ning pistikute korrasolekut.
Ülekoormatud ja vigased elektrijuhtmed põhjustavad
jõulurõõmu asemel tulekahju.
* Mõtle tuleohule ka toitu valmistades ja ära unusta end teleri
ette.
* Ära hoia küttekollete vahetus läheduses kergesti süttivaid
esemeid.
* Lahtine tuli ei tohi jääda järelevalveta. Küünlad aseta
tulekindlast materjalist alusele ning ohutusse kaugusesse
kergesti süttivatest esemetest.
* Ära liialda kütmisega – tee seda vastavalt küttekeha
kuumataluvusele. Siiber sulge alles siis, kui sütel ei ole enam
leeke.
* Viimane kustutab tule! Küünlad, kaminad ning teised lahtise
tule allikad tuleb kodust lahkudes või magama minnes kustutada.
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JÕULUSOOVID
Anna taevas, kas või vähe
õnne igaühele,
aga anna seda nõnda,
et me paneks tähele.
Ära anna seda palju,
paljuga võib harjuda,
anna nii, et mõnest rõõmust
tohiks õnnest karjuda.
Eda Stern “Palve”
Väike-Maarja hooldekodu pere tänab kõiki koostööpartnereid
ja abilisi,kes on hooldekodu abistanud hea teo või sõnaga.
Eriti täname Väike- Maarja naiseltsi, Väike-Maarja lasteaia
peret, Väike-Maarja ja Kiltsi laulumemmesid, VäikeMaarja muusikakooli ning lahket vallakodanikku, kes
kinkis hooldekodule televiisori.
Soovime vallaelanikele, et oleks alati midagi, mille üle rõõmu
tunda, kedagi, keda armastada ja hoida ning sedagi, mida
teistega jagada.

Jõuluvana tee
Edukat ja õnnelikku 2007. aastat!

Uno Sikemäe
Sõitu alustati Norrast,
peeti kinni järjekorrast.
Jõuluvana jõudis Taani,
veidi maad veel Eestimaani.

Pealinn jõuluvana ootel,
ilutulestiku saatel.
Sinu sõidul pole viga
presidendi lennukiga.
Kaunist jõuluaega kõigile!
Lumist talve oodates

Harjumaani, Mulgimaani,
oodati meil jõulusaani.
Põder kardab sõita linna,
sinna tuleb jalgsi minna.

Kui säravad tuled me jõulupuul
ja väljas on külm ning kõle,
siis südameid soojendab armastus
ära hinge Sa sellele sule!

Jõulutervitused
Väike-Maarja gümnaasiumilt!

Simuna kooli pere

Haanjamaa, siis Pandivere.
Kuidas pääsed üle mere?
Kas sa ikka igal rajal
suudad sõita jõuluajal?
Oskus näha ilu ja headust endas
ning enda ümber on oluline.
Nagu ka meelerahu ja tasakaal.

Rahulikke jõule
ja
kaunist uut aastat hea raamatuga

Ja on selgund tõsiasi inimene pole masin.
Võta rahulikult! Sest jõulud, iseenesest.

soovib lugejatele
Väike-Maarja valla raamatukogu

Ville-Markus Kell
Vilgub vaikselt küünlatuli,
lõhnab kuuseoks.
Kõik, mis aastas kaunist oli,
jäägu elavaks!

Väike-Maarja valla rahvamaja soovib
rahulikke ja kauneid jõule
ringijuhtidele, koostööpartneritele, kõigile,
kellel oli ja on rahvamajja asja!

Häid pühi praegustele
ja tulevastele klientidele!
soovib Triigi spordihoone
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JÕULUSOOVID
Jõulurõõm on punapalgne,
jõulurõõm on sajajalgne,
igaühe juures käib,
tipib maja õnne täis…

Rõõmsaid jõule ja lõbusat aastavahetust!
Väike-Maarja lasteaed

Kaunist jõuluaega
ja tervistavaid tegevusi
tulevaks aastaks!
Soovib Väike-Maarja valla rahvaspordiklubi

Vana aasta sammub
vaikselt ajalukku,
tulgu ilus aasta
küünla valgusvihus!

Õnne ja rahu kõikidesse kodudesse!
Kiltsi põhikool ja Krusensterni nim MTÜ
Hämar aeg täis helkjat ootust
valguse ja rõõmu lootust –
see on jõulukuu.
Erich Meerja

Nagu kalliskivid kaljus,
nagu pärlid merevees,
nõnda helisegu jõulud
Teie südameis.

Kauneid Jõule ja tegusat uut aastat!

Ilusat jõuluaega!
Väike-Maarja muuseumi pere

soovib Väike-Maarja õppekeskus

Kallis Jaan Liivamägi!

Südamlik tänu Sulle
kingituste eest ja häid jõule!
Kiltsi rühma lapsed
Kodused lapsed,
Muusikat kuulates saabub tõeline jõulutunne,
hingerahu ja uus aasta.

Helisevat jõuluaega
ning õnnelikku uut aastat!
Soovib Väike-Maarja muusikakool

kellel ei ole võimalik jõulupeole tulla,
Teie saate oma jõulupakid kätte
Väike-Maarjas vallavalitsuse toast nr 102
27. või 29. detsembril,
Simunas osavalla valitsusest 29. detsembril.
Maia HEINSOO,
lastekaitsespetsialist

Väike-Maarja valla Infoleht
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VMPSi veerg
Mis oli …
Kartulipäev Paides 22.
novembril 2006
Kartulipäeva avasõnad lausus
aasta põllumees Kalle Reiter,
pidades põhiprobleemiks kodumaise kartuli nappust poelettidel.
Eestis ületab sisseveetava kartuli
kogus kodumaise oma ja see pole
õige. Oma turg tuleks täita ikka
kohaliku toodanguga.
Lisaks esinesid oma sõnavõtuga ka Mati Koppel, kelle
arvates on kõige raskem kartulit
kasvatada, kuna iga aasta on
erinev. Peale ilmamurede
vähendab tärkamist ja saagi
kogust traatuss, kes armastab
orasheina ja pikaajalisi rohumaid.
Luule Tartlan rääkis kartulihaigustest, profülaktikast ja
ravist. Hugo Roostalu arvates on
vaja välja anda üks lihtne
kartulikasvataja ABC kogukate
teatmeteoste asemel.
Veel esinesid Tambet Sova, Priit
Landmann ja Ludmilla Kerge.
Kartulikasvataja peaks teadma
seda, et alates 1. jaanuarist 2006
peab igal aastal seemet 20 %
uuendama.
Soovitan külastada ka Internetilehekülge www.plant.agri.ee.
MTÜ Eesti Kartul
Eesti kartulikasvatajad on
koondunud mittetulundusühingusse Eesti Kartul, millel on
ühingu Interneti kodulehekülje
andmetel 43 liiget. Eesti Kartuli
üks põhilisi eesmärke on toita
meie riigi elanikud ära kodumaise
toodanguga. Viimase all võib
mõista nii eestimaiseid kui ka meil
kasvatatavaid võõramaiseid
kartulisorte. Omamaiseid sorte ei
ole omaette eesmärgiks seatud.
Arvo Jakobsonil on oma
arvamus välissortidest ja Eesti
sortide seemnekasvatusest.
”Eesti kartulikasvatajad peaksid
oma toodanguga suutma katta
vähemalt 80 % vabariigi tarbest,”
arvab Arvo Jakobson. Värske
kartuli sissetoomine kevadkuudel on siiski paratamatu.
Eesti kartuli seemnekasvatus

võiks laieneda sel juhul, kui selle
turuosa laieneks näiteks
Venemaale, kus varasematel
aegadel on Eesti kartulit
hinnatud. Euroopa turule oleks
meie kartulikasvatajatel lootus
pääseda siis, kui teistes riikides
õpitakse tundma meie sortide
häid omadusi.
MTÜ Eesti Kartul nimetab
kolme olulise eesmärgi seas
esimesena soovi võita tarbijate
usaldus Eestis kasvatatud
toodangu vastu. Siit järeldub
veelkord, et eesmärgiks ei ole
Eesti sort, vaid Eestis
kasvatamine.
Maaelu arengukava - ettevõtjate võimalus
23. novembril 2006 toimus
Põltsamaal EPKK poolt
korraldatud maaelu arengukava
arutelu. Ants Käärma luges ette
põllumajandusminister Ester
Tuiksoo tervituse, mis lõppes
sõnadega: ”Kõik algab
inimesest. Me võime koostada
ükskõik kui hea arengukava, ellu
viivad seda ikka inimesed.
Soovin, et neil jätkuks tahtmist
õppida ning oskust maailmas
avatud silmil ringi käia!”
Oma ettekannetega esinesid
Margus Timmo, EPKK maaelu
toimkonna esimees; Imre Sooäär,
Riigikogu maaelukomisjoni liige;
Ivari Padar, Riigikogu maaelukomisjoni liige; Jaanus
Marrandi, Riigikogu maaelukomisjoni liige; Tiit Niilo, Nopri
Talumeierei OÜ juhataja, Marina
Kaas, EVEA asepresident,
ManNet Partners Baltics OÜ
esindaja.
Eesti on mitmekesine maa ning
loovus ja unikaalsus inimeste
mõttelaadis on eestlaste eripära
ja tugevus. Elukeskkonda ei
tohiks kitsastesse raamidesse
suruda. Maaelu arengukava
rakendamine on edukas siis, kui
kõik Andresed ja Pearud ühiselt
vankrit veavad.
Maaturismil tundub olevat
potentsiaali, kuna see võimaldab
enda ümber kududa tohutu võrgu
väga paljusid tooteid ja
teenuseid, andes sellega

võimaluse paljudele ettevõtetele, mitte ainult neile, kes
tegelevad turismiga. Peale selle
toob maaturism piirkonda raha,
inimesi ja elu.
Maaelu on olnud ja jääb
käsitööga seotuks. Siiamaani
peetakse Avinurme pütilaatu,
käiakse uudistamas Setumaa
pitsi ja Kihnu triibuseelikut,
Haapsalu salle ja Muhumaa
kiviaedu. Eesti Rahvakunsti ja
Käsitöö Liidu taastamisest alates
on liidu tegevuse aluseks
koostöö. Ühiselt tegutsedes,
paikkondlikku eripära väärtustades ja Euroopas nähtav olles
saab rääkida käsitöötraditsioonide hoidmist ja edasikestmist.
Meie üha globaliseeruvas
maailmas suureneb enesemääratlemise vajadus, vajame identiteedituge, seotust konkreetse
paikkonna rahvakultuuriga. Kui
sellelt pinnalt kasvab välja
tööjärg maal elavale väikeettevõtjale ja sellest kujuneb
elatusallikas, siis olemegi midagi
olulist korda saatnud.
Ruth RAIDLO
Aasta siis oli 1996
· 22. novembril 1996 korraldas
LVTL Väike-Maarja rahvamajas
Lääne-Virumaa taluperede
sügispeo. Avasõnad ütles Jaak
Läänemets, tervituse naaberseltsidele Mart Lepik. Meeleolu
ja tantsumuusikat tegi M & W,
naljalood olid Raimo Aasalt.
Peotantse demonstreeris Erkki
Õuna trupp Haljalast. Karja- ja
viljaõnne tõid omad kaunid
kadrid Sirje Sõnumi eestvedamisel. Viimased pidulised
oleksid peaaegu lüpsinaiste
kätte jäänud.
· 26. novembril 1996 toimus
seminar „Kas ja miks olla
taluseltsis?”. Osales kuus
väikemaarjalast.
· 5. detsembril 1996 toimus
VMPSi koosolek. Susanne
Esinurm tutvustas Faluni
vasekaevanduste ehtsat rootsi
värvi.

Läbi elu kõnni püstipäi,
kõik raske nii kergem näib.
Tuleb ju ette, et vahel ei vea,
arvan, seda teised teadma
ei pea.

29. detsember - Ülle Orupõld
01. jaanuar - Luule Erala
19. jaanuar - Ellu Talvis
20. jaanuar - Raivo Talvis
20. jaanuar - Heino Kokkuta

Õnne sünnipäevaks!

Uuel aastal uued vembud,
uued tarkused ja tembud,
uued plaanid, uued mõtted,
uued teod ja ettevõtted.
Väike-Maarja põllumeeste
seltsi juhatus soovib kauneid
jõule ja uut koostööaastat!

*
*
‘
Maaleht, 14. detsember 2006.
Riigikogu maaelukomisjon
arvab lõpuks ometi, et
ühistupangandus ka Eestis asja
eest oleks ja nimetab seda isegi
liikumiseks rahvusliku panganduse poole. Kus nad olid 10 – 15
aastat tagasi? * Kas Isamaa
hävitas või Rahvaliit hävitab
maaelu? Väitlevad Alar Oppar ja
Jaanus Marrandi. * Maalamba
saab (ehk) põlistõuks tunnustada.
Roheline Värav nr 60, 14.
detsember 2006.
Kolm aastat ilmunud Roheline
Värav lõpetab ajalehena, kuid
jätkub neti-portaalina. Kevadel
käivitub mahukam ajakiri.
Mart LEPIK

Väike-Maarja valla Infoleht

Advendiaeg algas pidulikult
Pühapäeval, 3. detsembril laulis
Väike-Maarja keskväljakul suure
kuuse juures segakoor Helin.
Dirigent Valve Libese käe all
esitati kuus kaunist jõululaulu.
Kohal viibisid ka vallavanem
ning paarkümmend huvilist.
Paljud möödakäijad jäid peatuma
ja kuulama. Pimeduse saabudes
süttisid kuusel elektriküünlad.
Sama päeva õhtul toimus
rahvamajas kontsert „110 aastat
puhkpillimuusikat”. Tegelikult oli
ka see ettevõtmine jõuluhõnguline. Dirigent Vallo Taar oli kava
meisterlikult kokku pannud,
esitades vaheldumisi orkestripalu ja soololugusid. Samas jäi
tal aega, et juhtida kontserti
humoorikate vahelugudega.
Meenutagem, et Väike-Maarja
pasunakoor on edukate
esinemistega silma paistnud
terve lõppeva aasta. Märtsis
osaleti Leedus Panevežises
puhkpilliorkestrite

tšempionaadil. Juulis korraldati
Rakveres rahvusvaheline puhkpilliorkestrite päev. Külalisi oli
Leedust, Belgiast, Venemaalt.
Augustis saavutati Saksamaal
Heikendorfis euromuusika
festivalil kolmas koht. Augustis
osaleti ka Kaarma valla päevadel
Saaremaal.
Saavutusi on veelgi. Siin on
loetletud vaid tähtsamad.
Vallarahvast ja orkestrante
tervitas vallavanem Olev
Liblikman. Orkestrile oli
kingituseks tohutu suur tort,
mille andis üle valla haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Olga
Mets.
Ville-Markus KELL,
Väike-Maarja valla rahvamaja
direktor
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KULTUURIKALENDER
29. detsember
· Triigi külaseltsi korraldusel AASTALÕPU PIDU Triigi
spordihoones. Algus kell 20.00. Tantsuks mängib ansambel
Rekontra.
31.detsember
AASTAVAHETUSE PIDU Simuna rahvamajas. Jalakeerutust
ansamblilt Dolores Avinurmest. Üllatusesinejad. Algus kell 21.00.
Pääse eelmüügist kuni 28. detsembrini 75 krooni, hiljem 100 krooni.
1. jaanuaril
Kell 00.00-04.00 UUSAASTADISKO Väike-Maarja rahvamajas.
DJ Davey & Fooza. Pääse 50 krooni.
5. jaanuaril
Nääripidu: näärivanad, üllatused. Tantsuks Rahvusooper Estonia keelpillikvartett. Algus kell 19.00. Pääsmed kuni 27.
detsembrini 50 krooni, pärast seda 75 krooni, kohapeal 100 krooni.
8. jaanuaril
Hüvastijätt jõululukuuskudega Väike-Maarja rahvamaja taga
platsil. Algus kell 16.00. Igale kuusetoojale väike üllatus!
19. jaanuaril
Isetegevuslaste stiilipidu “Palmi all” Väike-Maarja rahvamajas.
Tantsuks ansambel “Naabri valve”, algus kell 20.00.
26. jaanuaril
Disko Väike-Maarja rahvamajas. DJ Zwilling, pääse 40 krooni.
Info telefonil 326 1837.

Raamatukogu sügisesed ettevõtmised
22. novembril kutsusime
raamatukogusse fotograafiahuvilisi, kellel oli võimalik
tutvuda Eesti Kirjandusmuuseumi ulatusliku näitusega
“Pooltund kirjanikuga”, mis
on
2001-2003
Eesti
Kultuuriloolise Arhiivi poolt
läbi viidud aktsioon “Kirjanik
ja tema keskkond”. Näitus
koosneb
30
kirjaniku
ülesvõttest, mis on professionaalse fotograafi Alar
Madissoni pildistatud. Enda
kohta on ta kirjutanud, et juba
1978. aastast esineb ta
rahvusvahelistel fotonäitustel,
kust on saanud ka mitmeid
auhinnalisi kohti. Näitus jääb
avatuks 15. detsembrini.
Samal õhtul tegime kokkuvõtte
ka Väike-Maarja raamatukogu
100. aastapäevale pühendatud
fotonäitusest. Kokku oli töid
kaheksalt autorilt. Seekord
kedagi eraldi esile ei tõstnud,
kõikide autorite töödest leidis

ürii esimees Avo Seidelberg
pildi või paar, mis olid eriti hästi
õnnestunud. Kõige enam
tunnustussõnu jätkus siiski
Joonas Kunnbergi mitmele
pildile. Suur tänu Kadri Kopsole,
Mirjam Savistole, Olga Metsale,
Tõnis Vilule, Ellu Moisale, Tiina
Sillale, Ele-Riin Vendile ja Joonas
Kunnbergile, kes tõid oma töid
raamatukogusse konkursile.
Järgmisel korral vast vaatame ka
teemasse pildistamist ja muid
nõuete täitmisi pisut rangemalt.
Näitus on raamatukogus üleval
5. detsembrini, järgmisena lubas
oma meeleolukad looduspildid
üles panna Avo Seidelberg.
Õhtu lõpus vaatasime Ellu
Moisa koostatud esitlust “Eesti
paeriik” ja fotojäädvustuste
kaudu meenutasime VäikeMaarja kevadisi tippsündmusi
koos Lurichi sünniaastapäeva
pidustustel osalenud kõrgete
külalistega.

7. detsembril kogunes raamatukogusse arvukalt kirjandushuvilisi.Tunnustasime omaloomingukonkursil osalenuid. Kaks kõige
tugevamat osalejat olid Heiti
Erala ja Johannes Ehastu.
Väike-Maarja gümnaasiumi

noormehed õpetaja Elvi Kiisküla
juhendamisel esitasid Saaremaa
poetessi Debora Vaarandi
luuleparemikku kuuluvaid
värsse. Luuletuse “Luiged”
viisistas ja kandis ette Marju
Metsman.

Astusin lihtsate asjade juurde,
toetusin lihtsale heale...
Kaugete tähtede lõputu valgus
rahuna voolas mu peale.
Lihtsatelt asjadelt kogusin jõudu
küsida, nõuda ja kosta,
vastata päevade rahutut kutset,
käskivat: suuda ja oska!
Tean, et vägevaks tormina huilgeks
pole mul kopsude mahtu.
Siiski ma armastan tormi ja põlgan
kaldalepaisatud vahtu.
12. detsembril said huvilised kuulata loengut “Kas tähed mõjutavad
inimesi või inimene tähti”.
Irma RAATMA

Väike-Maarja valla Infoleht
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Koolitus nitraaditundlikul alal tegutsevatele tootjatele
AS MAVES jätkab 2007. aastal
põllumajandusministeeriumi
tellimusel veekaitsenõuetega
vastavusse viimise koolituse
korraldamist nitraaditundlikul
alal tegutsevatele tootjatele.
1. 4.01.2007 – Jäneda loss
Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine lähtuvalt
nitraaditundliku ala erisustest
2.11.01.2007 – Põltsamaa
kultuurikeskus, Kuperjanovi 1

Ringsõit põllumajandustootjate juurde
3. 18.01.2007 - Väike-Maarja
raamatukogu, Lõuna 10
Põllumajandustootjale vajalikud keskkonnaload
4. 23.01.2007 – Põltsamaa
kultuurikeskus, Kuperjanovi 1
Keskkonnasõbralik majandamine
5. 25.01.2007 – Jäneda loss
Sõnnikuhoidlate tehnilised

nõuded ja ehitamine
6. 1. 02. 2007 - Väike-Maarja
raamatukogu, Lõuna 10
Keskkonnasõbralik loomakasvatus, loomade heaolu
nõuded
7. 8.02.2007 – Jäneda loss
Keskkonnanõuete täitmise
kontroll ja järelevalve
8. 14.02.2007 - Põltsamaa
kultuurikeskus, Kuperjanovi 1
Keskkonnaseire ja hindamine

9. 22.02.2007 - Väike-Maarja
raamatukogu, Lõuna 10
Ühine nõupäev ametnikele ja
põllumajandustootjatele
Algus on kõikjal kell 10.00.
Täpsem info: www.maves.ee,
registreerimine telefonil 656 7300
või tiiu@maves.ee.
Kõik õppepäevad on osalejatele tasuta.
Koolituse korraldamist toetab
Euroopa Liit.

Väike-Maarja naisseltsi
huvitavamatest tegemistest
Nupukesi meie toredast
seltsielust on infolehes aasta
lõikes ikka ilmunud. Teen
huvitavamatest ja tähtsamatest
kronoloogilises järjekorras
kokkuvõtte.
2. veebruaril oli külaliseks pr
Ilve Tobreluts, kes tutvustas
kohalikku seltsielu ja vabariigi
aastapäeva tähistamisega seonduvat.
2. märtsil kuulasime valla uue
haridus- ja kultuurijuhi pr Olga
Metsa ettekannet “Haridusmaastik Väike-Maarjas”. Tegime
SWOT-analüüsi kohalikust
hariduselust. Lootuseks jäi, et
kõrgete ajalooliste kultuuri- ja
kirjandustraditsioonidega VäikeMaarja säiliks ka praeguses
koolikorralduses, õpilaskonnas
ja leiaks enam väärtustamist,
oleks jätkusuutlik.
24. märtsil käisime Tartu
Vanemuises Johann Straussi
“Nahkhiirt” vaatamas. Oli ilus
õhtu kaunite valssidega.
Kavalehelt lugesime: “Nahkhiire
pealispinna all peitub tõsine
teema: millal me mõtleme seda,
mida ütleme ja kui sageli teame,
mida tunneme”. Opereti süžee
on aegumatu – Strauss muigab
jätkuvalt meie üle.
22. aprillil nautisime Tallinna
teletornist kaunist panoraami.
Külastasime kunstimuuseumi
uut peahoonet. Oli, mida
vaadata, millest ja mille üle
mõelda.
29. aprillil toimus VäikeMaarjas Välja tänaval perekond
Lukmanni kaunis koduaias
nõidade pidu. Lõbusa sisuga
kutselt lugesime: “Tule kaaslane
kiire lennuga! Kaasa võta nikki-

näkki: usse, konni ja muud
söögivärki. Soovitav nõia
välimus ja luud.” Seda pidu,
ehtsaid nõidu, nende nutikaid
kostüüme, nalju meenutatakse
senini hea tujuga.
20. mail rändasime Peipsi mail pr
Ellu Moisa eestvedamisel.
3.juunil pidasime traditsioonilist Pandivere päeva kohvikut
rahvamaja jalutussaalis. Peakorraldaja raskes rollis oli pr Tiiu
Lamp.
9. juunil pidasime naisseltsi
hooaja lõpupiknikku pr Tiiu
Marani juures Sandimetsas.
Kutsel oli märge, et võtta kaasa
suvekübar algava suve auks.
5. oktoobril algas Georgi
söögitoa katusekambris naisseltsi uus sügis-talvine periood.
Ei ole meil tänini oma kindlat paika,
aga see pole seganud meie
eksistentsi juba tosina aasta
jooksul. Tahame tänada meie
seniseid lahkeid peavarjuandjaid
– Georgi söögituba, Väike-Maarja
muuseumi ja raamatukogu.
7. detsembril toimus Georgi
söögitoa katusekambris meie
jõulukuu pidu. Olid kingitused,
muusika ja lõbus jõuluvana – pr
Tiiu Lamp üllatustega.
12. detsember – traditsiooniline
jõulukülaskäik ja kingituste
jagamine Väike-Maarja hooldekodu perele.
13. detsembril avasime VäikeMaarja muuseumis jõulukohviku.
Jõulud – ja möödas see aasta
ongi.
Tervist, edu ja õnne VäikeMaarja rahvale naisseltsilt!
Juta HAASMA

Minikonverents “Koostöö”
30. novembril k.a korraldasid Väike-Maarja õppekeskuse õpilased
ja õpetajad minikonverentsi “Koostöö”. Õppekeskusesse olid
palutud nende firmade esindajad, kus meie kooli õpilased praktikal
käivad. Kokkusaamise eesmärgiks oligi tihendada sidemeid kooli
ja praktikaettevõtete vahel. Kõigepealt pakkusime külalistele veidi
kehakinnistust. Kokanduse eriala teise, kolmanda ja neljanda
kursuse õpilased olid valmistanud maitsvaid eestipäraseid
suupisteid ja katnud toreda rahvuslikus stiilis furšettlaua.
Seejärel tutvustas kooli direktor Raili Sirgmets kokkutulnuile kooli
tulevikuplaane. Lõpuks analüüsiti kasutusel olevaid praktika
tagasiside ankeete. Tööandjad esitasid mitmeid asjalikke täiendusi
ja parandusi. Kõik on ju huvitatud, et kooli jõuaks tagasi
adekvaatne info õpilaste teadmiste, oskuste ja käitumise kohta.
Üritus toimus projekti “Ettevalmistus iseseisvaks tööeluks” raames.

Malle MATTISEN,
Väike-Maarja õppekeskuse
arvutiõpetaja

Väike-Maarja valla Infoleht
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Mida mina saan ära teha õiglasema ühiskonna nimel
Meie koolile tehti ettepanek
osaleda 23. novembril 2006.
aastal kodanikupäeva raames
maakondlikul kõnevõistlusel.
Teemaks oli „Mida mina
kodanikuna saan ära teha
õiglasema ühiskonna heaks?”.
Kolm asjalikku noormeest –
Raivo Tammus, Uku Kesler ja
Hendrik Õunapuu võtsid
väljakutse vastu. Kõne
ettevalmistamisel aitas meid
õpetaja Elvi Kiisküla.
Kuna meil oli teistest
esinejatest selgelt erinev ning
konkreetsem kõne, siis saime
üriilt (kuhu kuulusid ka
maavanem Urmas Tamm ja
Kuulutaja ajakirjanik) palju kiita.
Tegelikult hakkas meie kõne tööle
hetkest, kui tõime ruumi
taarakasti. Kõne pidas Raivo
ning kasti kirjaga „Taaraabi”
hoidsid efektselt Uku ja Hendrik.
Hiljem võileivatorti ehk
riigipirukat süües mainis
ajakirjanik, et meie head ideed
kajastab ta ka oma ajalehes.
Üritus oli asjalik. Kuulsime palju

häid ideid, saime oma mõtteid
avaldada, nägime tarku inimesi
ning jäime kõigega väga rahule.
Kohti kõnevõistlusel välja ei
jagatud, kõik osalejad said
auhinnad.
Kõne „Mida mina kodanikuna
saan ära teha õiglasema ühiskonna heaks?”
Olen kodanik ja arvan, et riigile
tuleb abikäsi ulatada. Kodanikuks olemine pole ainult
nõudmine, vaid ka riigi
valitsemisele kaasaaitamine,
igaüks oma võimete kohaselt ja
tahtepõhiselt. Seda ju demokraatia taotlebki.
Palju räägitakse koolivägivallast ning sellest ei saada jagu
ega hakatagi saama, kui
vägivallatsejatele liialt tähelepanu pöörata. Kuna nad otsivad
tähelepanu, siis seda me ei tohi
neile pakkuda! Alates tänasest
ei pööra mina ega need mehed
siin ning loodetavasti meie
eeskujul ka terve kool edaspidi
vägivallatsejatele oma pilku,

võib-olla isegi jalutame ära ning
pakume neile piinavat üksindust.
Me ei tunnista rusikakangelasi!
Kuna neil niiviisi enam publikut
pole, lõpetavad kiusajad oma
tegevuse, nähes, et sel pole
mitte mingisugust mõtet. Nii
saavutame õiglasema ja turvalisema kooliolustiku.
Meie vallas ei tegutse sellest
aastast politseijaoskond, kohal
käivad üksikud patrullid. Nüüd
kurdavadki noored..., just noored
politsei vähese tegevuse üle,
eriti on probleeme purjus
juhtidega. Nii pöördusingi ning
pöördun veelgi valla poole, et
politseid probleemidest teavitataks ja saadetaks rohkem
patrulle, võib-olla taastataks
jaoskondki. Kuna aga kordnikke
vähe, tekib ning kindlasti on
tekkinud teisteski valdades
sarnane probleem ja lõpuks on
riik sunnitud tegema otsustavaid
samme politseinike palga
tõstmiseks. Kuni riik sellega
tegeleb, propageerin mina
koduvallas kainet autoroolimist.

Kui näen mõne prügikasti
juures kodutut tuhnimas, siis ei
vii ma oma taarat mitte poodi,
vaid sellesamuse prügikasti
juurde, kodutule. Soovitan
samamoodi toimida ka oma
sõpradel ning nemad oma
sõpradel ja kindlasti kõiigil, kes
te siin olete, oma sõpradel. Nii
saab eestlane jõukamaks ning
võime rääkida heaoluriigist,
vähemalt taarapoliitikas!
Elukvaliteedi ning ühiskonnas
valitseva õigluse võidukäik ei
alga valitsusest ega ministritest,
vaid indiviidist. Kui mina
kodanikuna märkan probleeme ja
tahan neid parandada, muutub
ühiskond paremaks (löön kaaned
kõva plaksuga vastu lauda), ta
peab muutuma!
Raivo TAMMUS ja
Uku KESLER

Väike-Maarja gümnaasiumi tantsupidu tõi publikuni energiavoo
Kaheksandat aastat järjest sai
12. detsembril kohalikus rahvamajas teoks Väike-Maarja
gümnaasiumi tüdrukute tantsupidu.
Kehalise kasvatuse õpetaja
Gaide Ilvese eestvõttel toimuv
pidu äratas koolirahva kaasa
elama ja pakkus taas vaieldamatult tõelise positiivse
elamuse.
Kui varasematel aastatel on iga
klass valinud endale tantsuteema ise, siis sel aastal esitati
erinevate rahvaste stiilis tantse,
näiteks jaapani, india, rumeenia,
loomulikult eesti, austraalia.
Tantsude sissejuhatuseks sai
hea publikum näha gümnaasiumi poiste loovuse vilju – igat
etteastet saatis humoorikas
maad tutvustav vahepala, mis
tantsuga moodustas terviku.
Žüriisse kuulusid tänavu Jüri
Aavik, Hans Kruusamägi,
Kristel Lehtme, Olev Liblikmann
ja Marju Metsman.
Kehalise kasvatuse tundide
raames valminud esinemiskavad
pakkusid uudseid ja üllatuslikke

lahendusi, jätsid publiku ja žürii
nii mitmelgi korral ennastunustavalt ammulisui vaatama. Ei saa
mainimata jätta, et tantsupeol on
kaasatud 90% tüdrukutest 6.-12.
klassini. Sel kombel on see kooli
suursündmus ja rahvamaja kipub
publikule kitsaks jääma.
Kolmest vanuserühmast parimateks osutusid 7.a LadinaAmeerika hoogsad rütmid, 9.a
Ukraina tants, mis mõjus just
oma ühtlaste sammudega ja 12.a
vampiirid Rumeeniast.
Lisaks valiti igast grupis
säravaim tantsija, kelleks
osutusid Birgit Aas 7.b, Grete
Marjapuu 8.a, Mairit Tiigivee
11.kl.
Auhinna parimate kostüümide
eest pälvisid 12.a vampiirid. 12.a
klassi puhul ei saa maha vaikida
klassijuhataja Elvi Kiisküla
tõetruud rolli nahkhiirena. Kõige
iseloomulikuma tantsu auhinna
saavutasid 8.a India kaunitarid.
Parima kompositsioonilise
lahenduse pakkus žürii arvates
10. klass Austraalia tantsuga ja
üllatusauhinna vääriliseks

tunnistati 8.b Eesti tants, mis
näitas Metsatölli loo saatel
rahvatantsule uut suunda.
Peaauhinna tantsisid endale sel
aastal välja 9.a klassi tüdrukud,
tuues muusika ja tantsu
koosmõjus saali tõelise energiavoo ja Ukraina õhkkonna,
pakkudes ereda elamuse.
Samal ajal kui hindajad läksid
otsust tegema, lahutas publiku
meelt noor peotantsupaar Karl Elias Teder ja Martha Abner,
toimus moe-show „Lipsumaania” ja comeback`i tegi 1990.
tuntud Eesti räpikultuurile aluse
pannud ansambel Must Q
uuenenud ja noorenenud

koosseisus: Raivo Tammus, Uku
Kesler ja Hendrik Õunapuu.
Eriline tunnustus kuulub
lapsevanematele, kes aitasid
tüdrukuid kostüümide ettevalmistamisel ja loomulikult
sponsoritele: Egne Liivalaid,
Taisi Lehtmets, Vaike Palmiste,
Hans Kruusamägi, Jaanus Kull,
Peeter Maspanov – Loomsete
Jäätmete Käitlemise AS, Rannel
Rikken, kauplus Edu, Lesteka,
OÜ Joosand, Maarjalill, VäikeMaarja gümnaasium ja vallavalitsus.
Marju METSMAN
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VÄIKE-MAARJA
RSK TEATAB
HARJUTA TERVISEKS!
Harjuta Terviseks! tublimate
punktid 13.12.2006 seisuga:
1.Liili Heinla, (130/13)
2.Raul Vink (94 osaluskorda, 9
boonuspunkti)
3.Õie Altermann (89/8)
4.Aino Saaremäel (86/8)
5.Margus Hein (85/8)
6.Airi Einsalu (75/7)
7.Sirje Fimberg (70/7)
8.Signe Liblikmann (65/6)
9.Elo Võhandu (52/5)
10.Ingrid Arula (52/5)
11.Tiina Eesalu (51/5)
12.Tair Stalberg (50/5)
13.Riina Jalast (45/4)
14.Kristin Basmanova (44/4)
15.Maarika Merila (44/4)
16.Maris Viikberg (42/4)
17.Tanel Käbin (42/4)
18.Helerin Seepter (37/3)
19.Mari Mets (37/3)
20.Tõnis Maršalov (30/3)
21.Terje Ruuben (28/2)
22.Andres Aksel (28/2)
23.Rita Õiglane (27/2)
24.Tiiu Liblikmann (27/2)
25.Viivi Lõhmus (26/2)
VALLA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALL
Korvpallis tuli valla meistri
selgitamiseks kohale viis
võistkonda. Usun, et kõik
osavõtjad veetsid koos meeldiva
laupäeva. Aitäh Hillar Kasule,
kelle õlul lasus võistluste
läbiviimine.
Selle aasta parimad olid
1.Väike-Maarja Gümnaasium
( Rivo Täheste, Tõnis
Niinemets, Tauri Lukman, Rainer
Teidla, Marten Seepter, Margo
Nõukas, Karlis Karm);
2.Vao (Allar Adamson, Martin
Adamson, Indrek Müürsepp,
Ragnar Lepp, Madis Rouhiainen,
Urmo Väizanen, Ivar Rooden);

3.Määri (Taavi Aruvainu, Silver
Sillamaa, Siim Kesler, Madis
Sillamaa, Marek Kägu, Vitali
Tšakirov, Toomas Šarin).
LASKMINE
Võistlustel osales 22 huvilist.
Asutustest domineeris päästekool, kes meeste arvestuses tuli
esimesele kolmele kohale. Hästi
esines ka Kaitseliidu VäikeMaarja rühm. Laskevõistluse
tublimad vanusegruppide kaupa
Naised
1.Ülle Nirgi
2.Maie Ojasaar
Mehed
1.Toomas Sloog
2.Andrei Kalamajev
3.Andrei Filin
Neiud
1.Heete Ausmeel
2.Alis Langemets
Noormehed
1.Juhan Kiitsak
2.Alen Leemets
3.Gustav Aasumets
Järgmine voor toimub 12.
veebruaril Tamsalus, kus
võistleme 50 meetri tiirus, lastes
lamades väikekaliibrilisest
vintpüssist.
MÄLUMÄNG
Mälumängus tuli teises voorus
kohale ainult kaks võistkonda. Ei
oska küll hinnangut anda, kas
viga oli organisaatorites või
milleski muus, aga mälumänguhuvi on väike.
Teise vooru võitis päästekooli
päästeala spetsialistide võistkond.

Ants RIKBERG

SPORDIKALENDER
Jaanuar
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 08.01 valla MV, sulgpall, II etapp (algus kell 19.00)
· 13.01 valla MV, võrkpall, valla parimate sportlaste autasustamine.
Harjuta Terviseks! parimate autasustamine
· 22.01 valla MV, lauatennis, II etapp
· 29.01 valla MV, individuaalne mälumäng, I etapp (Georgi söögitoas)
Veebruar
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· Maakonna talimängud
· 05.02 valla MV, koroona, III etapp
· 09.-11.02 Eesti Vabariigi valdade talimängud Lähtel
· 12.02 valla MV, laskmine, II etapp (Tamsalu spordihoones)
· Valla MV, sõiduautode jäärajasõit (Simunas)
· 19.02 valla MV, kabe, III etapp
· 24.02 Lääne-Virumaa valdade talimängud Sõmerul
· 28.02 vastlapäev
Märts
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 05.03 valla MV, male, III etapp (Simuna spordihoones)
· Valla MV, jäärajasõit sõiduautodele (Simunas)
· 12.03 valla MV, lauatennis, III etapp
· 19.03 valla MV, sulgpall, III etapp (algus kell 19.00)
· 26.03 valla MV, lauamängude mitmevõistlus
Aprill
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 02.04 valla MV, individuaalne mälumäng, II etapp (Georgi söögitoas)
· 09.04 valla MV, laskmine, III etapp (Tamsalu spordihoones)
· 14.04 valla meistrivõistlused jõutõstmises
· 16.04 valla MV, võistkondlik mälumäng, III etapp (Georgi söögitoas)
· 21.04 Georgi Kange rammuvõistlus
· 23.04 Lurichi kevadjooks
Mai
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 07.05 valla MV, individuaalne mälumäng, III etapp (Georgi
söögitoas)
· 20.05 Pandivere rattaralli
Juuni
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 02.06 XX Pandivere päev
· 02.06 Eesti X esivõistlused naisekandmises
· 09.06 Lääne-Viru maakonna valdade suvemängud Kadrinas
Juuli
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 06.-08.07 valdade suvemängud Valgas
· 28. 07 Väike-Maarja VII triatlon Ebavere Kange
August
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 11.-13.08 valla MV, rannavõrkpall
September
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 01.09 rulluisuvõistlus Suveots 2
NB!
Valla meistrivõistlused toimuvad Triigi spordihoones algusega kell
18.00, kui kalendris pole märgitud teisiti.
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Mis saab naisekandmisest?
Naisekandmine kui kaubamärk
Naisekandmine on meie valla
kaubamärk nii ülekantud kui
juriidilises tähenduses. Oleme
koostöös Sonkajärvi sõpradega
aastate jooksul aidanud uut
spordiala maailmas tutvustada.
Tegemist on atraktiivse alaga,
mis pakub pinget nii vaatajaile
kui osalejaile. Rutiini on aidanud
vältida erinevate alade
juurdetoomine. Võiks proovida
ka maratoni!
Põhieesmärk on olnud säilitada
võistluste rahvalikkus, mis
kindlustab võistlejate osavõtuja publikuhuvi. Sellegipoolest on
üha raskem saada paare
võistlema. Kuna ma enam
korraldamisega ei tegele, siis ei
tea ka probleemide täpset sisu.
Üks vaenlane on aga
võistlustel läbi aegade olnud –
ilm! Ainult ühel korral, see oli vist
teisel võistlusaastal (1999), säras
päike ja võistlejad otsisid
basseinist kuumale päikeselõõsale leevendust.
Ilma turunduseta välja ei vea
Soomlased kutsusid juubelivõistlustele korvpallikuulsuse
Dennis Rodmani, NBA paha
poisi ja Soome missi. Publikut
jätkus! Samas näitab see, et ka
Sonkajärvil tegeletakse aktiivselt
üritusturundusega ehk otsitakse
uusi
nippe
võistluste

värskendamiseks. Võistluste
korraldamine on üks asi, teine
aga, kuidas rahvast, sealhulgas
võistlejaid kohale meelitada.
Sel aastal toimus võistlus
teistkordselt Pandivere päeva
raames. Kindlasti mõjus
muudatus värskendavalt ja
uudishimu tekitavalt. Ka
Pandivere päev otsib ja vajab
muutusi, miks siis mitte muuta
neid üritusi koos? Samas on ka
oht, et kaotavad mõlemad.
Esimesel korral õigustas
staadionivõistlus igati, tänu
“kehvale suusailmale” ja
võistlejate vähesusele jagus
rahvast parasjagu. Kujutagem
aga ette olukorda, kus hea ilma
korral oleks publiku suurus
olnud kahe-kolmekordne ja
võistlejaid rohkem, siis oleks
võistluste jälgimine raskendatud
ja nurinat kui palju! Sel korral läks
õnneks!
Oluline on, milline on võistluste
korraldamise eesmärk. Võimalik
on korraldada väiksemas
mastaabis teise ürituse osana
või iseseisva suurüritusena.
Maksumaksja raha kulutamine
näitab ükskõiksust sponsorite
leidmisel!
Tõenäoliselt mängib oma rolli
ka raha. Kui 1998. aastal
alustasime
võistluste
korraldamist võtsime eesmärgiks, et maksumaksja ei pea oma

taskut kergendama. Esimesel
aastal kulutasime 40 000 krooni
eelarvest pluss oma tööaeg
ettevalmistusteks. Järgmistel
aastatel
suutsime
juba
sponsorite abiga hakkama saada.
Võistluste eelarvesse kuulus ka
Soome MM-il osalemine,
rääkimata väärtuslikest auhindadest ja pealtvaatajaile
mõeldud meenetest. Kas ka
praegu on võistlejad piisavalt
motiveeritud? Vaadates sponsorite nimekirja, tundub, et mitu
olulist sponsorit on loobunud.
Kahjuks ei ole ka uusi
lisandunud. Ma ei leidnud
eelmise aasta plakatilt ühtki
kohalikku ettevõtet. Kas
tegemist on taotlusega neid mitte
kajastada või ei leia üritus
toetust?
Selle aasta eelarvest kulutati 80
000 krooni võistluste korraldamiseks.
Järgmiseks aastaks planeerib
võimuliit 145 000 krooni. See on
väga suur raha!
Millised on põhjendused nii
suure eelarveraha kulutamiseks?
Kuidas edasi?
Erinevalt meist on Soomes
loodud võistluste korraldamise
firma, mida veavad kohalikud
ettevõtjad. Tasuks sedagi
kaaluda!
Naisekandmise
kaubamärk on Väike-Maarja
valla poolt kaitstud. Võib-olla

alustada koostööd mõne
professionaalse turundusfirmaga? Müüa esindusõigused? Tean oma kogemustest,
millise lisakoormuse paneb
võistluse korraldamine vallavalitsusele.
Meie võistluste korraldus on
ladus ja hästi sisse töötatud.
Kõik on vanad tegijad ja suur
tänu Teile!
Arvan, et naisekandmine on
teelahkmel – kas vaikselt
muutuda
traditsioonilise
Pandivere päeva traditsiooniliseks osaks või leida
ühises mõttetöös uus hingamine
asukohaga Müürikul. Viimane
vajab paljude muude tegurite
kõrval ka auahnust lippu kõrgel
hoida! Kutsun kõiki aktiivselt
kaasa mõtlema!
Sven KESLER,
naisekandja

Maadlusuudiseid
Väike-Maarja maadlusklubi poisid on järjest tublilt osalenud mitmetel
võistlustel ja saanud häid kohti.

Kose maadlusvõistlustel võideti rohkesti medaleid

4. ja 5. novembril Vooremaa 27. auhinnavõistlused
III Aigar Kriel (VMG)
III Alar Riisalu (VMG)
6. Mark Liivalaid (VMG)
6. Jarko Visnapuu (Simuna kool)
14. novembril Jõgeva maakonna lahtistel meistrivõistlustel
vabamaadluses esines tublilt Aigar Kriel, kes saavutas oma
kehakaalus tihedas konkurentsis 3. koha.
2. detsembril Valter Pasti mälestusvõistlused vabamaadluses Kosel
I Aigar Kriel
II Alex Pamberg (VMG)
III Mark Liivalaid
III Alar Riisalu
III Rauno Kuusemets (VMG)
III Jarko Visnapuu
III Kris Kruberg (VMG)
III Jalmar Kolberg (VMG)
9. detsembril Lähte Jõuluturniir klassikalises maadluses
III Jarko Visnapuu
III Andreas Kuldsalu (VMG)
III Janno Koort
Lembit KALTER,
maadlustreener
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Adam Johann von Krusensterni pojad
Alla Belenkova ettekanne 12.
augustil 2006 Kiltsis ajalookonverentsil
„200 aastat Krusensterni ümbermaailmareisi lõppemisest”.
(Ettekande tekst on venekeelne,
tõlkinud on Siret Stoltsen, Lembit
Keerus)
Alla Belenkova on Tallinnna Linnamäe
vene gümnaasiumi õpetaja ja seal
tegutseva koolimuuseumi “A. S. Puškin.
XX saj” juhataja. Ta on põhjalikult
uurinud poeedi elu ja tegevust, tema
sidemeid Eestiga. Vene keeles on ilmunud
raamatud Tsarskoje Selos õppinud
lütseistidest ning eraldi veel Adam
Johann von Krusensternist ja tema
poegades “I sila, i slava ...” (Tallinn, 2004.
Kirjastus Aleksandra, 164 l).
Krusensternide perekonnalooga
hakkasin tegelema seepärast, et kirjutan
mälestusi Tsarskoje Selo Lütseumist.
Lütseum avati 1811. a ja sellest ajast
alates oli iga neljas selle lõpetaja kas Liivivõi Eestimaalt. Nende hulgas kuus krahv
Bergi (Sangaste mõis), kolm Kotzebud
(Kose mõis), neli parun Wrangelit (Roela
mõis), kolm Adam Johann von
Krusenserni poega: Aleksander-Julius,
Emil-Platon ja Paul-Theodor.
Lütseumi direktor Jegor Antonovitš
Engelhardt oli Adam Krusensterni
kauaaegne sõber. Nimelt tema nõuandel
otsustas tuntud meresõitja saata oma

pojad prestiizesse Tsarskoje Selo
Lütseumi. Esimesena pidi sinna õppima
asuma vanem poeg Nikolai-Otto.
Õppetöö algas õpetamisega tasulises
pansionis. Imperaator Aleksander I
maksis 1 500 rubla kaheteistkümne
kasvandiku-pansionäri eest. Nende
hulka oli arvatud ka Nikolai-Otto. Kuid
poiss haigestus ja ei saanud õigeaegselt
sõita Tsarskoje Seloosse. Koht oli
kaotatud. Kuid 1818. a. tuli järjekord
Aleksander-Juliusele, ja tsaar, mäletades
oma lubadust, nõustus maksma
Krusensterni poja õppetöö eest.
Pansionis õppis Aleksander ühe aasta
ja jätkas Lütseumis.
Sel ajal lõpetas Engelhardt luterliku
kiriku ehitamist Tsarskoje Seloosse. See
nõudis palju raha. Abi saamiseks
pöördus ta oma kasvandiku isa – Adam
Krusensterni poole: „...võib-olla leidub
kristlikult meelestatud inimesi, kes
avavad oma rahakoti. Sooviksin, et Liivija Eestimaa aadlikud, oma auks midagi
teeks seepärast, et senised maksed minu
korjandusraamatusse on venelastelt,
katoliiklastelt ja juutidelt. Nimekiri
esitatakse Valitsejale ja avalikustatakse.
Oleks hea kui liivi- ja eestimaalased, keda
on siin ligikaudu 70 last, ei oleks liiga
kitsid: koguge ümbruskonnast midagi.”
Krusenstern reageeris palvele
viivitamatult. Kaasmaalastelt anti
direktorile 2 000 rubla. „See on väga

arvestatav ja heldekäeline kanne ...“ tänulikult kirjutas Engelhardt Kiltsi.
Varsti aga tabas Lütseumi õnnetus.
1820. a puhkes seal suur tulekahju. Kõik
ruttasid päästma lossi, aga Engelhardt
koos kasvandikega Lütseumi.
Kasvandike hulgast paistis eriti silma
Aleksander-Julius Krusenstern.
Uhkusega kirjutab direktor Adam
Krusensternile võitlusest tulekahjuga,
tema poja ennastsalgavusest. Engelhardt
on teravmeelne ja teab, et pöördub
meremehe poole. Seepärast võrdsustab
ta Lütseumi tulekahju laevahukuga ja
kasvandikke madrustega. „Minu poisid
töötasid kella kahest pärastlõunal kuni
kella kuueni hommikul nagu head
madrused tormis, ja mina, nagu tõeline
laevakapten, ei jätnud oma silda maha
enne kui langes sisse suure saali katus ja
andis mulle mõista, et nüüd on kõik
lõppenud. Teie Aleksander oli esimeste
abiliste hulgas. Aitäh sellise väärika poja
eest. Kolmandat päeva koristame
laevahuku rususid. Jumal tänatud, naine
ja lapsed on terved ja hirm ei kahjustanud
neid, peale selle, see etendus ajas ära
mõningad kassid ja tarakanid, kah hea.“
Lisaks õppetööle mängib Aleksander
lütseumi orkestris tsakani (flööditaoline
pill). Poiss unistab uuest instrumendist
ja palub isal see osta 175 rubla eest. Kuid
ta ei jõudnud oma kirja ära saata kui saab
teate Kiltsist, et Platon-Emil on

haigestunud. Ta saab aru, et vajatakse
raha venna ravimiseks. Kalli
instrumendiga tuleb hüvasti jätta. Isa
lubab osta odavama – 25 rubla eest. Selle
raha annab Engelhardt poisi ausõna eest.
„Ma usun alati Krusensterni ausõna“ kirjutab ta kirjas isale ja lisab:
„Kahtlemata saab Aleksandrist hea, aus
ja haritud inimene.“
Direktor ei eksinud. Lütseumi viimasel
õppeaastal oli Aleksandril au valvata
tsaari kirstu juures. Matusetalitus
toimus Tsarskoje Seloo kirikus – kohas,
kus ristiti, laulatati ja jäeti hüvasti
imperaatoritega perekonna liikmetega.
Pärast Lütseumi lõpetamist asus
Aleksander-Julius Välisministeeriumi
teenistusse. Varsti viidi ta üle
Varssavisse. Seal tegeles ta
kõrgetasemeliste vastuvõttude, ballide
ja maskeraadide korraldamisega. Üheks
tõsisemaks Aleksandri tööks oli kirjutis
Venemaa vaimulikest koolidest. Palju
kasulikke andmeid sai ta isalt.
„Tänupisaratega võtsin vastu isa poolt
saadud andmed Rahvaharidusministeeriumi kohta, mis olid
üldistavamad kui mõlemad S. S. Uvarovi
(tolleaegne haridusminister – tõlk)
aruanded kokkuvõttes.“
Vendadest Krusensternidest oli kõige
edukam nimelt Aleksandr. Võimeka ja
vilununa tegi ta suurepärase
diplomaatilise karjääri.
Järgneb

Kaks päeva ajaloohuvilisena
Tartu Ülikooli ajaloo muuseum
tähistas 6. ja 7. detsembril
aastapäeva
teaduskonverentsiga „Uurimisreisid ja
muuseumikogud“ ning avas
näituse „200 aastat ümbermaailmareisist A. J. von
Krusensterni juhtimisel“.
Esimese päeva ettekanded peeti
eesti keeles, teisel päeval inglise
keeles. Meie arvates oli üheks
huvitavamaks Tartu Ülikooli
Kunstimuuseumi peavarahoidja
Ingrid Saha „Imeasjad ja pildid
imeasjadest.
Teaduslike
uurimisreiside jäljed kunstimuuseumis“. Ettekandja alustas
sellest, et 1812. aastal anti Tartu
Kunstimuuseumile üle osa A. J.
Krusensterni poolt ümbermaailmareisilt toodud esemetest.
Lisaks nendele annetati või
omandati
mitmesugustel
oksjonitelt erinevaid muistiseid.
Nii sattusidki kunstimuuseumisse mitmete meie jaoks
eksootiliste põlisrahvaste
esemed nagu kalanahast rõivad,

palmilehtedest nõud jt imeasju.
Ettekannet illustreeriti piltidega.
Huvi pakkus Karin Hiiemaa
(Tartu Ülikooli ajaloo osakond)
„Vendade Solomentsevite
Aafrika kogu saatusest“. Vennad
Solomentsevid omandasid
arstikutse Tartu ülikoolis ja
töötasid oma erialal Aafrikas.
Nende etnograafiline kogu on
viimase 70 aasta jooksul olnud
nii varjus kui ka väga tugeva
tähelepanu all. Paljud erinevate
maade teadlased on rõhutanud
kogu hinnalisust. Kogu annetati
Eesti Rahva Muuseumile 1934.
aastal ja koosneb 64 esemest.
Suure osa sellest moodustavad
Aafrika eri hõimude poolt
valmistatud
skulptuurid.
Ettekanne andis meile, kes me
elame Euroopas, uusi teadmisi
selle maailmajao elanike
kommetest ja traditsioonidest.
Loomulikult olid ka teised
ettekanded huvitavad. Kokku
esitati 15 ettekannet.
Näituse esemeline osa koosnes
Krusensterni ja tema kaaslaste

kogutust. Võib näha hiinlanna
imepisikest kinga mudelit,
(Hiinas mähiti lapse jalg liiga
tugevalt kinni, nii et see ei
saanud kasvada. Nii jäid
täiskasvanud inimeste jalad
lapse jalgade suuruseks.)
kalasooltest õngenööri, teokarbist pasunat, käevõru, mis on
valmistatud tapetud vaenlase
juustest jne. Krusensterni
isiklikest asjadest oli näitusel
pikksilm, kompass, kaasaskantav kirjutuslaegas. Täieliku
ülevaate reisist ja selle
ettevalmistamisest annavad aga
rikkalikult illustreeritud kirjutised. Ekspeditsioonil oli
tõepoolest maailmaajalooline
tähtsus. Tänu kogutud materjalidele ja joonistustele said
eurooplased esmakordselt
teadmisi kaugete rahvaste elust,
välimusest, kommetest jne. Reisi
tähtteoseks tuleb aga pidada
Krusensterni „Lõunamere
atlast“ (koostati Kiltsis ja ilmus
aastatel 1823–1826), mis oli oma

aja parim teejuht meresõitjatele.
Krusenstern ei olnud lihtsalt
meresõitja, vaid ka teadlane.
Kiltsi kooli, mõisa ja
Krusensterni MTÜ jaoks on
sellise näituse avamine ülikooli
ajaloomuuseumis äärmiselt
meeldiv. Näitus on avatud 29.
aprillini. Loodetavasti saab seda
näha eeloleval suvel Kiltsis.
Kahjuks küll ilma esemelise
osata.
Mõtlemiseks. Konverentsil ei
olnud ühtegi meievanust. Kahju,
kui noored ei huvitu ajaloost, eriti
siis, kui see on seotud meie oma
maa ja inimestega.
Linda JOOR,
Kiltsi kool, 9. klass;
Anna-Maria JOOR, Kiltsi
kooli vilistlane,
Lähte gümnaasium, 10. klass
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Käru lükkamisest Kärus

Purskkaev – miks ka mitte?

Käru on 120 elanikuga küla liitunud valla lõunaservas. Meil on MTÜ Käru Küla
Selts ja seltsimaja. Õnneks on meil ka hoolas majaperenaine Riina Rajaste. Riina on
mitmendat põlve Käru küla elanik ja hoolib väga, et maja ei seisaks tühjana.
Suvel oli meil kolmepäevane lastelaager, mida kajastasime maakonnalehes. Sügisestest
tegemistest teeme kiirkokkuvõtte vallalehes.
Mihklipäeval toimusid laste-jooks ja naiste kepikõnd. Lõpetajatele olid muidugi ka
pruukost ja diplom. Siis leppisime kokku jalgrattamatka Emumäe torni ja Salla
vaatamisväärsuste juurde. See sai teoks. Kuigi tol päeval sadas imekombel vihma, oli
matk koduümbruses pisukese piknikuga üllatav ja armas kogemus.
Oktoobris pakuti meile Avoni esitlust, mille võtsime rõõmuga vastu. Vahepeal
pidasime mitu koosolekut, mis on ka iseenesest üritused, kui oodatakse kohvi ja
koogiga ning jutt ei ole klatš. Helistasime üksteisele ja leppisime aegu kokku. Tulemus
on käes, sest nelja naisega käime Simuna koolis Tauno Ojasaare arvutikursusel ja
teisipäeviti käib Salla kooliõpetaja Helja Traks käsitööd juhendamas. 1. detsembril
pidas MTÜ Virumaa Lootus Kärus õppepäeva. Selleks ajaks saime seinale seitsme
naise ühise kätetöö vilja – pannoo looduslikest materjalidest.
Sügisesel koolivaheajal korraldasime lastele mängimise päeva. Enne isadepäeva tuli
Raija Hirvensalo Soomest meiega kaarte meisterdama ja jõulukaunistusi tegime 2.
detsembril.
Käru küla seltsi suureks sooviks on Interneti-ühendus ja kaasaegsem arvuti. Käru,
väikese tähega kirjutatult, on tubli aiatööde abimees. Vajab väheke ihurammu ja nagu
lükkad, nõnda veereb. Suuremate kivide vedamiseks oleks vaja muutuda järelkäruks.
Internet on suur kivi ja selle kohaletoimetamiseks oleksime heameelega järelkäru
Väike-Maarja valla seljataga. Meil on põhjust seegi kord vallale loota, sest vald
taastas valgustuse Käru poe juures. Üks lamp ja nii palju rõõmu! Samuti käis ühel
varahommikul meie juures valla ehitusnõunik, kelle abi vajasime projekti kirjutamisel.
Soovime kõigile vallaelanikele rahumeelset advendiaega, julget unistamist ja
unistuste täitumist uuel aastal.
Käru elanike nimel
Sirje AAVIK

Väike-Maarja kirikus

Kahe kuu eest kirjutas Vello Jürna meie lehes oma eelseisvast
hingedepäeva kontserdist Väike-Maarja kirikus, lõpetades oma
jutu järgmiste ridadega: “Siinkohal teengi ettepaneku hakata
koguma raha Väike-Maarjasse ilusa mälestusmärgi püstitamiseks
neile lastele, kes elavad kahjuks ainult meie mälestustes! See
võiks olla näiteks purskkaev, mille servale on kirjutatud nende
nimed ja mille kaldal istub suurtel mänguklotsidel väike valgest
marmorist poiss!”
Tuisusele ilmale vaatamata kogunes pea kirikutäis
muusikahuvilisi, kellest üks osa võttis kuulda ka purskkaevu
rajamise ettepanekut. Nõnda laekus sel õhtul korjanduskarpi 1643
krooni. EELK Väike-Maarja kogudus on nimetatud summa
paigutanud Hansapanka eraldi arvele 222034165621.
Loomulikult anname endale aru, et ka kümme korda suurema
summa eest ei ole võimalik purskkaevu rajada. Õige on seegi, et
kõik suured ja kaunid teod saavad alguse väikestest, aga headest
mõtetest. Miks mitte unistada, et näiteks kolme või viie aasta
pärast asub kiriku ja Vabadussõja mälestussamba vahelisel porisel
tühermaal või mõnes muus unarusse jäänud avalikus kohas
killuke ilu? Mille poolest on Väike-Maarja viletsam koht, kui
näiteks Rakke või mõni muu purskkaevu omav paik? Nii et kellel
on soovi olla abiks, võib lahkelt teha oma annetuse. Kui aga
keegi tunneb koguni jõudu ja tahtmist see kaunis idee oma
südameasjaks võtta, siis palun kontakteeruge minu või Vello
Jürnaga.
Ahto MÄE,
EELK Väike-Maarja koguduse õpetaja

Jumalateenistused

Armulauaga jumalateenistused ehk missad toimuvad Väike-Maarja kirikus igal pühapäeval algusega kell 12.00
P 24. detsembril kell 18.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus
E 25. detsembril kell 12.00 - Kristuse sündimispüha jumalateenistus
P 31. detsembril kell 18.00 - Vana-aastaõhtu jumalateenistus
E 01. jaanuaril kell 12.00 - Uusaastapäeva jumalateenistus
L 06. jaanuaril kell 16.00 - Kolmekuningapäeva kontsertpalvus
P 07. jaanuaril kell 12.00 - Kristuse ristimispüha jumalateenistus
P 14. jaanuaril kell 12.00 - jumalateenistus
P 21. jaanuaril kell 12.00 - jumalateenistus
P 28. jaanuaril kell 12.00 - Kristuse kirgastamise püha jumalateenistus
Pühapäevakooli tunnid toimuvad iga kuu 2. ja 4. pühapäeval algusega kell 11.00
pastoraadis (Tamme 3)
2007. aasta ristimisest ja leeriõnnistamisest osa saada soovijaid palun endast
teada anda 14. jaanuariks. (tel 511 7552) 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
Simuna koguduses
P 24.12 kell 12.00 - 4. advendipühapäeva jumalateenistus
leerimaja kabelis
kell 18.00 - jõululaupäeva sõnajumalateenistus kirikus
kell 23.00 - jõuluöö jumalateenistus kirikus
E 25.12 kell 12.00 - 1. jõulupüha jumalateenistus kirikus
kell 14.00 - jumalateenistus Rakke vanas vallamajas
P 31.12 kell 12.00 - 1. jõulujärgse pühapäeva jumalateenistus
leerimaja kabelis
kell 18.00 - vana-aastaõhtu jumalateenistus kirikus
E 01.01 kell 12.00 - Jeesuse nimepäeva jumalateenistus leerimaja
kabelis. Koguduse jõulupuu
L 06.01kell 16.00 - jõulukuuskede põletamine allika ääres
kell 18.00 - Issanda ilmumispüha ehk kolmekuningapäeva
jumalateenistus leerimaja kabelis
P 07.01 kell 12.00 - Issanda ristimispüha jumalateenistus
leerimaja kabelis
E 08.01 kell 18.00 - piiblitund leerimajas

Avispea kirikus
igal pühapäeval kell 10.30.
Jõulujumalateenistus
24. detsembril kell 18.00.
Avispea koguduse vaimulik
on Eerek Preisfreund,
telefon 323 5450.

P 14.01kell 12.00 - 2. ilmumispühajärgse pühapäeva
jumalateenistus leerimaja kabelis
kell 14.00 - armulauaga palvus ja pühapäevakool Veneveres
E 15.01 kell 18.00 - piiblitund leerimajas
P 21.01 kell 12.00 - 3. ilmumispühajärgse pühapäeva
jumalateenistus leerimaja kabelis
P 28.01 kell 12.00 - 4. ilmumispühajärgse pühapäeva
jumalateenistus leerimaja kabelis
EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse aadress: Allika 3, 46401
Simuna, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.
Telefon: 323 7296.
E-post: simuna@eelk.ee. Koduleht: www.eelk.ee/simuna.
Vaimulik diakon Tauno Toompuu.
Telefon: 529 0651.
E-post: tauno.toompuu@eelk.ee
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PANDIVERE ARENDUS- JA INKUBATSIOONIKESKUS (PAIK) ootab Teid nõustamisele
järgmistes valdkondades:
1.Äriidee esmane analüüs ja toote/teenuse turusuutlikkuse
hindamine.
2.Ettevõtte alustamise protsessi nõustamine.
3.Konsultatsiooniline abi turu- ja tasuvuse uuringute ning
äriplaanide koostamisel.
4.Koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koolituse
korraldamine.
5.Raamatupidamisalane nõustamine.
6.Abi stardikapitali jm rahastamisallikate leidmisel ja taotluste
koostamisel.
7.Abi projektide juhtimisel.
8.Info messide, seminaride jm kontaktürituste, erinevate
teenuste ja nende pakkujate, ettevõtluse tugiorganisatsioonide
ja fondide kohta.
9.Koostöö- ja äripartnerite ning ühisprojektide otsing, abi
välissuhtluses.
10..Kontaktseminaride ning neist osavõtu korraldamine.

LP . VÄIKE-MAARJA VALLA ELANIKUD!
Valminud on Väike-Maarja valla arengukava projekt
aastateks 2007-2014. Alates 18. detsembrist kuni 7. jaanuarini
on arengukava välja pandud Väike-Maarja vallamaja kantseleis,
raamatukogus ja kodulehel www.v-maarja.ee. Arvamuste,
kommentaaride ja ideede jaoks on samades kohtades
spetsiaalsed kaustikud. Ettepanekud võite saata ka aadressil
vv@v-maarja.ee märksõnaga ”Arengukava”.
Ootame aktiivset osavõttu valla arengu kavandamisel!

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

ETHEL VINKEL
EGLE VISSAK

Kasvage, olge rõõmsad, terved ja tublid!

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

PAIK on avatud Tamsalus Tehnika 1a II korrusel tööpäeviti
kella 9.00 kuni 17.00.

Elu on jaganud rõõme ja ohte,
eluteel leida võib künkaid ja lohke.
Aastate arv on saatuse määrata,
astuge tasa, et jalg ei väärata.

Infot ja nõustamist on võimalik saada ka telefonitsi 32 28 448
või e-posti kaudu aivar.niinemagi@pandivere.eu (juhataja) ja
elle.allik@pandivere.eu (nõustaja).

Paberi- ja papikonteinerite
kasutamisest
·Paber ja papp panna konteineritesse lahtiselt, eemaldada enne
kile- või muu pakend, et kergendada hilisemat sorteerimist.
·Paberi- ja papikonteineritesse mitte panna olmejäätmeid.

Elust, ilust, igaveseks,
ära päriseks...
M. Under
REIN UUSMEES
REIN KOLMRIST
ELFRIEDE SIRELPUU
RUDOLF PRUUNSILD
TAMARA PAK
EVE MÄLK

329 5759 Ilve TOBRELUTS
ilve@v-maarja.ee

07.05.1951
11.07.1952
12.08.1927
26.01.1919
06.01.1959
21.09.1915

-

22.11.2006
23.11.2006
25.11.2006
27.11.2006
28.11.2006
06.12.2006

05.12.2006
08.12.2006

GEORGI LAAR
LAINE VOOLMAA
MAIMU KÜLANURK
JETTE KRIIVA
VOLDEMAR LEHTLA
VALVE KAARE
KARIN KRIHVEL
LIDIA KANGUR
AILI LEEMETS
ALVIINE IRVAL
ALEKSANDER ARRO
OLGA TREIER
ANDI KITSING
ELFI SIREL
ÕIE LEIHTER
VALVE KÜMNIK
ELFRIEDE MÄGI
META PETTI

02.12
02.12
03.12
04.12
06.12
07.12
10.12
14.12
17.12
18.12
20.12
21.12
22.12
24.12
24.12
25.12
25.12
27.12

-

83
83
70
88
75
70
82
92
81
92
83
87
70
82
84
82
89
94

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

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

Trükitud trükikojas AGUR. Tel 322 3999
Tiraazh 1200 eks.

