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XIX PANDIVERE PÄEVADE
AJAKAVA
Moto: kultuurilugu on paljude lugude lugu

Neljapäeval, 25. mail
18.00 - KÄNNUKÜLA KÜLAKONVERENTS Kivilo talu (Lepa pere) lõkkeplatsil.
Meenutame küla ajalugu, lähemat ja kaugemat minevikku. Räägime tänapäevast ja arutleme
koos vallajuhtidega küla arenguvõimaluste üle. Kontsert Väike-Maarja rahvapilliansamblilt
Sirili. Oodatud on kõik Kännuküla küla praegused ja endised elanikud!

Esmaspäeval, 29. mail
18.00 - KÄRU KÜLAKONVERENTS Käru seltsimaja juures (vihma korral seltsimajas).
Meenutame küla ajalugu, lähemat ja kaugemat minevikku. Räägime tänapäevast ja arutleme
koos vallajuhtidega küla arenguvõimaluste üle. Kontserdiga esineb Simuna kapell. Oodatud
on kõik Käru küla praegused ja endised elanikud!

Laupäeval, 03. juunil
11.00 - RONGKÄIK alustab liikumist Tamsalu maanteelt mööda Pikka tänavat Jakob Liivi
parki
20.20 - XIX Pandivere päeva avamine Jakob Liivi pargis
11.30 - NÄITEMÄNG “Armastus Väike-Maarja vastu” Väike-Maarja näiteseltskonna
esituses pärast avamist pargis
11.30 - muusikakooli KOHVIKUKONTSERT rahvamaja jalutussaalis
12.00 - päeva avamine peoplatsil, Lauri Nebel
12.05 - I KONTSERT, esinevad Väike-Maarja ja Saku puhkpilliorkestrid
12.30 - II KONTSERT, esinevad lapsed
12.30 - vallavalitsuse ja -volikogu kohtumine vallarahvaga rahvamaja saalis
12.30 - paariskorvpallivõistlus õppekeskuse võimlas
13.00 - III KONTSERT, esinevad rahvapilliansambel Sirili ning Simuna kapell ja tantsumemmed
13.00 - laste asfaldijoonistuste võistlus
13.00 - kastitõstmise võistlus
13.30 - näidend “Põletatud peigmehed” Väike-Maarja rahvamaja näiteringi esituses rahvamaja saalis
13.30 - vigurjalgrattavõistlus
13.40 - esineb Lauri Nebel
13.45 - laste võistlused
14.30 - VMPSi 110. sünniaastapäeva KONVERENTS rahvamajas
14.30 - esineb Lauri Nebel
14.45 - IV KONTSERT, esinevad tantsijad
15.30 - AUTASUSTAMINE, Pandivere päeva lõpetamine
16.00 - Eesti XIX esivõistlused NAISEKANDMISES, võisteldakse vabastiilis, klassikalises stiilis, võistkondlikus naisekandmises ja naisekandmise sprindis.
18.00 - Naisekandmisvõistluse AUTASUSTAMINE
18.30 - ansambli KARAVAN kontsert peoplatsil
22.00 - DISKO Väike-Maarja rahvamajas, DJ puldis Taavi Taar
* Laat, näomaalingud, batuut, õnne- ja viskemängud, Väike-Maarja teemaline mõistatus,
VMPSi 110. sünnipäev, rahvamaja fuajees klubi Härmalõng õnneloos, jalutussaalis naisseltsi kohvik ja palju muud.
Päeva juhib Lauri Nebel.

TOREDAID ELAMUSI KÕIGILE!

Täna lehes:
• XIX Pandivere päevade ajakava
lk 1
• Vallavolikogus arutatu
lk 2
• Vallavalitsuses arutatu
lk 3, 4
• VMPSi veerg
lk 5
• Heakorra eekiri
lk 6, 7
• Koerte ja kasside pidamise eeskiri
lk 7, 8
• Sõidusoodustuse määramise kord
lk 8
• Hooldajatoetuse maksmise kord
lk 9
• Pandivere päeva mõistatus
lk 11, 12
• Kultuuriteated
lk 13, 14
• Kooliteated
lk 15
• Sporditeated
lk 16, 17
• Kodulugu
lk 19
• Kirikuteated
lk 19

Valla koolide lõpuaktused
Väike-Maarja Muusikakool
30. mail kell 16.00 Simunas
31. mail kell 17.00 Väike-Maarjas
Kiltsi Põhikool
17. juunil kell 12.00
Simuna Kool
17. juunil kell 15.00
Väike-Maarja Gümnaasium
IX klass
20. juunil kell 18.00
XII klass
21. juunil kell 18.00
Väike-Maarja Õppekeskus
21. juunil
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VALLAVOLIKOGUS
27. aprillil 2006. a
1. Detailplaneeringu koostamise algatamine Ebavere külas
Graanuli kinnistul
Ette kandsid volikogu esimees
Hans Kruusamägi ja volikogu liige
Sven Kesler.
OTSUSTATI mitte algatada detailplaneeringut Graanuli kinnistul Ebavere külas.
2. Detailplaneeringu koostamise algatamine Kännuküla külas
Järvetalu kinnistul
Ette kandis maakomisjoni esimees
Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI algatada detailplaneering Väike-Maarja vallas Kännuküla külas asuval Järvetalu kinnistul.
3. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
Ette kandis maakomisjoni esimees
Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI määrata VäikeMaarja vallas Käru ja Nadalama külas asuvate järgmiste katastriüksuste
sihtotstarbeks maatulundusmaa: Angervaksa, Jäätmaa, Karaskioja, Kurvitsa, Lõvilaka, Metsise, Okka,
Oksa, Proosa, Sõnajala ja Virgu.
4. Hooldajatoetuse maksmise
korra kehtestamine
Ette kandis sotsiaalosakonna juhataja Lea Mäesepp.
OTSUSTATI kehtestada hooldajatoetuse maksmise kord.
5. Sõidusoodustuse määramise korra kehtestamine
Ette kandis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Olga Mets.
Volikogu liige Sven Kesler arvas,
et tegemist on äärmiselt poliitilise
määruse eelnõuga ning, et hakatakse
ühinenud vallas ajama poliitikat, et
ühes valla otsas on õpilastel paremad tingimused ja teises valla otsas
on halvemad tingimused. Sven
Kesler küsis, mille alusel on koostatud koolide loetelu (§ 2 lg 2)?
Olga Mets vastas, et kahtlemata
on igasugune valim subjektiivne.
Määruse eelnõus toodud koolides
saavad eeldatavalt meie piirkonna
lapsed arendada oma eriandeid paremini kui kodugümnaasiumis.
Sven Kesler küsis, kas ei peaks
jätma sellise otsuse tegemist vallavalitsuse pädevusse? Kas on põhjendatud sellise ammendava loetelu
(koolide nimekiri) toomine üldõigusakti?
Olga Mets vastas, et selline variant, kus igal üksikjuhul otsustab
vallavalitsus, oli haridus- ja kultuurikomisjonis kaalumisel, aga otsustati ikkagi koolide nimekirja kasuks,
et ei peaks iga üksikjuhtu vallavalitsuse istungil arutama.
Sven Kesler küsis, miks koheldakse erinevate piirkondade (endine
Avanduse vald ja Väike-Maarja
vald) lapsi erinevalt?
Olga Mets vastas, et endise
Avanduse valla õpilastel olid soodsamad võimalused kui Väike-Maarja valla õpilastel. Endise Avanduse
valla lapsed on valinud kooli ajal, kui

neil olid soodsad võimalused. Eelnõus on vastav säte seetõttu, et muudatus ei oleks liiga järsk.
Sven Kesler küsis, millega on
põhjendatud, et sõit kooli ja koju hüvitatakse 2 korda kuus (eelnõu § 2 lg
2), ühes kuus on ju 4 nädalat? Lapsele võiks hüvitada 4 korda kuus
sõidu marsruudil kool-kodu. Loogiline on, et laps sõidab koju iga nädal.
Olga Mets vastas, et loogiline on
ka see, et laps käib koolis kodu juures.
Sven Kesler tegi järgmised muudatusettepanekud:
1) koolide loetelu määruse eelnõust välja jätta (§ 2 lõikes 2);
2) soodustust laiendada kõigile
valla õpilastele, s.t eelnõu § 2 lõikest
3 välja jätta sõnad “kes on asunud
õppima enne õppeaastat 2006/2007”.
Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Jüri Aavik märkis, et eelnõu
oli haridus- ja kultuurikomisjonis tõsisel arutlusel. Lõpuks jõuti sellise
määruse eelnõuni, millega oli lisaks
haridus- ja kultuurikomisjoni liikmetele nõus ka Simuna osavalla halduskogu.
Sven Kesler tegi ettepaneku, et sõit
kooli hüvitatakse iganädalaselt.
Volikogu liige Jaanus Kull tundis
huvi, mida tähendaks selline eelnõu
muudatus rahaliselt?
Olev Liblikmann vastas, et umbes 50 000 krooni aastas oleks sel
juhul raha juurde vaja.
Olga Mets arvas, et see on raha
tuulde loopimine ja mitteotstarbekas,
kui meil on olemas oma gümnaasium.
Hans Kruusamägi pani hääletusele
esimese muudatusettepaneku - koolide loetelu määruse eelnõu § 2 lõikest 2 välja jätta.
Poolt 1 volikogu liige. Vastu 9
volikogu liiget. 8 volikogu liiget jäi
erapooletuks.
Hans Kruusamägi pani hääletusele
teise muudatusettepaneku - § 2 lõikes 2 asendada sõnad “kaks korda
kuus” sõnaga “iganädalaselt”.
Poolt 4 volikogu liiget. Vastu 10
volikogu liiget. 4 volikogu liiget jäi
erapooletuks.
OTSUSTATI kehtestada sõidusoodustuse määramise kord.
6. MTÜ Ussimäe asutamisel
osalemise otsustamine
Ette kandis vallavanem Olev
Liblikmann. Tegemist on maakondliku jäätmekäitluskeskusega, mille
asukoht on planeeritud Ussimäe küla
Sõmeru vallas. Maakondliku jäätmekäitluskeskuse eemärgiks on LääneViru maakonnas tekkivate jäätmete
sorteerimise kaudu vähendada lõppladestamisele suunatavate jäätmete
hulka ning saavutada majanduslik
kokkuhoid ning võimalikult soodsam jäätmekäitluse teenuse maksumus saastetasu vähem maksmise ja
taaskasutusse suunatava materjali
müügi teel.
Sven Kesler küsis, millised kulud
kaasnevad selle mittetulundusühinguga omavalitsustele?
Olev Liblikmann vastas, et kulusid praktiliselt ei ole. Väiksed kulud,
mis on seotud MTÜ asutamisega,
katab VIROL.

OTSUSTATI osaleda MTÜ Ussimäe asutamisel.
Info:
· Vallavanema info
Vallavanem Olev Liblikmann tutvustas omavalitsuste liidu (VIROL)
tööd.
Omavalitsuste liidud on moodustatud kõikides maakondades ja tegutsevad omaette seaduse alusel. Eesmärgiks on ühtse ja tervikliku arengu tagamine maakonnas, seista maakonna ühtse arengu ja iga omavalitsuse arengu eest. Jälgida, et maavalitsus ei eelisarendaks ühte maakonna piirkonda. VIROLi üldkoosolek
otsustab maakondlike ürituste finantseerimise. Igal koosolekul kuulatakse ära maavanem ja vastavalt vajadusele arenduskeskuse juhataja. Kutsutakse esinema ja infot jagama ministreid ja maavalitsuse ametnikke.
Viimasel korral külastas koosolekut
riigikontrolli viies osakond – osakond, kes tegeleb kohalike omavalitsuste kontrollimisega. Riigikontroll
saabub esimesena meie maakonnas
Rakke valda, 9. mail. Riigikontroll
kontrollib kas valda tervikuna või
mingit valdkonda.
Rääkides sellest kuust: 11. aprillil
külastas Väike-Maarja valda regionaalminister koos maavanemaga ja
arutlusel olid küsimused, mis seotud
omavalitsuste ühinemisega.
Sven Kesler küsis liiklusõnnetuse kohta, mis toimus puude langetamisel Väike-Maarja kiriku vastas.
Kuidas see sai võimalikuks ja mida
on ette võetud, et selline asi ei korduks?
Abivallavanem Kaarel Moisa vastas, et tegemist on kahetsusväärne
juhtumiga ning valla majandusosakonna töötajate kas hooletuse või
rumalusega. Puude langetamisel ei
pandud sõiduteed kinni. Loodeti, et
autosid ei tule, aga vallamaja tagant
tuli auto just sel hetkel, kui puu langes sõiduteele.
Sven Kesler küsis, kui suur on
materiaalne kahju, mida vald peab
kandma ja kas ametialane juurdlus
on algatatud?
Kaarel Moisa vastas, et kahju on
18 000 krooni ja hetkel hüvitab selle
kahju vald. Ametialast juurdlust algatatud ei ole, asjaosalised kirjutavad seletuskirjad.
Sven Kesler tundis huvi, kelle initsiatiivil (vallavalitsus või gümnaasium) jagavad õpetajad gümnaasiumis sedeleid, kus tuleb vastata küsimusele, kas integreeritud kooli poolt
või vastu?
Olga Mets vastas, et tegemist ei
ole vallavalitsuse initsiatiiviga.
· Volikogu liikme Sven Kesleri
avaldus volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeks saamiseks ja
volikogu liikmete küsimus, kes ei
kuulu komisjonide koosseisudesse.
Volikogu esimees Hans Kruusamägi luges ette volikogu juhatuse
otsuse: volikogu komisjonide komplekteerimine on toimunud ja uute liikmete kaasamine komisjonidesse ei
ole võimalik kui selleks ei ole ko-

misjoni esimehe nõusolekut.
Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Jüri Aavik luges ette vastuse
volikogu liikme Sven Kesleri avaldusele volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeks saamiseks.
Avaldus jäetakse rahuldamata järgmistel põhjustel:
1. Haridus ja kultuurikomisjon on
praegugi suur - 9 liiget. Liikmed on
valitud enam kui paarikümne kandidaadi seast. Haridusinimesi on komisjonis piisavalt palju.
2. Ma ei näe komisjonis kohta
volikogu liikmele, kes teatab juba
esimesel volikogu istungil, et hakkab destruktiivselt käituma ja on seda
lubadust ka pidanud.
3. Väike-Maarja valla põhimääruse punkt 6.2.4 ütleb, et igal volikogu
liikmel on õigus kuuluda vähemalt
ühte alalisse komisjoni, samas ütleb
põhimääruse punkt 6.2.3, et komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni
esimehe esildise alusel.
Mina komisjoni esimehena, ei esita
teid komisjoni liikmeks eesnimetatud põhjustel. Samas mõistan teie
soovi integreeritud kooli küsimustes kaasa rääkida ja luban komisjoni
esimehena, et võimaldan teil selles
küsimuses oma seisukohad haridusja kultuurikomisjonile välja öelda.
Sven Kesler: oleme jõudnud staadiumisse, kus isegi valla põhimäärust ei austata. Kui Jüri Aavik arvab,
et tal on õigus ja pädevus ise valida
komisjoni liikmeid kandidaatide hulgast, siis päris nii see ei ole. KOKS
§ 47 lg 2 jätab volikogu komisjoni
kohta käiva valla põhimääruse sätestada, sätestades vaid komisjoni esimehe ja aseesimehe valimise korra.
Ennekuulmatu on, et volikogu liikmed ei saa osa võtta volikogu tööst
seetõttu, et üks volikogu komisjoni
esimees oma subjektiivse hinnangu
tõttu ei soovi võtta volikogu liiget
komisjoni liikmeks.
Valla põhimääruse punkti 6.2.3
tuleks võtta pigem formaalsena. Ei
saa olla, et üks säte annab volikogu
liikmele õiguse kuuluda vähemalt
ühte alalisse komisjoni (põhimääruse punkt 6.2.4) ja teine säte (põhimääruse punkt 6.2.3) ütleb, et komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildise alusel. Kui Jüri
Aavik oma seisukohta ei muuda,
pöördume me õiguskantsleri poole,
sest tegemist on meie (ka Avo Parti
pole võetud komisjoni koosseisu)
põhiseaduslike õiguste rikkumisega.
Samuti avalikustame selle juhtumi
kui pretsedenditu ja ennekuulmatu,
sest KOKSi preambulas on sätestatud põhimõtted, millele peab kohalik
omavalitsus oma tegevuses tuginema ja see on eelkõige seaduslikkus
ja kõikide huvidega arvestamine. Me
oleme volikogu liikmetena ka vallakodanikud ja meie õigusi pärsitakse
ning ma ei näe teist võimalust, kui
selle vastu protesteerida. Volikogu
liikmena pean ma õigeks, et iga volikogu liige võib osa võtta ükskõik
millise komisjoni koosolekust. Omavalitsus peab olema avatud kõigile
mõtetele, kas need mõtted teile meeldivad või mitte. Mis puudutab destruktiivset käitumist – sellel on omad
põhjused ja üks nendest põhjustest
oled ka sina, Jüri Aavik.
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VALLAVALITSUSES
02. mail 2006. a
1. Raha eraldamine reservfondist
OTSUSTATI
· eraldada reservfondist 29 390
krooni Kaarma tööstustsooni detailplaneeringu koostamiseks.
· eraldada reservfondist 5000 krooni tunnustamaks Väike-Maarja valla
õppeasutuste (Väike-Maarja gümnaasium, Väike-Maarja õppekeskus,
Kiltsi põhikool, Simuna kool) ja
Väike-Maarja lasteaia kasvandike
emasid.
2. Vähempakkumiste tulemuste kinnitamine – teede remont
OTSUSTATI
· valla asfaltteede aukude lappimiseks killustiku-emulsiooni meetodil kinnitada edukaks pakkumiseks
Viru Teedevalitsuse pakkumine.
· Avispea-Võnnusvere tee remondiks kinnitada edukaks pakkumiseks
OÜ ÜLE pakkumine maksumusega
156 468 krooni.
· Vägeva mnt-Kaarma tagaküla tee
remondiks kinnitada edukaks pakkumiseks Viru Teedevalitsuse pakkumine maksumusega 125 558 krooni.
· Pandivere-Eipri tee remondiks
kinnitada edukaks pakkumiseks OÜ
ÜLE pakkumine maksumusega 293
608 krooni.
· Tare tänava remondiks kinnitada
edukaks pakkumiseks OÜ ÜLE pakkumine maksumusega 214 471 krooni.
· Kalmistu-Karuvälja tee remondiks kinnitada edukaks pakkumiseks
Viru Teedevalitsuse, pakkumine maksumusega 264 211 krooni.
· Triigi-Pudivere tee remondiks
kinnitada edukaks pakkumiseks OÜ
Tapa Autobussipargi pakkumine
maksumusega 299 770 krooni.
· Katsejaama tänava remondiks
Simuna alevikus kinnitada edukaks
pakkumiseks OÜ Tapa Autobussipargi pakkumine maksumusega 51
089 krooni.

ASile Eesti Raudtee 10kV elektriliini kaitsevööndi hooldusraideks vastavalt lisatud joonistele.

OTSUSTATI kvalifitseerida
pakkumise teinud pakkujad: AS
Hansapank ja SEB Eesti Ühispank.

6. Nõusolek avaliku ürituse
korraldamiseks
OTSUSTATI anda luba VäikeMaarja alevikus asuvas skatepargis
klubiürituse El´Delirio korraldamiseks 19.05.2006. a. Ürituse algus kell
18.00, lõpp 03.00.

3. Riigihanke “Investeerimislaen” pakkumiste vastavaks tunnistamine
OTSUSTATI tunnistada vastavaks pakkujate AS Hansapank ja SEB
Eesti Ühispank pakkumised.

7. Müügihindade kehtestamine
OTSUSTATI kinnitada trükise
“Lurich ja Väike-Maarja” müügihinnaks 15 krooni ja Lurichi postkaardi
müügihinnaks 3 krooni.
8. Info:
· Mastivimplite jagamisest rääkis
keskkonnanõunik Leie Arula.

09. mail 2006. a

4. Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele
OTSUSTATI anda nõusolek
Renrekon Trading OÜ jäätmeloa
taotlusele ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks Lääne-Virumaal.

1. Maaküsimused
Nõustuti
· Aavere külas asuva 1,65 ha suuruse KIVIRÜNKA katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega TOOMAS MITTile;
· Rastla külas asuva 2,5 ha suuruse KOOLIMAJA katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega kaasomandisse AIME NURKMAle,
KOIDULA LUTSARile ja LAINE
MEIDLAle;
· Kiltsi alevikus KALDA tn 7 asuva 1246 m2 suuruse katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega KAI
BAIDU Ale;
· Varangu külas asuva 6125 m2
suuruse TAARA katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega EIKO
ETTYle;
· Väike-Maarja alevikus JAAMA
tn 23A asuva 93 m2 suuruse katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega kaasomandisse JAAN
DENGOle, VIIVI REMMELile ja
HANS DENGOle;
· Käru külas asuvast vabast metsamaast 30,94 ha suuruse
TUULIVERE katastriüksuse moodustamisega erastamiseks AIN
AHLBERGile;
· Kärsa külas asuvast vabast põllumajandusmaast 8,10 ha suuruse
ANTSUPÕLLU katastriüksuse
moodustamisega kasutusvaldusesse
andmiseks;
· Hirla külas asuva 15,25 ha suuruse KOLGA katastriüksuse tagastamisega KALLE EINMANNile;
· Käru külas asuva 27,14 ha suuruse LILLAKMÄE katastriüksuse
tagastamisega VIVE KÄÄRile;
· Väike-Maarja alevikus JAAMA
tn 19 asuvale korterelamule korteriomandi seadmiseks 3662 m2 suuruse katastriüksuse moodustamisega.
Kinnitati
· Simuna alevikus Pargi tn 5 ja
Pargi tn 7 asuvate korterelamute teenindamiseks vajaliku maa piir.

5. Nõusolek hooldusraideks
OTSUSTATI anda nõusolek

2. Riigihanke “Investeerimislaen” pakkujate kvalifitseerimine

3. Puude mahavõtmine
OTSUSTATI
· nõustuda Väike-Maarja alevikus
Lõuna tn 13 Korteriühistule Maarjakaseke kuuluvalt maa-alalt 4 kase
mahavõtmisega.
· anda nõusolek ASile Kalvi Mõis
metsa raadamiseks vastavalt lisatud
asendiplaanile Väike-Maarja vallas
Ebavere külas Graanuli katastriüksusel seoses tootmise laiendamisega
0,5 ha ulatuses.

4. Riigihanke “Investeerimislaen” pakkumise edukaks tunnistamine
OTSUSTATI kinnitada riigihanke Väike-Maarja valla investeerimislaen avatud pakkumise edukaks pakkumiseks SEB Eesti Ühispank pakkumine kui soodsam pakkumine.
5. Alaeelarvete muutmine
OTSUSTATI kinnitada esitatud
alaeelarvete muudatused.
6. Pakkumiste edukaks tunnistamine
Vallavalitsuse liige Gennadi Luha
taandas ennast esimese pakkumise
edukaks tunnistamise arutluselt ja
hääletuselt.
OTSUSTATI:
· Väike-Maarja Hoolekande- ja
Tervisekeskuse akende palede viimistlemiseks kinnitada edukaks pakkumiseks Pandivere Ehitus ASi pakkumine maksumusega 33 040 krooni.
· Väike-Maarja Alevi 10/0,4 kV
alajaama kaablite ringitõstmine koos
uue jaotusseadme ehitusega, seoses
integreeritud kooli võimla rekonstrueerimise teostamisega, kinnitada
edukaks pakkumiseks OÜ Eleks
Telefon pakkumine maksumusega
645 526 krooni.
7. Kasutusloa andmine
OTSUSTATI anda kasutusluba
OÜle Jaotusvõrk Nõmme külas kalakasvatuse peakaitsme nimivoolu
suurendamisele aadressil Nõmme
küla Väike-Maarja vald.
8. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada Marje
Läänele ehitusluba elamu lammutamiseks aadressil Pikk 10 VäikeMaarja alevik.
9. Projekteerimistingimuste
väljastamine
OTSUSTATI:
· anda nõusolek Lembit Rosinale
ilma detailplaneeringut koostamata
elamu ehitusprojekti koostamiseks
tingimusel, et elamu projekteerimisel ja ehitamisel järgitakse piirkonna
hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistu omanikega. Määrata projekteerimistingimused Lembit Rosina elamu
ja kõrvalhoone ehitamiseks aadressil Koidu tn 1A Väike-Maarja alevik.
· määrata projekteerimistingimused Natalja Romanovale palkelamu

püstitamiseks ja puurkaevu rajamiseks ning olemasolevate ait-kuivati,
pesuköök-elamu, mõisa peahoone ja
keldrite rekonstrueerimiseks aadressil Kärsa küla Väike-Maarja vald
vastavalt lisale.
10. Ettevõtlustoetuse maksmine
OTSUSTATI:
· eraldada ettevõtlustoetust OÜle
Kõrvelaane summas 10 000 krooni.
· eraldada ettevõtlustoetust Marika Kümnikule summas 9000 krooni.
11. Külaliikumise toetuse maksmine
OTSUSTATI eraldada mittetulundusühingule Määri Küla toetust
summas 2837 krooni.
12. Õpilaste sõidusoodustuse
avalduse vormi kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada avalduse vorm sõidusoodustuse taotlemiseks.
Info:
· Teeäärte koristus õpilaste
poolt
Infot jagasid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Olga Mets ja keskkonnanõunik Leie Arula.
· Teeääri koristas kokku 104 õpilast, 60 neist oli Simuna koolist.
Arendus-ettevõtlusnõunik Aivar
Niinemägi informeeris EASile 02.
mail 2006 esitatud projektist - Väike-Maarja integreeritud kooli võimla renoveerimiseks toetuse saamiseks.

16. mail 2006. a
1. Maaküsimused
Kinnitati
· Kännuküla külas asuvale Järvetalu kinnistule koostatava detailplaneeringu lähteülesanne.
Määrati aadress Väike-Maarja alevikus Pikk tn 34 asuva kinnistu jagamise tulemusena moodustatavale
katastriüksusele.
2. Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine Tiia Liivalaid
OÜga, eelnõu volikogu istungile
OTSUSTATI nõustuda eelnõu
esitamisega volikogu istungile.
3. Üldplaneeringu ülevaatamine, eelnõu volikogu istungile
OTSUSTATI nõustuda eelnõu
esitamisega volikogu istungile.
4. Tegevuskava koostamine uue
koolimudeli rakendamiseks, eelnõu volikogu istungile
OTSUSTATI jätkata küsimuse
arutelu järgmisel vallavalitsuse istungil.
5. Pakkumiste tulemuste kinnitamine
Jätkub lk 4
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Miks volikogu muutis LJK ASi
detailplaneeringu tingimusi?
Koalitsioon on juhtimisel
lähtunud põhimõttest, et valla
areng oleks stabiilne ja konfliktidevaba. Loomsete Jäätmete
Käitlemise AS on juba neli korda esitanud Väike-Maarja vallavolikogule taotluse ja palunud detailplaneeringu tingimusi muuta. Eelmine volikogu
koosseis ei julgenud seda vastust võtta. Nüüdne aga julges ja
29. märtsil andsid 10 volikogu
liiget „jah” sõna tehase detailplaneeringu tingimuste muutmiseks.
See otsus ei ole poliitiline,
vaid mõistusega läbi töötatud,
kus aluseks on võetud ratsionaalne mõtlemine. Lähtume
olukorrast vallas, mitte olukorrast riigis. Keskerakond VäikeMaarjas ei pea tegema põllumajandus- ja keskkonnaministeeriumidele meeldivaid otsuseid. Pigem teeb muret see, et
tehasest rääkides ei kasutata
sõna Loomsete Jäätmete Käitlemise AS, vaid sõna „raipetehas”.
Miks küll Pandivere Liit tahab
meie vallale negatiivset mainet?
Kas tõesti on osad meie vallavolikogu liikmed nii enesekesksed? Ma ei saa aru, kuidas
hr Sven Kesler kui tehase tulihingeline ideeautor ja läbivii-

ja, on vastu igasugustele tehase
arenguga seotud protsessidele.
Me seisame fakti ees, kus me ei
saa muuta tehast olematuks,
vaid peame langetama läbimõeldud otsuseid. Seda on ka tänane koalitsioon Väike-Maarja
vallas teinud.
Koostöös on võimalik alati
saavutada ratsionaalsemaid lahendusi, kui sõdides. On väga
oluline, et Väike-Maarja vald ja
tehase juhtkond saaksid omavahel hästi läbi, teeksid koostööd
ja leiaksid ka probleemidele
ühiseid lahendusi. Tunnen ettevõtjana, et kui pidevalt peab
tegelema bürokraatlike probleemidega, siis see vähendab ettevõtte tootlikust. Sõda pidada ei
ole mõistlik! Meie ja LKJ ASi
nägemus on praegu see, et tehase tehnoloogiat tuleb küll nõuetekohaselt täiustada, kuid see ei
ole seoses detailplaneeringu
punktide muutmisega. Tehase
töötamise käigus on aga tekkinud muud probleemid, mis vajavad lahendamist. Seda on ka
Väike-Maarja vald läbirääkimiste käigus nõudnud.
Koalitsiooni ja opositsiooni
vahel puudub igasugune koostöö. Tundub, et opositsioonis
Pandivere Liit olles opositsioo-

nis ei poolda ühtegi meiepoolset otsust ega soovi koostööd
teha. Koalitsioonil ei ole selle
vastu midagi, kui antakse nõu,
mis vajalik ja viib valla arengut
edasi. Siiamaani on aga näha, et
opositsioon tegeleb lasteaia
mängudega. Kõikidel koosolekutel opositsioon ei soovi sisulist arutelu, vaid ründab persoone faktiliste küsimustega. Üldjuhul on need küsimused emotsionaalsed ja isiklikud.
29. märtsi volikogu istungil
Loomsete Jäätmete Käitlemise
ASi detailplaneeringu muutmise punktid olid tõsiselt läbi
mõeldud ja analüüsitud. Mina
kui volikogu esimees pooldasin
kindlalt nende punktide muutmist.
Hans KRUUSAMÄGI,
vallavolikogu esimees

Valla kruusateedel on käivitatud tolmutõrje
Kindlasti on iga inimene kasvõi kordki oma elus viibinud
kuival palaval suvel kruusateel,
seejuures on häirivaks teguriks
olnud TOLM. Meie vald teab
väga hästi, et see on inimestele
probleemiks, samas peame aga
tõdema, et valla eelarve ei võimalda kõiki kruusateid asfalteerida. Seega oleme leidnud selle
murele alternatiivse lahenduse
– puistame kruusateedele kaltsiumkloriidi, seda võtet on Soomes juba aastaid kasutatud.
Autosid me tolmu eest kaitsta ei saa, küll aga inimesi. Väike-Maarja valla volikogu kinnitas 29. märtsil k.a teehoiu
kava aastateks 2006 – 2008.
Kava näeb esimest korda ette
kruusateede tolmutõrje. Mida
see tähendab? Juba sel kevadel
kaetakse mõned meie valla
kruusateed kaltsiumkloriidiga.
See on aine, mis seob õhus olevad tolmuosakesed. Tänu sellele võime olla kindlad, et kui just
ei tule väga põuane suvi, siis
kruusateedel liigeldes ei häiri
tolm meie liikumist. Kaltsium-

kloriid on väga looduslähedane aine, mis on tehtud maakeeli
öeldes lubjast ja veest. Seetõttu ei tohiks ta ka meie keskkonnale ohtu kujutada.
Millised piirkonnad kaetakse tolmutõrje vahendiga? Eelkõige Väike-Maarja, Kiltsi ja
Simuna alevik. Samas ei ole
kõrvale jäetud külateed, nagu
Pudivere, Triigi, Pandivere,
Avispea ja endised Avanduse
valla teed, kuid nendes piirkondades kaetakse kaltsiumkloriidiga teed lõikude kaupa majade piirkonnas.
Kindlasti on piirkondi, mis
jäid sel aastal kaardistamata,
kuid loodame, et Väike-Maarja
valla kodanikud annavad sel-

lest kindlasti meile suve jooksul teada, et järgmisel aastal aasta saaksime vea parandada.
Siret KOTKA,
Väike-Maarja vallavolikogu
liige
Eesti Keskerakond

Kommentaarid tolmutõrje käivitamise kohta:
Arvo Kaare (OÜ Triigi Farmer agronoom): “Muidugi on tolmuvabad teed vajalikud, aga oleks vaja ka uut teekatet peale
vedada, siis seguneks see aine kruusaga paremini ning praegune kate on liiga vana.”
Loore Tammus (Avispea küla pensionär): “Kui see aine tervise peale ei hakka, siis laske käia, väga hea tegu oleks!”

Algus lk 3
OTSUSTATI kinnitada Väike-Maarja valla keskkonnanõuniku ametiauto ostmise pakkumise võitjaks Kommest Autokeskused OÜ pakkumine summas 197
900 krooni.
6. Reservfondist raha eraldamine
OTSUSTATI eraldada reservfondist 63 000 krooni keskkonnanõuniku ametiauto soetamiseks ja jooksvateks kuludeks.
7. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada ASile
Kalvi Mõis ehitusluba sõiduautode parkla rajamiseks aadressil
Ebavere küla Väike-Maarja vald.
8. Kasutuslubade andmine
OTSUSTATI:
· anda kasutusluba Falange
OÜ kanalale nr 3 kasutamise otstarbe muutmiseks puidutöökojana aadressil Ärina küla VäikeMaarja vald;
· anda kasutusluba Viktor
Adamsoni lasteaia hoonele kasutamise otstarbe muutmiseks elamuna aadressil Vao küla VäikeMaarja vald.
9. Kirjalike nõusolekute
andmine
OTSUSTATI:
· anda kirjalik nõusolek AS-le
Kalvi Mõis kanalisatsioonitrassi
rekonstrueerimiseks aadressil
Ebavere küla Väike-Maarja vald;
· anda kirjalik nõusolek Kerli
Võrnole elamu rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks aadressil Koidu 1 VäikeMaarja alevik.
10. Detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada Väike-Maarja vallas Kännuküla külas asuva Järvetalu kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne.
Info
· OÜ Meier kavatsustest
Maanõunik Diana Seepter tutvustas OÜ Meier kavatsust müüa
üks kinnistu Väike-Maarja alevikus.
· Sõprusvaldade visiidid
Väike-Maarjasse
Avaliku teabe ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts tutvustas kahe sõprusvalla esindajate
visiite Väike-Maarjasse. Pandivere päeva paiku külastavad Väike-Maarja valda Sonkajärvi naisekandjad, vallavanem ja kultuurijuht. Samuti külastavad meie
valda Hausjärvi kooliõpilased.
· Ilve Tobreluts jagas infot traditsiooniks saanud külakonverentside ja Pandivere päeva kohta. 25. mail algusega kell 18.00
toimub külakonverents Kännukülas ja 29. mail algusega kell
18.00 Käru külas. Pandivere päev
on 3. juunil algusega kell 11.00,
mil toimub rongkäik. Naisekandmise võistlus algab kell 16.00.
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nud seltsi liikmeid ning jagati
tänukirju ja medaleid auliikmetele ja raamatu autorile.

labidas. Soovitan igati harki!
“Aed” 1939/6
*****

JOONEALUNE

VMPSi veerg
Tänane leheveerg saab olema
napp. Kes vähegi tegija on, see
veedab valge aja põllul ning
võtab veel uneajast lisagi. Aiapidajal tuleb plaani pidada,
mida külmavõetud taimede asemele istutada. Maasikaistandused said tänavu tõsiselt kannatada. Meie piirkonnas võttis
külm enamuse taimedest ära.
Mõned rohelised taimed on,
kuid taastada pole midagi. Vaarikad talvitusid ilusasti, viljapuude kahjustusi näeme juunis.
Taliviljaorased pole sugugi paremas olukorras. Palju peavalu
valmistas ametnike venitamine
kevadisel külmakahjude hindamisel. Selleks ajaks kui leht ilmub on komisjonid põllud üle
vaadanud, kahjud ära hinnanud
ning põllumehel uus külvgi tehtud. Perenaistel-meestel peenrad
tehtud, mõnel päeval vihmagi
sadanud. On aeg hinge tõmmata.

MIS TULEB…
3. juunil toimuvad Pandivere
päevad. Kutsume kõiki osale-

ma!
2.-4. juunini toimuvad Jänedal Aia- ja lillepäevad; 29.-30.
juulini Eesti Talupäevad.
10.-11. juunini on Rakvere
Pika tänava käsitöölaat.

AASTA SIIS OLI ‘96
Tähistati VMPSi 100. aastapäeva. Selleks puhuks trükiti
seltsi ajalugu tutvustav raamat
(autor Eduard Leppik). Raamat
on heaks abimeheks kodukoha
ajaloo ja siin tegutsenud isiksuste kohta nii tavalugejale kui
uurijale. Selts sai aastapäeva
puhuks varasema lipu eeskujul
uue lipu, vapi, aurahad ja aukirjad. Toimus ka seltsi ajalugu ja
omaaegset maaelu käsitlev
konverents. Rongkäigus kanti
talunike ees seltsi taastatud lippu (kavand heraldik Priit
Herodeselt). Lipu õnnistas sisse
toonane EELK Simuna koguduse õpetaja Tauno Teder, toonitades lipu ühendavat jõudu läbi
pikkade aastasadadegi. Meenutati vaikides sõdades, Siberis ja
eluvõitluses maamulda varise-

Paljudele aiapidajatele on
mullahark tuntud asi, kuid on
ka selliseid, kes kaevavad aiamaad labidaga. Kui on raske savimaa, on üsna tülikas kaevata
labidaga. Mullahargiga kaevates jääb see tüli ära ja võib kuni
50% tööjõudu ja aega kokku
hoida. Samuti on hõlpus umbrohujuuri mullast kätte saada.
Labidaga kaevates ei taha labidas, kui ta just väga terav ei ole,
neist läbi tungida, või kui tungibki, siis ta lõikab need tükkideks ja soodustab umbrohtude
paljunemist. Hargiga kaevates
jäävad juured hargi peale, kuna
muld pudeneb maha. Ka sõnniku, eriti põhusõnniku sissekaevamisel läheb töö hargiga palju
kergemini kui labidaga. Ja nõnda on veel mitmeid kaevetöid,
kus hark osutub paremaks kui

Kevadel lendavad paljudes
kodudes koiliblikad. Et hävitada koiliblikad viimseni, peaksime ette võtma ruumide-kappide suurpuhastuse. Tühjendame
siis kapid-sahtlid ja viime asjad
õue tuulduma. Järgnevalt puhastame asjad tolmust kloppides ja harjates. Siis asume asju
sisse pakkima. Selleks kasutame vängelõhnalisi aineid – koirohi, pipar, tubakaleht. Väiksemad asjad võib pakkida ajalehte, sest koi ei armasta trükivärvi. Suuremad esemed raputame
üle naftaliiniga. Ümber panna
ajalehest kleebitud kott. Vaibad
kloppida-harjata ning rullida
ajalehtede sisse. Koiliblika tõrjet tuleb võtta väga tõsiselt, sest
tekitatud kahjud võivad olla
väga suured.

Õnnitleme!
18.06 VILMAR PERE
27.06 LIIVI UUENI
Palju lilli sulle sülle,
sünnipäev on täna jälle!!!!

Matkaradade külastatavusest 2005. aastal
· Ebavere matkaraja alguses
(suusatajad detsembris ja kepikõndijad Väike-Maarjast Ebaverre) on
registreerinud 75 gruppi 314 inimesega (juunist detsembrini).
· Sinijärve telkimisplatsil on
oma kohaloleku kirja pannud 129
gruppi 718 inimesega (välja arvatud
mai, juuni ja pool juulit).
· Punamäel olekut on registreerinud 101 gruppi 589 osavõtjaga (jaanuarist novembrini).
· Linaleojärve taga (vanal õpperajal) on registreerinud 53 gruppi 302
osavõtjaga (puuduvad andmed apr,
mai ja poole juuni kohta).
· Õpperaja Turbajärve ringil on
viibinud 40 gruppi 151 inimesega
(veebruarist novembrini).
· Õpperaja Umbjärve ringil on
registreerinud 46 rühma 165 inimesega (jaanuarist novembrini).
· Rohu raketibaasis on olnud 40
gruppi 220 külastajaga (aprillist septembrini).
· Kadila baasis on end registreerinud 34 gruppi 107 külastajaga (aprillist oktoobrini).

· Retke “Küüditamine, kolhoos,
metsavennad, raketibaas, Lebavere
lahing” giiditeenust on kasutanud 10
ekskursiooni 200 osavõtjaga.
· Väike-Maarja muuseumi on
külastanud 996 inimest.
· Vao muuseumis käis 838 külastajat.
· Kiltsis viibis 2032 külastajat.
· Bussiekskursioone ja giidiga
matkagruppe käis siin kandis 6 134
osavõtjaga.
Turistidelt on tore tagasisidet saada. Kaheksa loodusobjekti juures on
registreerimislehed. Andmed ei ole
küll täielikud, sest kohati on paberid
ära visatud ja ka kastikesed ära viidud või lõhutud. Ega kõik ei viitsigi
alati end kirja panna.
Tore, et märkuste lahtris on kiitvad arvustused, nagu väga tore, rada
on hea, normaalne, ilus matk. Ebavere mäel aga tahaks torni ka. Telkimisplatside kohta on korduvalt öeldud, et ilus puhas koht. Ainult üks
kord, 25. augustil on Sinijärve telkimisplatsil sissekanne tahaks koristada, mõni luud võiks olla. Või meel-

div vaheldus,... sain rahu tagasi.
Jõgeva inimesed on Punamäe
kohta kirjutanud järgmist: “Huvitav.
Tavaline möödasõitja ei pane teinekordki tähele sellist kohta.” Samas
Tartumaalt Kaagverest: “Täname!
Kõik on ilus puhas, korras! Vägev!!!” Veel samas väikemaarjalastelt sissekanne: “FANTASTILINE!
Suurepärane, eriti Järveoja, ei leia
õigeid sõnu kirjeldamiseks.”
3. juulil on Aivar perega kirjutanud, et Linaleojärve taga juba väsind.
Samas tuntakse puudust prügikastist. Umbjärve ääres on viis turisti
veel Tartust-Tallinnast kirjutanud:
“Kartsime ussi! Muidu tore! Äge
on!” Järgmine sissekanne: “Siin on
ussid või?” Kuidas suhtuda sellisesse kirja: “Tore! Karu ehmatas hirmsasti, aga tore.” Või: “Hea jalgrattarada...” (Tegelikult on rattaga sealt
raske läbi pääseda). Või: “Liiga palju sääski!” Leidus selline sissekanne: “Väga meeldiv ja suur tänu tehtud töö eest, jätkake samas vaimus.”
Augustikuus on kirjutatud: “Head
pohlad. Lausa punab!” Samas: “SU-

PER! Umbjärv ja kõik muu on vapustav.”
Kadila baasi kohta leidub selline
tekst: “Lombid on lahedad!” (Selle
asemel, et kurta). Samas omanäoline, või väga õpetlik. Tartu mees on
aga kirjutanud: “lagastatud.” Kristi
Tartust: “Tore, et selliseid kohti veel
on. Väga ilus.” Küllike Tallinnast:
“Hirmuäratav!”
Kui jagada matkajate üldarv gruppide arvuga, võib näha, et enamasti
matkatakse kolme-neljakesi, vahel ka
üksi. Kooliklassidest ainult mõned,
Väike-Maarjast ei ühtegi. Kahju!
Lähenemas on jälle uus matkahooaeg. Lapsevanemad! Klassijuhatajad! Minge oma lastega matkaradadele. Vaadake raja ääres asuvaid
pilditahvleid, saate koos lastega ehk
ka ise tarkusi juurde. Valige väiksematele lastele lühemad matkateed, see
on võimalik. Külastage enne i-punkti,
sealt saate juhiseid erinevate marsruutide kohta, samuti voldikud. Jõudu matkamiseks!
Ellu MOISA
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Väike-Maarja valla heakorraeeskiri
Vallavolikogu määrus nr 10, 29.03.2006

1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev määrus sätestab heakorra ja kalmistute kasutamise nõuded
Väike-Maarja valla haldusterritooriumil.
§ 2. Mõisted
(1) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) kinnistu mõistega on võrdsustatud maa-ala, krunt, katastriüksus ja
maatüki olulised osad;
2) avalikuks kohaks on iga maaala või ehitis, mis on antud üldiseks
kasutamiseks või mis on tegelikult
üldkasutatav.
3) puhastusala ulatub kinnistu piirist või ehitisest külgneva teekatte
piirini.
4) heakorra nõuete täitmisel on
omanikuga võrdsustatud tema poolt
volitatud valdaja.

2. peatükk
Heakord
§ 3. Vallavalitsuse kohustused
heakorra tagamisel
(1) Vallavalitsuse kohustus on:
1) tagada valla omandis olevate
tänavate, teede, parkide, haljasalade
ja muude üldkasutatavate territooriumide korrashoid.
2) tagada valla omandis olevatel
tänavatel tänavasiltide ja teedel külasiltide olemasolu.
3) korraldada järelevalvet heakorra eeskirja täitmise üle.
§ 4. Heakord avalikel üritustel,
kauplemisel ja teenindamisel
(1) Avaliku ürituse korraldaja peab
tagama ürituse territooriumi koristamise hiljemalt üritusele järgneva päeva hommikul kella 9.00 või avaliku
ürituse korraldamise loal märgitud
ajaks.
(2) Avaliku ürituse korraldaja peab
tagama piisava arvu prügikastide
ning vajadusel käimlate olemasolu.
Ürituse korraldaja võib nõuda üritusel kauplejatelt prügikastide paigaldamist.
(3) Kaupade laadimisel või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades
tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.
(4) Kaubanduse või teenindusega
tegelev ettevõtja peab tagama piisava arvu prügikastide olemasolu.
§ 5. Heakord avalikes kohtades
(1) Avalikesse kohtadesse tänava-

kaubanduspunktide, reklaamkandjate, tõkkepiirete, pinkide, telefonikabiinide jms paigaldamiseks tuleb taotleda vallavalitsuselt luba.
(2) Lõikes 1 toodud asjade paigaldamisel tuleb arvestada, et asjad:
1) ei segaks inimeste ja sõidukite
liiklemist ja oleks tagatud “Teeseaduse” § 34 sätestatud nõuete täitmine;
2) oleks välisilmelt esteetilised ja
sobiks paigaldatavasse kohta;
3) oleks vastupidavad ja ohutud;
4) ei kahjustaks kohta, kuhu nad
paigaldatakse.
(3)Veoste ja koormate vedajad
peavad tagama, et vedamisel ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja
teiste teede risustamist või muud reostust, selle juhtumisel võtma koheselt
tarvitusele meetmed risustuse või
reostuse likvideerimiseks.
§ 6. Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused
(1) Ehitus-, remondi ja kaevetööde tegija on kohustatud:
1) vältima objektilt ehitusmaterjalide, prahi, mulla jms sattumist sõidu- ja kõnniteele ja naaberkinnistule;
2) hoidma korras ja puhastama
objekti juurdepääsuteed ning sõiduja kõnniteed;
3) rajama või hoidma korras piirdeaia või muu tõkke;
4) pärast tööde lõpetamist objektil
taastama haljastuse ning teede seisundi.

3) tagama kinnistul paikneva ehitusmaterjali, tagavaraosade jms
korrastatud hoidmise laoplatsil või
laos;
4) tagama ehitise fassaadi ja piirete korrashoiu;
5) tagama ehitisel vastavalt tänava
ehitiste numeratsioonile numbri olemasolu ja selle nähtavuse;
6) tagama tänavasildi nähtavuse;
7) tagama, et territooriumi, ehitise
jms seisund ei ohustaks ümbritsevat;
8) paigaldama prügikonteinerid
tihendatud pinnasest alusele (võimalusel betoonist või asfaltbetoonist) ja
hoonele mitte lähemale kui kaks meetrit. Prügikonteinerid peavad olema
suletavad ja suletud ning nende ümbrus peab olema puhas olmeprügist;
9) regulaarselt puhastama kinnistul või puhastusalal olevad sadeveekaevud ja -kraavid ning truubid;
10) taotlema vallavalitsuselt raieluba tiheasustusalal kõrghaljastuse
(va viljapuude, marjapõõsaste)
eemaldamiseks;
11) talvisel ajal eemaldama räästa
külge ja katusele kogunenud ohtlikud jääpurikad ja lume.
(2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja kohustatud selle
viivitamatult puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala koristama selle
omanik.

§ 7. Tehnovõrgu omaniku kohustused
(1) Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
1) hoidma korras temale kuuluva
tehnovõrgu;
2) hoidma tehnovõrgu seisundis,
mis tagab liiklusohutuse ja teekatte
korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 9. Põllumajandusliku tootmisega tegeleva isiku kohustused
(1) Põllumajandusliku tootmisega tegelev isik on kohustatud:
1) kooskõlastama sõnniku välihoidla asukoha ja ladustamistingimused keskkonnanõunikuga.
2) asfalteeritud alusega hoidlates
välistama virtsa väljavalgumise;
3) juhtima katustele koguneva vihmavee
sõnnikuhoidlast,
virtsakaevust ja sõnnikuveoga seotud pindadelt eemale.

§ 8. Kinnistu, ehitise omaniku
kohustused
(1) Kinnistu, ehitise omanik on
kohustatud:
1) teostama regulaarselt heakorratöid (niitma muru, rohumaid umbrohu tõrje eesmärgil, kärpima puude
ja põõsaste oksi, pügama hekid, koristama varisenud puulehed, raiuma
võsa, kärpima side- ja elektriliinide
all kasvavaid puid jms.) kinnistu territooriumil ja puhastusalal;
2) mitte hoidma tänaval või kinnistul selle üldist välisilmet rikkuvaid
asju;

§ 10. Keelatud tegevused
(1) Keelatud on:
1) reklaami, kuulutuste jms. paigaldamine selleks mitteettenähtud
kohtadesse;
2) reostada ja risustada territooriume, rikkuda või saastata maad jäätmete, heitvee või muude kahjulike
ainetega, hävitada teepeenral kemikaalidega umbrohtu või kahjustada
maad mõnel muul viisil;
3) kahjustada haljasala (vigastada
või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid, noppida peenralt lilli jms);
4) lõhkuda või kahjustada vara

(joonistada ja sodida hoonetele ja
rajatistele, taradele, pinkidele jms);
5) hoida toiduaineid ning muid
esemeid akende ja rõdude väliskülgedel;
6) kloppida rõdudel ja aknast põrandavaipu, visata välja tolmu- ja olmejäätmeid, hoida seal esemeid, mis
ulatuvad väljapoole rõdu piirdest,
kuivatada pesu rõdu piirdest kõrgemal või selleks mitteettenähtud kohtades (üldkasutataval haljasalal puude vahel jms);
7) kasutada üldkasutatavaid maaalasid kütte-, ehitus- või muu
materjali hoidmiseks ilma vallavalitsuse loata;
8) põletada toksilisi ja teisi mürgiseid aineid sisaldavat prahti ning
kulu. Lõkke tegemine on lubatud
kõiki tuleohutusnõudeid järgides ja
juhul, kui see ei häiri kaaskodanikke;
9) kasutada soola või soolaliiva
libedusevastases tõrjes kõnniteedel;
10) lumetõrje käigus loopida lund
kõnni- või sõiduteele;
11) matta jäätmeid pinnasesse,
välja arvatud kompostimine;
12) valada kütte- ja määrdeõlisid,
toksilisi või teisi kahjulikke aineid
kanalisatsiooni, veekogudesse või
maapinnale;
13) teha õli- ja määrdeainete vahetust selleks mitteettenähtud kohtades. Pesta sõidukeid veekogudes ja
veekogude lähedal.

3. peatükk
Kalmistud
§ 11. Kalmistute üldnõuded
(1) Kalmistute kasutamist ja korrashoidu korraldab vallavalitsus või
tema poolt määratud haldaja.
(2) Väike-Maarja valla avalikud
kalmistud on:
1) Väike-Maarja vana kalmistu;
2) Väike-Maarja uus kalmistu;
3) Simuna kalmistu;
4) Avispea kalmistu.
(2) Kalmistu peavärava juures
peab olema haldaja poolt paigaldatud teadetetahvel, millel on kalmistu
plaan ja kalmistu kasutamise eeskiri.
(3) Kalmistu kohta peab haldaja
alljärgnevat dokumentatsiooni:
1) kalmistu plaan, millele on peale
kantud ja nummerdatud matmiste
kvartalid, read, hauaplatsid, hooned
ja rajatised;
2) hauaregister;
3) matmise register;
4) hauaplatside kasutajate register.
(4) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon tuleb säilitada alaliselt.
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(5) Kalmistu haldaja peab tagama:
1) võimaluse matmiseks ja selleks
vajalike tööde ja toimingute tegemiseks;
2) heakorra kalmistu üldkasutataval maa-alal;
3) hauaplatside hooldamiseks vajaliku inventari kasutamise võimaluse;
4) kalmistupühade läbiviimise paiga;
5) veevõtukoha olemasolu.
(6) Kalmistu haldaja osutab järgmisi teenuseid:
1) inventari laenutamine;
2) hauaplatside ja haudade korrashoid.
(7) Kalmistul osutatavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.
(8) Kalmistu ja hauaplatside korrashoidu korraldab kalmistu haldaja.
§ 12. Hauaplatside eraldamise
tingimused ja kord
(1) Matmisplatsi eraldamine toimub hauaplatsi kasutamise lepingu
sõlmimisega selleks soovi avaldanud
isiku ja kalmistu haldaja vahel. Leping sõlmitakse tähtajalisena kahekümne viieks aastaks. Lepingu tähtaja lõppemisel ja lepingu tingimuste
täitmise korral on hauaplatsi kasutajal või tema pärijatel õigus sõlmida
haldajaga uus leping. Hauaplats, mille kasutamise lepingut ei ole tähtaja
lõppemisest ühe aasta jooksul pikendatud, eraldatakse uuele kasutajale.
(2) Hauaplatsi kasutajal on õigus

leping ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest kirjalikult kalmistu haldajale.
(3) Hauaplatsile matmine toimub
surmatunnistuse alusel. Kalmistu
haldaja loata on hauakaevamine ja
matmine keelatud.
(4) Iga matmine registreeritakse
registrisse, kus näidatakse surnu eesja perekonnanimi, vanus, sünniaeg,
viimane elukoht, surmaaeg ning surmatunnistuse number.
(5) Ühe matmispaiga mõõtmed on
1,25 x 2,5 m ja selle mõõdab välja
kalmistu haldaja.
(6) Varem kasutusel olnud ja pealemaetavaid hauaplatse eraldatakse
uuteks platsideks endistes piirides.
(7) Matmise aeg tuleb kooskõlastada kalmistu haldajaga. Matmine
registreeritakse haldaja juures vähemalt üks ööpäev ette. Üldjuhul ei
korraldata matuseid riigipühadel ja
tähtpäevadel.
(8) Kalmistu haldajal on õigus
hauaplatsi leping lõpetada, kui hauaplats on jäetud hooldamata (rohtunud, risustunud, hauatähised, pingid
ja teised rajatised on korrastamata).
Haldaja tähistab sellise hauaplatsi
hoiatustähisega ja informeerib sellest
kasutajat. Kui järgneva ühe aasta
jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse platsi kasutamisõigus.
(9) Hauaplatsi kasutamise lepingu ja tunnistuse vormi kinnitab vallavalitsus.
§ 13. Hauaplatsi kasutamine ja
hooldamine
(1) Haua kaevamise korraldab
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matja.
(2) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel varem kasutamata pinnasesse peab
haua sügavus olema kaks meetrit ja
urniga matmisel üks meeter. Pealematmisel peab varasem matus jääma
puutumata ja haua sügavus peab olema minimaalselt 1,5 m.
(3) Pealematmine võib toimuda
üldjuhul 50 aasta möödumisel.
(4) Matusetalituse kalmistul, hauakääpa kujundamise ja hauaplatsi korrastamise pärast matust korraldab
matja.
(5) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja tagasipaigaldamine
toimub matja kulul.
(6) Iga haud tuleb tähistada risti,
hauaplaadi või hauasambaga, millel
peab olema surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.
(7) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.
(8) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama haudu ja neid
tähistavaid kalmumärke, samuti neid
ümbritsevaid teid, või volitama selleks teisi isikuid.
(9) Suuri puid ja põõsaid (kõrgus
kolm meetrit ja enam) ei tohi platsile
istutada ega platsilt eemaldada ilma
kalmistu haldajaga kooskõlastamata.
(10) Kalmistu haldajal on õigus
eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad aiad,
puud ja põõsad.

(11) Omasteta surnud maetakse
selleks eraldatud maa-alale valla kulul ja platsid hoitakse korras valla
poolt.
§ 14. Kalmistute sisekord
(1) Kalmistu territooriumil on keelatud:
1) rikkuda ja rüüstata hauaplatse
ning üldkasutatavat territooriumi;
2) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
3) kasutada mootorsõidukit ilma
kalmistu haldaja loata;
4) omavoliliselt laiendada hauaplatse;
5) prügi maha panna selleks mitteettenähtud kohtadesse.
§ 15. Vastutus
(1) Käesoleva eeskirja rikkumise
eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 sätete
järgi.
(2) Eeskirja rikkumisega seotud
väärtegude kohtuväliseks menetlejaks
on vallavalitsus, politseiprefektuur ja
keskkonnainspektsioon.
§ 16. Varasemate määruste
kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Avanduse
Vallavolikogu 28.11.2003.a määrus
nr. 20 “Heakorraeeskirja kehtestamine” ja Väike-Maarja Vallavolikogu
28.05.2003.a. määrus nr 14 “Heakorraeeskirja kehtestamine”.
§ 17. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 03.04.2006. a.

Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Vallavolikogu määrus nr 11, 29.03.2006
§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesoleva määrusega kehtestatakse koerte ja kasside pidamise nõuded Väike-Maarja valla haldusterritooriumil.
§ 2. Mõisted
(1) Omanik antud eeskirjas on
isik, kellele koer või kass kuulub või
kes õigussuhte alusel loomaomanikuga vastutab viimasele kuuluva
koera või kassi eest.
(2) Teenistuskoer antud eeskirjas
on koer, kes on saanud erialase koolituse vastavalt koerajuhtide põhikursuse õppekavale, omab vastavat kvalifikatsiooni ja keda kasutatakse politseis, piirivalves päästeteenistuses
või vaegnägija juhtkoerana.
§ 3. Koerte ja kasside pidamise
nõuded
(1) Koeri ja kasse on lubatud pi-

dada nii, et oleks tagatud nende normaalseks eluks vajalike tingimuste
ja loomakaitse põhimõtete täitmine.
(2) Koeri ja kasse on lubatud pidada ehitises või territooriumil selle
omaniku nõusolekul. Territoorium
(ala) peab olema piiratud selliselt, et
oleks välistatud koera väljapääsemine. Kui koera peetakse ketis ei ole
territooriumi piiramine kohustuslik,
kuid tuleb välistada koera ärajooksmine ja teistele isikutele kallaletungi
võimalus väljaspool omaniku territooriumi. Paljukorterilises elamus
lähtutakse koerte ja kasside pidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka
korteriühistu või korteriomanike ühisuse kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.
(3) Omanik on kohustatud tähistama sissepääsu tema omandis olevale territooriumile sildiga koera ole-

masolu kohta. Omanik peab tagama
tööülesandeid täitvate isikute poolt
etteteatamisel nende ohutu pääsemise territooriumile. Kui territoorium
on kaasomandis, tuleb tagada territooriumi õiguslikul alusel kasutajate
ja nende külaliste ohutu pääs territooriumile.
(4) Koera või kassi pidamine ei
tohi häirida avalikku korda ja teiste
isikute rahu. Avalikus kohas (tänavad, pargid jms) tuleb koera pidada
rihma otsas ja vajadusel suukorvistatult. Ühistranspordis loomade vedamisel peab koeral olema suukorv,
kassid ja sülekoerad peavad olema
kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.
(5) Koera või kassi omanik on
kohustatud tagama, et:
1) loom ei pääseks inimesi hammustama, ehmatama või muud kahju tekitama;

2) loom ei reostaks üldkasutatavaid kohti (trepikojad, välistrepid ja
selle ümbruses olev maa-ala, üldkasutatavad ruumid, kõnniteed, pargid,
mängu- ja spordiväljakud jne), reostatud koht tuleb omanikul kohe puhastada;
3) loom ei häiriks naaberkorterites elavate inimeste rahu;
4) ei ujutataks koeri inimeste suplemiseks ettenähtud kohas;
5) loom oleks vaktsineeritud
marutaudi(vajadusel ka teiste loomataudide vastu) veterinaararsti määratud tähtaegadel.
(6) Koera omanik peab tagama
koera identifitseerimise (kaelarihmal
omaniku nimi ja aadress, vms.)

Jätkub lk 8
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Algus lk 7
(7) Keelatud on:
1) võtta koeri ja kasse kaasa kauplustesse, toitlustuskohtadesse jt avalikesse kohtadesse, mille valdaja seda
ei luba v.a vaegnägijate juhtkoerad ja
töötavad teenistuskoerad;
2) looma hukkumist, vigastamist
loomale kannatusi põhjustav tegevus
või panna toime muud looma suhtes
lubamatut tegu;
3) viibida avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga;
4) looma hülgamine omaniku
poolt, looma abitusse seisukorda jätmine või looma normaalseks eluks
vajalike tingimuste loomata jätmine;
5) koera või kassi laskmine ilma

järelevalveta paljukorterilistesse elamutesse.
§ 4. Omanikuta või hulkuvate
koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja hukkamine
(1) Hulkuvate koerte ja kasside
püüdmine, pidamine ja hukkamine
toimub Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud korras.
(2) Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning
hukkamist korraldab vallavalitsus
sõlmides vastava lepingu loomade
püüdmisega tegeleva ettevõtjaga
(edaspidi volitatud ettevõtja). Looma püüdmise ja pidamisega seotud
kulud kannab omanik.
(3) Loomaomaniku kindlakstege-

mise menetluse ja looma uuele omanikule andmise või looma
hukkamise läbiviimise vahel peab
olema vähemalt kaks nädalat, mille
jooksul tuleb tagada looma nõuetekohane pidamine ja vajaduse korral
ravi. Loom tagastatakse omanikule,
kui omanik pöördub eeltoodud tähtaja jooksul volitatud ettevõtja poole.
(4) Kui ei ole võimalik looma
omanikku kindlaks teha või loomale
omanikku leida ning looma ei ole
võimalik kauem varjupaigas pidada,
siis loom hukatakse.
§ 5. Vastutus
(1) Koerte ja kasside pidamise
eeskirja rikkumise eest karistatakse
kohaliku omavalitsuse korralduse

seaduse §-s 663 sätestatud korras.
(2) Eeskirja rikkumisega seotud
väärtegude kohtuväliseks menetlejaks
on vallavalitsus ja politseiprefektuur.
§ 6. Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Avanduse
Vallavolikogu 29.10. 2003.a määrus
nr.19 “Koerte ja kasside pidamise
eeskirja kehtestamine” ja VäikeMaarja Vallavolikogu 28. mai
2003.a. määrus nr 15 ”Koerte ja
kasside pidamise eeskirja kehtestamine.”
§ 7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 03.04.2006.a.

Hooldajatoetuse maksmise kord
Vallavolikogu määrus ne 12, 27.04.2006
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Määrus sätestab 18-aastase ja
vanema puudega inimese hooldajale
või eestkostjale hooldajatoetuse
määramise ja maksmise korra.
(2) Hooldajatoetuse vahendeid
võib kasutada raske või sügava puudega isikule teenuste osutamiseks või
abivahendite ostmiseks.
§ 2. Mõisted
Käesolevas korras kasutatakse
mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) hooldajatoetus - raske või sügava puudega isiku hooldajale või
eestkostjale vallaeelarvest riigi poolt
selleks ettenähtud vahenditest makstav toetus;
2) raske puue - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise
struktuuri või funktsiooni
kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval;
3) sügav puue - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise
struktuuri või funktsiooni kaotus või
kõrvalekalle, millest tingituna vajab
isik pidevat kõrvalabi, juhendamist
või järelevalvet ööpäevaringselt;
4) kõrvalabi või juhendamine - abi
osutamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise, suhtlemisega või asjaajamisel väljaspool
kodu;
5) järelevalve - ohutuse tagamine
isiku suhtes, kes oma tegevuse või
tegevusetusega võib tekitada kahju
iseenda või teiste inimeste elule, tervisele, varale;
6) hooldatav - raske või sügava
puudega isik, kes vajab kõrvalabi,
juhendamist või järelevalvet;
7) hooldaja - perekonnaseaduse
alusel puudega isikule määratud eestkostja või hooldaja.
§ 3. Hooldajatoetuse taotlemine

(1) Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht ja tema hooldusel või eestkostel oleva isiku elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vald ja kelle tegelik elukoht on Väike-Maarja vald.
(2) Hooldajatoetuse taotleja esitab
vallavalitsusele:
1) kirjaliku taotluse;
2) isikut tõendava dokumendi;
3) arstliku ekspertiisi otsuse hooldatavale puude raskusastme määramise kohta;
4) hooldatava rehabilitatsiooniplaani, selle olemasolul.
(3) Hooldajatoetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.
(4) Vallavalitsusel on vajadusel
õigus nõuda taotlejalt täiendavaid
andmeid või dokumente.
§ 4. Hooldajatoetuse määramine
(1) Hooldajatoetus määratakse
juhul, kui hooldatava hooldust ei ole
võimalik tagada koduhoolduse või
muude sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste abil;
(2) Hooldajatoetus määratakse
18-aastasele ja vanemale raske või
sügava puudega inimese perekonnaseaduse alusel määratud hooldajale
või eestkostjale, kes tagab:
1) sügava puudega inimesele
kõrvalabi, juhendamise või järelevalve ööpäevaringselt;
2) raske puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve
igal ööpäeval.
(3) Hooldajatoetust ei määrata,
kui
1) sotsiaaltoetuse taotlejale on
määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue;
2) hooldataval on perekonnaseaduse järgne ülalpidaja (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, täisealine lapselaps, täisealine võõrasvõi kasulaps).

(4) Seadusjärgsele ülalpidajale
võib erandkorras hooldajatoetuse
määrata vallavalitsus sotsiaalkomisjoni kaalutletud otsuse alusel, kui
hooldatava toimetulek igapäevatoimingutega on raskelt häiritud.
(5) Ühele hooldajale või eestkostjale määratakse toetus kuni kahe
hooldatava hooldamise eest.
(6) Sotsiaaltöötaja teeb raske või
sügava puudega isikule kodukülastuse, mille käigus selgitab välja hoolduse vajaduse ja hooldaja või eestkostja võimalused puudega isikule
kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks.
(7) Sotsiaalosakonna juhataja
esitab taotluse koos lisadokumentidega vallavolikogu sotsiaalkomisjonile. Hooldajatoetuse määramise või
mittemääramise otsustab sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsus 30
päeva jooksul arvates taotluse ja kõigi
nõutud dokumentide esitamise päevast.
(8) Toetuse määramisest või taotluse rahuldamata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult.
(9) Hooldajatoetus määratakse
otsuse tegemisele järgneva kuu 1.
kuupäevast.
(10) Toetuse määramise raske või
sügava puudega isikule teenuse osutamiseks või abivahendi ostmiseks
otsustab sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsus.
§ 5. Hooldajatoetuse maksmine
(1) Sügava puudega isiku hooldajale või eestkostjale makstakse toetust 100 protsenti ja raske puudega
isiku hooldajale või eestkostjale 60
protsenti Riigikogu poolt riigieelarvega kehtestatud puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste määrast.
(2) Toetus kantakse selle saaja
pangakontole või makstakse toetuse
saajale sularahas hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.

(3) Hooldajatoetuse maksmine
lõpetatakse:
1) kui on ära langenud hooldaja
määramise ja hooldajatoetuse maksmise põhjus;
2) kui hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
3) hooldatava paigutamisel hooldekodusse;
4) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
5) hooldatava surma korral;
6) muul põhjusel, kui hooldatav
või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.
(4) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest (hooldaja või hooldatava elukoha vahetus, hooldatava hooldekodusse paigutamine, hooldatava surm,
hooldajale sügava või raske puude
määramine vm), mis toovad kaasa
määratud toetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutumise 10 päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.
(5) Paragrahvi 5 lõikes 4 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on
vallavalitsusel õigus enammakstud
hooldajatoetus tagasi nõuda.
(6) Hooldajatoetuse maksmine
lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.
§ 6. Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Avanduse
Vallavolikogu 11.04.2005. a määrus
nr 10 “Hooldajatoetuse määramise
ja maksmise kord” ja Väike-Maarja
Vallavolikogu 30.03.2005. a määrus nr 8 ”Hooldajatoetuse maksmise
kord.”
§ 7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 08.05.2006. a.
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Sõidusoodustuse
määramise kord
Vallavolikogu määrus nr 13, 27.04.2006
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev määrus reguleerib
üldhariduskoolides õppivatele õpilastele sõidusoodustuse andmist.
(2) Sõidusoodustust võimaldatakse määruses sätestatud korras alg-,
põhi- ja üldkeskharidust omandavate päevase õppevormi õpilastele õppeperioodil, kui õpilase alaline elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Väike-Maarja vallas.
§ 2. Sõidusoodustuse ulatus
(1) Väike-Maarja valla koolides
haridust omandavatele õpilastele, kes
ei ela samas asulas, kus asub kool
võimaldatakse tasuta sõit kooli ja tagasi liiniveo lepingu alusel. Vastava
lepingu sõlmib vedajaga vallavalitsus. Õpilasliini puudumisel võimaldatakse õpilasele tasuta sõidukaart
ühistranspordi kasutamiseks.
(2) Väljaspool Lääne-Viru maakonda üldkeskharidust omandavatele
päevase õppevormi õpilastele hüvitatakse sõit marsruudil kodu-koolkodu kaks korda kuus 100% ulatuses ühistranspordi pileti maksumusest.
Sõidusoodustust võimaldatakse
alljärgnevate koolide õpilastele:
1) Audentese Spordikool
2) Tartu Kunstigümnaasium
3) Tallinna Kunstigümnaasium
4) Hugo Treffneri Gümnaasium
5) Tallinna Prantsuse Lütseum
6) Tallinna Inglise Kolled
7) Miina Härma Gümnaasium
(3) Väljaspool Väike-Maarja valda üldkeskharidust päevases õppevormis omandavatele õpilastele, kes
on asunud õppima enne õppeaastat
2006/2007, hüvitatakse sõidukulud
iga päev kooli ja tagasi elukohta võrdselt Väike-Maarja Gümnaasiumisse
sõidukuludega.
§ 3. Sõidusoodustuse taotlemine
(1) Sõidusoodustust on võimalik
taotleda lapsevanemal, õpilase eest-

kostjal, hooldajal või vähemalt 16
aastasel õpilasel.
(2) Tasuta sõidukaardi saamiseks
tuleb esitada kooli avaldus hiljemalt
10.09.
(3) Sõidusoodustuse taotlemiseks
paragrahvi 2 lõigetes 2 ja 3 toodud
juhul tuleb esitada vallavalitsusele avaldus. Avaldusele lisatakse
ühistranspordipiletid.
(4) Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.
(5) Avalduses toodud andmete
muutumise korral on avaldaja kohustatud koheselt sellest vallavalitsust teavitama.
(6) Sõidusoodustuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.
Valeandmete esitamisel on vallavalitsusel õigus väljamakstud raha tagasi nõuda.
§ 4. Sõidusoodustuse määramine
(1) Tasuta sõidukaartide saamiseks
esitab vallavalitsus õpilaste nimekirja vedajale. Tasuta sõidukaart väljastatakse õpilasele kooli kaudu.
(2) Õpilase õigust sõidusoodustusele kontrollib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.
(3) Määruse paragrahvi 2 lõigetes
2 ja 3 nimetatud hüvitis kantakse
avalduses märgitud isiku pangaarvele.
(4) Sõidupileteid hüvitatakse ühe
eelarveaasta piires, eelnevate aastate
kulusid ei hüvitata.
§ 5. Määruste kehtetuks tunnistamine
Avanduse
Vallavolikogu
10.09.2003. a määrus nr 15 “Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja
maksmise kord” ja Väike-Maarja
Vallavolikogu 28.11.2001. a määrus
nr 20 “Sõidusoodustuste võimaldamise kord Väike-Maarja valla õpilastele” tunnistatakse kehtetuks.
§ 6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01.09.2006.a.

Väike-Maarja Lasteaia teade

Väike-Maarja Lasteaed ootab registreeruma 2007.
aasta sügisel kooli minevaid lapsi, kes veel lasteaias ei
käi.
Avaldus esitada lasteaia juhatajale maikuu jooksul
aadressil:
Lõuna 10, Väike-Maarja
tel 325 5037, juhataja 526 0183
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1. juunil
15.00 - valla koolide ja Hausjärvi külaliste ühine
lastekaitsepäeva
tähistamine Väike-Maarja noortekeskuses
18.00 - sõprusvalla Hausjärvi muusikaõpilaste
kontsertetendus Väike-Maarja rahvamajas, jalutussaalis
avatakse Hausjärvi õpilaste kunstinäitus
3. juunil
11.00 - XIX Pandivere päev (laat, rongkäik, isetegevuslaste
kontserdid, õnneloos, võistlused jne)
16.00 - Eesti IX esivõistlused naisekandmises (VäikeMaarja rahvamaja taga platsil), võisteldakse vabastiilis,
klassikalises stiilis, naisekandmise sprindis ja
võistkondlikus naisekandmises
18.30 – ansambli KARAVAN kontsert
22.00 – DISKO Väike-Maarja rahvamajas (DJ Taavi Taar)
22. juunil
Simuna jaaniõhtu:
20.00 - näitegrupi etendus “Hani suvilas”
21.00 - rahvatantsu ja rahvamuusika simman
22.00 - Margus Abel ja ansambel “Pihlapojad”.
23. juunil
11.30 – Võidupüha tähistamine Väike-Maarja
vabadussamba juures
Väike-Maarja jaaniõhtu Müürikul:
20.00 - isetegevuslaste kontsert, rahvalikud mängud
21.00 - tantsuks ansambel “Kõva mees”, disko.

Väike-Maarja Muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi
Väike-Maarja Muusikakool võtab vastu õpilasi
järgmistele erialadele:
• klaver,
• viiul,
• akordion,
• flööt,
• klarnet,
• saksofon,
• trompet,
• tromboon,
• tuuba.
Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 1. ja 2.
juunil 16.00 - 18.00.
Sisseastumiskatsed pühapäeval, 4. juunil kell
12.00.
Ette valmistada üks laul. Info telefonidel 326 1177
ja 503 1910.
Simuna Muusikakoolis toimuvad sisseastumiskatsed 30. mail kell 17.00 järgmistele erialadele:
• klaver,
• viiul,
• akordion.
Ette valmistada üks laul. Info telefonidel 326 1177
ja 323 7237.
Muusikakooli lõpuaktused on
Simunas 30. mail kell 16.00,
Väike-Maarjas 31. mail kell 17.00.

Väike-Maarja valla Infoleht
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Lehvivad koduvärvid
Riigilipp on riigi ja selle kodanikkonna peamisi sümboleid.
Korras ja õigesti heisatud lipp
annab riigipühadele erilise ülevuse.

Riigilipu heiskamine
Eesti sinimustvalge riigilipu
heiskamine meie riigi ja samuti
oma isikliku elu tähtsatel päevadel. Praegu kehtivate õigusaktide kohaselt on kalendrijärgsed riigilipu heiskamise päevad
ehk lipupäevad järgmised:
1. jaanuar – uusaasta
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev
16. veebruar – Leedu iseseisvuspäev
24. veebruar - iseseisvuspäev,
Eesti Vabariigi aastapäev
14. märts – emakeele päev
1. mai – kevadpüha
maikuu teine pühapäev –
emadepäev
14. juuni – leinapäev
23. juuni – võidupüha
24. juuni – jaanipäev
20.
august
–
taasiseseisvumispäev
novembrikuu teine pühapäev
– isadepäev
16. november – taassünnipäev
18. november – Läti Vabariigi väljakuulutamise päev
Vabariigi valitsuse korraldusel võidakse välja kuulutada ka
teisi lipupäevi (näiteks Riigikogu valimiste toimumise päev).
Maavanem võib anda korralduse heisata riigilipud mõne maakondliku tähtsündmuse puhul.
Riigilippu võib heisata avalikel
üritustel. Igaühel on õigus heisata riigilippu perekondlike
sündmuste ja tähtpäevade pu-

hul.
Suveajal heisatakse riigilipp
kell 8.00, talveajal aga kell 9.00.
Lipp langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui
kell 22.00. Neist kellaaegadest
tuleb püüda võimalikult täpselt
kinni pidada.
Riigilipp heisatakse lipumasti või pannakse lipuvardaga
vastavasse hoidjasse, mis asub
hoone peasissekäigu juures või
muus väärikas ja hästi nähtavas
kohas. Tuleb arvestada, et lipukangal oleks piisavalt lehvimisruumi. Lehviv lipp ei tohi puutuda vastu hoonete seinu, takerduda puude, juhtmete ja valgustite külge või vedeleda otsapidi vihmaveerennis või varikatusel.
Heisatud riigilipu alumine
serv peab maapinnast olema
vähemalt kolme meetri kõrgusel. Vardaga väljapandavate lippude puhul eiratakse kahjuks
väga tihti kõiki eelmainitud
nõudeid.
Meil kasutatakse enamasti
puidust varda külge kinnitatud
nn normaalsuuruses (105*165
cm) riigilippe. Sellise lipu varras peab olema umbes kolme
meetri pikkune. Taoline heiskamisviis ja lipusuurus sobivad
vanade asumite madalatele hoonetele ja kitsastele tänavatele.
Lipumasti kõrgus ja asukoht
tuleb määrata lähtuvalt ümbritsevast hoonestusest ja haljastusest. Põhireegliks on, et riigilipp
peab olema nähtav, mitte kaduma majade ja puude varju.

Kui suur ja kui kõrge?
Lipu suurus sõltub masti kõrgusest. On soovitav, et riigilipu
laius (kõrgus) oleks umbes 1/6
masti kõrgusest. Toon selguse
huvides ka näiteid.
Lipu masti kõrgus (m) l i pukanga mõõtmed (cm)
6m 105*165 cm
7-8 m 125*196 cm
9 m 150*236 cm
10 m 165*259 cm
11 m 180*283 cm
12 m 200*314 cm

Leinalipp
Leina tähistamiseks heisatakse riigilipp leinalipuna. Rahvusvahelise tava järgi toimub
see nii, et riigilipp tõstetakse
esmalt masti tippu ja langetatakse siis aeglaselt alla, kuni lipu
alumine serv jääb lipumasti keskele. Leinaaja möödumisel tõstetakse riigilipp taas masti tippu, ja alles siis langetatakse.
Vardaga väljapandavatele lip-

pudele seotakse leinatähisena
varda ülemise otsa ümber 5-10
cm laiune must lint, mille mõlema otsa pikkus võrdub lipu laiusega. Mastilipule leinalinti ei
lisata.
Mastivimplid
Ametlikke lipupäevi on aastas ainult paari nädala jagu. Sinimustvalge lipu võib heisata
ka avalikel üritustel ja perekondlike tähtpäevade puhul,
kuid ega nendega arv kuigi suur
ole.
Et koduaedade ja avalike paikade lipumastid umbes 340 päeva aastas tühjalt taeva poole ei
turritaks, oleks üpris mõistlik
tõsta lipuvabadel päevadel sinna mastivimpel.
Mastivimplil võib kasutada
rahvusvärve, aga ka maakonna,
valla või linna tunnusvärve.
Oma sünni- või kodukoha vär-

vides vimplit võib kasutada igaüks. Koduõuel heisatava vimpli võite kavandada ka lihtsalt
teile meelepärastes värvides.
Vimplile võib õmmelda, maalida või trükkida peremärgi või
vapi, asutuse, ühingu või firma
embleemi.
Enamasti on mastivimplid nn
pöörlevad vimplid. Nende pikkuseks arvestatakse kuni pool
lipumasti kõrgusest. Lipuna
heisatavad vimplid on enamasti lühemad.
Mastivimpli suureks eeliseks
on, et see võib lipumastis lehvida kasvõi aastaringselt, kui vaid
selleks vajadust on ja vimpli
väljanägemine seda lubab. Mastivimplit ei pea õhtuti langetama. Lipupäevadel asendatakse
see (ka rahvusvärvides vimpel)
aga kindlasti riigilipuga.

Mastivimplid
Sarnaselt varasematele aastatele saab ka tänavu iga omavalitsus vabariigi valitsuselt kingituseks oma kaunimate territooriumide ja hoonete valdajatele neli mastivimplit. 2005. aastal liitunutele antakse neli vimplit
iga liitunud omavalitsusüksuse kohta.
Vimplid antakse neile elamutele, korterelamutele, taludele ja ühiskondlikele hoonetele, mis on aastate jooksul silma paistnud eeskujuliku korrastuse ja puhtusega.
Väike-Maarja vallast saavad sellel aastal mastivimplid:
1. Perekond Rand - Avanduse küla, Kalle talu;
2. Perekond Pruul - Simuna alevik, Raja 7;
3. Perekond Kull - Simuna alevik, Parkali 5;
4. Perekond Kesler - Määri küla, Uustalu talu;
5. Lilian Rikken - Ärina küla, Vahemetsa kinnistu;
6. Perekond Kivivare - Müüriku küla, Tamme kinnistu;
7. Perekond Kask - Ärina küla, Kase kinnistu;
8. Tõnu Vaiksalu - Avispea küla, Otsa talu.

Väike-Maarja valla Infoleht
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XIX Pandivere päeva mõistatus
MOTO: Kultuurilugu on paljude lugude lugu
Eelmise aasta Pandivere päevadest tänavusteni oleme tähistanud paljude Väike-Maarja
kultuuriloos oluliste isikute juubelitähtpäevi. Seetõttu ei ole tänavuse Pandivere päeva
mõistatus tavapärase võtmemõistatusena vaid küsimustikuna, mille kaudu mõtiskleme
sügavamalt siinse paikkonna kujunemisele enam kaasa aidanud isikute tegemistele.
Kui mõnele küsimusele vastamisega tekib raskusi, astuge läbi Väike-Maarja
muuseumist, seal on abi käepärast!
Head nuputamist!
Küsimuste-vastuste lehed lõigake infolehest välja ja andke Pandivere päeval enne kella
14.00 ära.
1. Kes oli see kirja- ja koolimees, kelle sünnist 2005. aasta septembris möödus 90 aastat?
•
2. Nimeta tema kolm romaani.
1.
2.
3.
3. Sõjaeelne Väike-Maarja pastor, ka kirjamees.
•
4. Nimeta tema poolt kirjutatud kaks uurimust.
1.
2.
5. 16.01.2006. aastal möödus 125 aastat tuntud kohaliku kultuuritegelase Märt Meose
sünnist. Nimeta ametid, mida ta Virumaal pidas.
1.
2.
3.
6. Missugused hooned Väike-Maarjas meenutavad Märt Meost?
1.
2.

12

Väike-Maarja valla Infoleht

7. Jaanuaris möödus 75 aastat kauaaegse kohaliku kultuuritegelase ja luuletaja sünnist.
Kes ta oli?
•
8. Nimeta tema kolm luulekogu.
1.
2.
3.
9. Kes on kirjutanud sonette Ebavere mäele?
•
10.

Kes oli Jakob Tamm Väike-Maarjale?
1.
2.
11. Jakob Tamme varasem luuletus, mis taunib joomarlust.
•
12. Millest on jutt?
Ta oli muiste Taara vaimne maja,
sest eesti luulevägi sinna viis,
viis sinna mäele oma Avitaja.
•
13. Kes on Väike-Maarja valla praegune haridus- ja kultuuriosakonna juhataja?
•
14. Kust tulid Lurichid Väike-Maarjasse?
•
15. Missuguse varjunime (hüüdnime) võttis Lurich endale Peterburis esinedes?
•
16. Millal avati Väike-Maarjas Lurichi mälestuskivi?
•
17. Kus ja millal sai Lurich profimaadlejana esimese maailmameistri tiitli?
•
18. Kes viktoriinilahendajatest esines kõnni- ja jalgrattatee lindilõikamisel presidendi kõrval?
•
19. Millal asutati Väike-Maarja raamatukogu?
•
20. Kes on praegu Väike-Maarja vallavolikogu esimees?
•

Väike-Maarja valla Infoleht

13

Väike-Maarja raamatukogu 100
(algus märtsikuu Infolehes)
2000. aastal hakati VäikeMaarja lasteaia üht tiiba raamatukogu tarvis ümber ehitama.
Eeskuju käidi võtmas mitmetest
vabariigi ja põhjamaade kaunimatest raamatukogudest.
Tollase vallavanema Sven
Kesleri valvsa pilgu all sai raamatukogu ka aasta lõpuks valmis ja juba järgmise aasta jaanuarist sai sisse kolida. Esimest
korda pika ajaloo vältel kolis
raamatukogu päris oma ruumidesse. Seal oli ruumi ja avarust
ning kaunis kujundus ei riivanud ka kõige nõudlikumat silma. Uues raamatukogus hakkasid tööle Irma Raatma, Imbi Lumiste, Anu Laumets (Bachaus)
ja Reet Kõiv. Väike-Maarja raamatukogu muutus valla keskseks raamatukoguks, mis ühendas enda juurde Väike-Maarja
AIPi, Triigi ja Kiltsi raamatukogud. 2001. aasta 5. veebruaril
avati uksed juba uues raamatukogus. Aprilli lõpus tähistati raamatukogu 95. aastapäeva juubelikonverentsiga. Kohe hakati fondi sisestama elektroonilisse kataloogi “Kirjasto 3000”,
korrastati dokumentatsioon.
2003. aastal tähistati Kreutzwaldi 200. sünniaastapäeva, toimus mitmeid luuleõhtuid, esitleti kauaaegse kolleegi Erich
Meerja luulekogu, tehti ettevalmistusi üleminekuks raamatukogude elektroonilisele programmile “Urram”, konverteeriti
kirjed ja hakati oma fondi sisestama. Fondi puhastati vananenud kirjandusest. 2004. aasta
novembrist mindi üle arvutilaenutusele, ka raamatukogudesse
saadi Interneti-ühendus WiFi.

Raamatukogu on muutunud paigaks,
kuhu on mõnus
tulla raamatut
laenutama, ajakirju lugema,
suuremaid või
väiksemaid
nõupidamisi
korraldama.
Vallavolikogu
peab siin oma
igakuiseid istungeid, kuhu Raamatukogu juhataja Irma Raatma ja nõuon kõigil valla- kogu esinaine Juta Haasma
elanikel vaba
voli tulla kuulama, kuidas sün- kooli ja gümnaasiumiga. Ka
nivad otsused, mis tulevikus Kadrina raamatukoguga on
ühel või teisel viisil kogu valla koostöö kenasti sujunud.
Lastel on võimalik oma mänelanikke puudutavad.
Mitmed fotograafid on leid- gunurgas lauamänge mängida,
nud, et siin on hea oma töid eks- huvitavat raamatut juba raamaponeerida, siin saab ka aeg-ajalt tukogus lugeda või hoopis viõpilaste joonistusi imetleda. deofilme vaadata. Ka uudiskirToimuvad kohtumised kirjani- janduse tutvustamised on traditke ja kultuuritegelastega, loe- siooniks saamas.
Väike-Maarja ja Avanduse
takse luuletusi ning otsitakse
sahtlipõhjadest talente. Aga loo- valdade liitumise järel kuulub
mulikult tähistatakse ka Väike- ka Simuna raamatukogu VäikeMaarjaga seotud kirjandus- ja Maarja Valla Raamatukogu
kultuuritegelaste tähtpäevi. Hea koosseisu ning Väike-Maarja –
koostöö on kujunenud Väike- Simuna suunal on arenemas nii
Maarja lasteaia, muuseumi, alg- raamatukogude sisuline kui
paikkondade kultuurilooline koostöö.
Raamatukogu juubeli raames on välja kuulutatud omaloomingukonkurss „Otsime parnassile järelkasvu“ ja
fotokonkurss „Minu
kodukoht Väike-Maarja“.

õpilane Joonas Paas, kellele
omistati ka Väike-Maarja valla
poolt parimale Jakob Liivi luule lugejale välja antav eriauhind.
Eripreemia Juhan Liivi luule
lugemise eest pälvis Liisa Saaremäelt Saaremaalt.
Väike-Maarja gümnaasiumist
osales luulekonkursil 8.b klassi
õpilane Mari-Liis Vilgelm.

Kahtlemata on emadepäev
tähtis, sest kõik praegused ja
tulevased emad, samuti ka
vanaemad, väärivad, et neid
meeles peetaks. Kui nõukogudeajal oli tähtsamaks
sündmuseks naistepäev, siis
emade meelespidamine on
muutunud tänasel päeval järjest tähtsamaks.
14. mail, emadepäeval,
esines Kiltsi rahvamajas Mihkel Mattisen. Tunniajase
kontserdiga tegi ta muusikalise kummarduse kõigile neile daamidele, keda me austame ja kalliks peame.
Kava alguses domineeris
klassikaline muusika. Ääretult põnevad olid kaks popurriid klassikalisest muusikast
– üks neist kindlate raamidega ja teine vabas vormis. Äratundmisrõõmu jagus kõigile.
Kõlasid klassikalised populaarsed meloodiad, mis esitatud mihkelmattisen-likus
omapärases kastmes. Mida
lõpu poole, seda kergemaks
muutus repertuaar. Kava lõpetasid poplaulud erinevatelt
autoritelt.
On hämmastav ja meeldiv
näha ja kuulda kui keegi valitseb oma instrumenti (seekord klaverit) sedavõrd kindlalt ja professionaalselt. Pilli
mängida võib igaüks. Hästi
mängida saab vaid inimene,
kes asja tunneb. Muusikapalade vahele kõlasid asjatundlikud humoorikad kommentaarid esitatavast.
Avaldan tänu Rakvere
Muusikakoolile. Mihkel
Mattisen musitseeris sealt
laenuks saadud instrumendil.
Mees ise ütleb, et ta on ainus
inimene maailmas, kellel
pole autojuhilube. Tänud siis
ka isa Enno Mattisenile, kes
autojuhina kontserdile kaasa aitas. Oma energia ja tööga muutis kontserdi võimalikuks Kiltsi rahvamaja perenaine Merike Koppas.
Muusiku elu on tihe ja töine. Kiltsis oli noorel pianistil vaid üks kontsert kolmest
samal päeval toimunust.
Edasi kiirustas ta esinema
Võsu rannaklubisse.
Südamlike (muusikaliste)
kohtumisteni valla rahvamajades!

Irma RAATMA,
valla raamatukogu juhataja

Ville-Markus KELL,
valla rahvamaja direktor

Irma RAATMA,
raamatukogu
juhataja

XVIII Juhan ja Jakob Liivi luuleauhinna
konkurss Alatskivil Liivi muuseumis

Joonas Paas sai tänavuse Väike-Maarja valla poolt parimale Jakob Liivi luule esitajale
antava eripreemia (Lili Heinla
nahkehistöö) omanikuks.

Konkursi lõppvoor toimus
seekord Liivi muuseumis 15.
aprillil. Kui eelmisel aastal domineerisid poisid, siis seekord
oli ülekaal tütarlaste käes.
Võistlus oli jätkuvalt tasavägine ja nii publikul kui ka üriil
oli ääretult raske parimaid välja
selgitada.
Parimaks Juhan Liivi interpreteerijaks arvati sel aastal
Kehra keskkooli esindaja. Parimaks Jakob Liivi luule lugejaks
osutus Jõgeva gümnaasiumi

Emadepäeva
kontsert Kiltsi
rahvamajas
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Naisseltsi
toimetused
Märts, aprill on olnud tegusad.
Käisime Tartu Vanemuises
“Nahkhiire” etendusel. Külastasime Tallinnas KUMU ja nautisime vaadet teletornis. Jäime reisidega väga rahule.
Aprilli lõpetasime nõidade
kokkutulekuga Välja tänavas, kus
Loksbergi mäge tähistasid püstine luud väravas ja küünlarida, mis
näitas teed luudade parkalasse.
Kõik Nõia-Ellad lendasid kohale
luudadel ja pidukostüümides,
kaasas ussid ja konnad pidusöögiks.
Sõime, jõime, mängisime, tantsisime, trallisime ja vaatasime ka
vaikides kaminatuld. Oli mõnusalt hubane tunne nagu ikka siis,
kui head sõbrad koos.
Tänusõnad peonõid Riina
Lukmannile, kes vastuvõtu korraldas ja pärast konnad koristas.

Ülemaailmne tantsupäev
Tantsu jagus sellel aastal kahte päeva. Alustasime koolides
juba neljapäeval, 27. aprillil, kui
valla igas koolis toimus umbes
pooletunnine kontsert. Esinesid
Väike-Maarja gümnaasiumi
(VMG) 1-2. klassi rahvatantsurühm, VMG 3. klassi rahvatantsurühm, Rakke ja Väike-Maarja show-tantsijad, nabaatantsijad, VMG 8.a, 6.a ja 9.b klasside tüdrukud, peotantsijad,
Rakke poisid, VMG C-segarühm.
29. aprillil oli esinejatel enne
õhtust kontserti võimalus osaleda tantsupedagoog Ilma
Adamsoni ja latino-spetsi Almer
Jansu treeningtundides. Põnevust ja pinget pakkusid mõle-

mad. Lõppkontserdil VäikeMaarja gümnaasiumi võimlas
esines 14 erinevat kollektiivi.
Tore oli tõdeda, et ka publikut
jätkus tantsijate vahele küllaga.
Suur aitäh esinejatele ja juhendajatele: Ilme
Sein, Vaike Kadak,
Epp Kaljos, Auli
Kadastik, Tiia
Lepp, Erki Õun,
Aino Lukman, Eve
Lõomets, Ivi Lõomets, Maire Ilves,
Ahti Juurik. Esinemiste vaheajal oli
võimalus külastada kohvikut, osaleda oksjonil ja
võita õnneloosis.

Jalakeerutuseks mängis ansambel Meie Kaks.
Egne LIIVALAID,
Väike-Maarja B-segarühma
juhendaja

olümpiamängudel sai võistelda
mitmetel aladel: täpsusjooks,
sulgpalli põrgatamine, viktoriin, köievedu, kangil rippumine, lõuatõmbamine, sops, jänn,
täpsusvise, odavise, mini Georgi Kange, topiseheide.
Algklasside osas võtsid võistlustest kõik osa, suurtel oli võimalik ennast eelnevalt oma lemmikalale registreerida. Suurtele
mõeldud alad mõtlesid välja ja
viisid läbi õpetajad Gaide Ilves
ja Tauno Tihti, kultuurilist poolt
korraldas huvijuht Riina Põldmaa. Päeva aitasid põnevamaks
muuta head abilised - Sven
Pugonen, Vaido Rego, Ahti Kullamaa, Heikki Laar, Raul Kütt,
Andri Part.

* * * * *

Naisseltsi
liikmed!
Naisseltsi kevadreis Peipsi äärde toimub 28. mail. Väljasõit kell
8.00.
Täpsem teave Toini Õunapuult
(326 1295).
NB!
Naisseltsi koosviibimine 1.
JUUNIL kell 19.00 GEORGI
SÖÖGITOAS.

Rõõmsameelsetele
eakatele!

Väike-Maarja Gümnaasiumi I olümpiamängud
Et korraldada Väike-Maarja
Gümnaasiumis olümpiamänge,
oli vaja kirjutada Olümpiakomiteele projekt, panna paika
kooli olümpiakomitee, kohtunikud ja olümpiaalad ning 25.
aprillil olidki sajad spordihuvilised võistlemas. 22. aprillil,
Georg Lurichi sünniaastapäeval, võttis Väike-Maarja Gümnaasiumi olümpiakomitee esimees Margo Nõukas koos abilistega vastu EOK presidendi hr
Mart Siimanni poolt süüdatud
olümpiatule. Mängudel lehvis
ka olümpialipp, mille kavandi
autoriks Kaidi Aosaar 12. klassist. Nii ava- kui ka lõputseremoonial järgiti suurte olümpiamängude traditsioone. Kooli-

Nõidade nimel
Tiiu LAMP

I olümpiamängudel läks jagamisele 144 medalit. Pjedestaalile astuvate laste õnnelikud
näod olid korraldajatele kõige
suuremaks tänuks. Täpsed võitjate nimekirjad ja pildid on võimalik leida kooli koduleheküljelt. Ajakirjaniku küsimusele,
millal jälle olümpiamängud toimuvad, vastasid 2. klassi põnnid ühest suust: “Järgmisel aastal!” Elame, näeme! Või teeme
taliolümpia!
Egne LIIVALAID,
gümnaasiumi algklasside
huvijuht

Huvitegevuseks on rohkesti
võimalusi ka vanemas eas, mõni
inimene käib tantsimas, teine laulmas. Alates aprillist on avatud eakate päevakeskus. Ootame aktiivseid ja teotahtelisi eakaid päevakeskusesse, et muuta argipäev lõbusamaks ja rõõmsamaks, vahetada teadmisi-kogemusi, küsida
nõu ja saada uusi ideid.
Omalt poolt pakume meeldivat
keskkonda, võimalust valmistada kooke ja küpsiseid, juua teed
ja kohvi.
Eakate päevakeskus on avatud
ESMASPÄEVAL 9.00 –
15.00;
TEISIPÄEVAL
9.00 –
15.00.
Info telefonil 326 1345.
Tiia UUTSALU,
Väike-Maarja päevakeskuse
tegevusjuhendaja
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Unustatud mõisad 2006
Laupäev, 27. mai
14.00 – Väike-Maarja muusikakooli klarnetitrio 14.15 ja 16.00
– Tantsuklubi ERME noored
peotantsijad 15.00 – Tädi Liidi
näitetrupp Piibeleheneitsi
Laupäev, 10. juuni
Lääne-Virumaa lasteaedade
õpetajate loomelaager 11.00 –
Laagrilised esinevad meelelahutusliku programmiga 12.00 –
15.30 Võimalik jälgida nõelaga kuivviltimist, osaleda rivitantsualasel koolitusel
Neljapäev, 29. juuni
12.00 – Väike-Maarja lasteaia
rahvapilliansambel SIRILI
14.30 – Kiltsi laulu- ja tantsu-

memmed 16.30 – Eesti Kontsert
“Viva Vivaldi” –ajastu muusika, instrumendid ja kostüümid.
Ansambel
BALTIC
BARAOGUE 17.30 - VäikeMaarja rahvatantsijad Kogu
päeva on võimalik jälgida loomelaagri tegevust (klaasimaal,
viltimine, sepatöö).
Laupäev, 08. juuli
10.00 – 16.00 töötab sepp Peep
Joost
Pühapäev, 10. juuli
10.00 – 16.00 töötab sepp Peep
Joost 14.30 – Rakke taidlejad
(naiskoor ja rahvatantsijad)
Laupäev, 29. juuli
15.00 – Väike-Maarja pasuna-

koor
Nendel päevadel on mõis
avatud kell 10.00 – 18.40. Igal
täistunnil toimub giidiga ringkäik lossis, tutvustatakse lossi
ajalugu,
räägitakse
Krusensternide perekonnast
jms. Pargis on tähistatud looduse õpperada, võimalik teha jalutuskäik giidiga. Müügil on
õpilaste valmistatud suveniirid
ning mitmesugused meened,
postkaardid.
Tulu kasutatakse Kiltsi kooli
õpilaste õppetingmuste parandamiseks, silmaringi avardamiseks, ajalookonverentside korraldamiseks

Püsinäitustel on väljas
A.J.von Krusensterni gravüürid
Lõunamere atlase juurde, Endel
Grensmani aerofotod, käsitöö
(loomelaagrites valminu), “Kiltsi mõis ja Krusenstern” (Ajalooarhiiv), pudelite kollektsioon,
Kiltsi kooli vilistlaste maalid,
Mare Rebase maalid.
Külastajaid ootavad mitmesugused üllatused.
Lembit KEERUS,
A. J. von Krusensterni
nimelise MTÜ juhatuse
esimees

Külastusmäng „Unustatud mõisad” – 2006
Teist aastat võtab Kiltsi mõis
osa külastusmängust „Unustatud mõisad”. 2005. a oli meie
majas külastajaid rohkem kui
2000, rekordpäeval üle 100.
Vähemalt 10 mõisat külastanute vahel loositakse välja kutsed
Õisu mõisa sepikojas toimuvale lõpuõhtule, kus esineb Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing, müüakse Eesti
mõisaid tutvustavaid raamatuid.
Külastusmängu päevad on 27.
mai, 10. juuni, 29. juuni, 8. juuli, 9. juuli ja 29. juuli. Nendel
päevadel toimub mõisas ja mõisahoones mitmesuguseid üritusi, töötab kohvik, igal täistunnil (kui ei toimu mingit muud

üritust) tutvustatakse mõisat.
Mõis on avatud kella 10.00 –
18.40. Külastustasud: pered 40., täiskasvanud 20.- õpilased,
pensionärid 15.- Ürituste kohta jälgige reklaami Virumaa
Teatajas,
Internetis
www.unustatudmoisad.ee, Väike-Maarjas, Kiltsis, Vaos, Simunas, Triigis.
Kindlasti võtab aga Kiltsi
külastajaid vastu ka teistel päevadel. E-T kella 8.00-13.00; KR 8.00 – 19.00; L-P 11.00-19.00
– teistel aegadel kokkuleppel
telef/fax 325 3411; e-mail:
kiltsipk@v-maarja.ee Laupäeval-pühapäeval on tagatud jalutuskäik mõisas koos giidiga,

Kiltsi loss ootab külastajaid
teisipäevast reedeni on giid alates kella 13-st. Külastustasud:
täiskasvanud 10.-, pere (2 täis-

kasvanut ja lapsed – 20.-, õpilased-pensionärid – 5 krooni.

kakool on hetkel täiesti arvestatav ja tubli kool. Meile on lisandunud noori haritud pedagooge. Oleme osalenud vabariiklikel konkurssidel ja toonud
sealt ka mitmeid auhinnalisi
kohti. Aga kindlasti kõige olulisem on see, et Väike-Maarja
lapsed ja noored saavad omandada muusikalist haridust, õppida pillimängu.
Nii nagu igal inimesel, on ka
igal koolil oma nägu. Meie oleme püüdnud pilliõpingute kõrval tähtsustada ansamblimängu. Koolil on oma puhkpilliorkester. Tegutsevad puhkipilli- ja
keelpilliansamblid. Ka klaveriduod on kontsertidel sagedased
esinejad. Tulevikuplaanis on
anda ka oreliõpetust ning avada oma laulustuudio. Uhked
oleme ka oma kaunile ja hea
akustikaga saalile. Vähem olu-

line pole see fakt, et meie õpetajad on kõik seotud kohaliku
kultuurieluga.
Kooli loomisvaludest meenub, et puudusid pillid, noodid
ja ruumidega oli probleeme.
Nüüd on need raskused enamasti ületatud. Seda tänu vallavalitsuse mõistvale suhtumisele.
Tahan siinkohal väga tänada ka
Eesti Kultuurkapitali, kelle
käest oleme saanud tuge kooli
esimestest päevadest kuni tänaseni.
Lõpetuseks soovin kõigile
Väike-Maarja Muusikakooli
õpilastele, õpetajatele ja vilistlastele toredat juubeliaastat!

Väike-Maarja Muusikakool 10
Väike-Maarja Muusikakool
tähistab sel sügisel oma 10. sünnipäeva. Seepärast oleks paslik
meenutada, kuidas sündis Eesti
pinnale uus muusikakool. Sellest on unistanud nii mitmedki
vallad, aga tegudeni on jõutud
vähestes.
Väike-Maarja Muusikakooli
loomise eelduseks oli see, et
Rakveres asuv lähim muusikakool jäi suhteliselt kaugele (25
km). Bussiliiklus aga oli 1996.
aastal tunduvalt hõrenenud. Positiivne oli ka see, et mitmed
oma ala spetsialistid elasid kohapeal. Ja nii hakkas oma muusikakooli idee järjest rohkem
toetust leidma. Volikogu võttis
vastava otsuse vastu ning nüüd
jäi organisatsiooniline töö - dokumentatsioon, ruumid, pillid,
pedagoogiline kaader jpm. Taotlesime koolitusloa ja jäi üle ai-

nult tegutseda. Väike-Maarja
Muusikakooli sünd oli mitmete aktiivsete inimeste ühise töö
ja pingutuse vili.
Vastuvõtukatsetele tuli üle 70
lapse, vastu võtsime 50. 1. septembril 1996. aastal alustas Väike-Maarja Muusikakool tööd.
Õpitavad erialad olid klaver,
viiul, akordion, puhkpillid
(klarnet, flööt, trompet). Hiljem
lisandusid saksofon, tromboon,
tuuba ja kitarr. Kõik sellised traditsioonilised erialad. Algust
meenutades võib öelda, et õppisid kõik - õppisid õpilased ja
õppisid õpetajad. Enamikel
õpetajatest oli küll muusikaline haridus, kuid puudus vastav
töökogemus.
Tänaseks on õpetajad ennast
piisavalt täiendanud ja kogemusi omandanud. Seetõttu võib
öelda, et Väike-Maarja Muusi-

Vallo TAAR,
Väike-Maarja Muusikakooli
direktor
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RAHVASPORDIKLUBI TEATAB
VALLA MEISTRIVÕISTLUSED

HARJUTA TERVISEKS!
17. mai seisuga on üritusest osa
võtnud ja ka registreerunud 641 inimest 1761 korraga. Loodan, et üsna
varsti võivad kõik osalised näha oma
tulemust ka valla koduleheküljel.
Aktiivsemad on:
Jrk Nimi
Osa- Boolusk nusp
1 Raul Vink
63 6
2 Õie Altermann
49 4
3 Elo Võhandu
35 3
4 Airi Einsalu
30 3
5 Tiina Eesalu
30 3
6 Helerin Seepter
27 2
7 Tiiu Liblikmann
27 2
8 Viivi Lõhmus
26 2
9 Riina Jalast
23 2
10 Tair Stalberg
23 2
11 Tõnis Mar alov
23 2
12 Signe Liblikman
17 1
13 Maris Viikberg
16 1
14 Kristel Püss
16 1
15 Rita Õiglane
15 1
16 Kristin Basmanova 15 1
17 Signe Liblikmann 14 1
18 Virve Kask
13 1
19 Virgo Veedler
12 1
20 Terje Ruuben
12 1

Individuaalne mälumäng
Järjekordse alana on lõppenud individuaalne mälumäng. Osavõtjaid
oli kokku 8. Mäng koosnes nagu tavaliselt kolmest voorust, millest arvesse läks kaks paremat. Tublimad
olid:
1. Ivar Uuspõld
2. Elmu Evestus
3. Renee Kruusimaa
Lurichi kevadjooks
Kevadjooksust võttis sellel aastal
osa 29 võistkonda. Lisaks kohalikule gümnaasiumile ja Kiltsi põhikoolile lisandus sellel aastal Simuna kool.
Tublimad olid:
1. klassid
1. 1.b klass, 14.55
2. 1.a klass, 15.39
2.-3. klassid
1. 3.b klass, 12.12
2. 3.a klass, 12.22
3. Kiltsi 2.-3. klass
4.-5. klassid
1. 5.b klass, 11.59
2. 4.a klass, 12.07
3. Simuna 4.-5. klass, 12.26
6.-7. klassid
1. 7.a,c klass, 10.22
2. 6.a klass, 10.35
3. 7.b klass, 10.51

8.-9. klassid
1. 9.b klass, 10.01
2. 8.b klass, 10.01.6
3. 8.a klass, 10.10
Gümnaasium
1. 11. klass, 9.08
2. 12. klass, 9.19
3. 10.a klass, 9.47

Täiskasvanud
1. Võrkpall, 10.17
2. Päästekool, 10.59
3. Vald, 11.40
Ants RIKBERG

SPORDIKALENDER
Juuni
· 2. juunil valla MV, rannavõrkpall (Väike-Maarjas)
· 3. juunil Pandivere päev
· 03. juunil Eesti esivõistlused naisekandmises
· 11. juunil kell 12.00 Simuna-Laekvere IV rahvajooks, start
Simunast (Hillar Kasu 524 8658, Vaimar Abel 511 3577)
· 18. juunil maakonna valdade suvemängud Rakveres
Juuli
· 7.-9. juulil Eesti valdade suvemängud Paikusel
· 29. juulil Väike-Maarja VI triatlon
August
13. augustil kell 12.00 Elion Estonian Cup ja Rakke
rattamaraton Rakke linnamäel (Enno Eilo, 515 3228)
September
16. septembril kell 12.00 XXI jooks ümber Porkuni järve
(Toomas Uudeberg, 505 0992)
*MV - meistrivõistlus
Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta
Terviseks!

Et Georgi vaim elaks edasi...
Georgi Kange rammumehevõistluse korraldustoimkond soovis väärikalt tähistada legendaarse jõumehe
130. sünniaastapäeva. Otsus viia
võistluspaik tema mälestuskivile lähemale - rahvamaja esisele platsile sündis juba aasta tagasi, eelmise ürituse lõppedes. Tänavu kevadel sobitus see mõte Lurichi juubeliürituste
raamesse.
Uus võistluspaik koos samas toimuva mälestusüritusega tõi kohale
hulgaliselt pealtvaatajaid. Kõrged
külalised andsid juubelitähtpäevale
väärikust juurde - Väike-Maarja sai
mõned viivud tunda ennast Suurena. Tõeline üritustesadu jäädvustamas ajalukku jõumeest ja maadlejat,
spordi- ja karskusliikumise edendajat.
Georgi Kange VIII tiitli jagamise
kõrval sai Väike-Maarja “kolm ühe
korraga”:
1. võimla ehituse,
2. jalgratta- ja kõnnitee väärilise
nime,
3. gümnaasium uue traditsiooni kooliolümpia.
Need mõõdetamatud väärtused on
omavahel kuidagi seotud: rahva tervisespordiga meie vallas.
Nutuseks tegi tänavu juubeliaasta
väikemaarjalaste osavõtt rammuüritusest. Üheteistkümnele külalisvõist-

lejale julges vastu astuda kõigest
kaks! oma küla meest, naisi võistles
napp neli! neidu. Kas aus rammukatsumine ja karskus ei ole enam teema? Vastus peitub tulevikus - lähtekohaks kolm eelloetletud punkti.
Toetades kooliolümpia - kui uus
võistlusväljund lastele ja noortele ideed ja nähes lapsi innukalt osa võtmas, tundub tulevikus potentsiaali
olevat. “Natuke teistmoodi”-võistlused tekitavad noortes huvi ja põnevust osaleda ning kaasa elada. Ninast-veri-välja-võistlus formaat ei seo
noori spordi külge, küll aga iga ala
eest medal ja tunnustus.
Mini Georgi Kange kooliolümpial
annab lootust, et rammumehe vaim
kandub tulevastele põlvedele, tulevikuvõistlejad kasvavad siinsamas
Väike-Maarjas. Pealekauba valmib
aasta pärast uus treeningkeskus võimlale pandi nurgakivi, ehitus algas.
Head mõtted tuleviku tarbeks:
1. oleks tore kutsuda vallarahvas
(ja mõni tähtis nina ka) järgmine aasta
Georgi-päeval kõnniüritusele Lurichi
teele;
2. traditsiooniline Lurichi jooks
võiks aset leida tema nimelisel rajal miks muidu see nimi jooksurajale alustuseks kõigile soojendusjooks
oma teatevahetuse algusse, start Eba-

verest ja fini Lurichi kivi juures;
3. valmiva võimla vestibüüli võiks
ehtida (kunagi jutuks olnud teema)
Lurichi skulptuur (näiteks A.
Adamsoni skulptuuri koopia) - võimla sai ju nurgakivi Georgi sünniaastapäeval;
4. kooliolümpia oma eripärasuses
võiks saada traditsiooniks, üks osavõistlus oleks soovitavalt “MiniGeorgi Kange” - see annaks innustust et,
5. keegi korraldab ka “Georgi
Kanget” edaspidi.
Kokku saaks kolme-nelja päeva
jagu üritusi - tõelised rahvaspordipäevad aprillis! Sümboleid sai palju,
üritusi nagu tänavu - ühel päeval, sai
palju, aga oskuslikult ühte sidudes
sünnib sellest tõeline sünergia - uus
kvaliteet kohalikus kultuuriloos.
Aga seda pole ühel Eestimaa vallal palju, et kanda karismaatilise
mehe nime ajaloos edasi ning esitleda Georg Lurichit maailmas kui Väike-Maarja kaubamärki.
On hea tõdeda, et tublid organisaatorid suutsid ühiselt Georg Lurichi
auks korraldada kõrgetasemelised,
meeldejäävad tõelised rahvaspordipäevad.
Georgi Kange korraldustoimkond
tänab heldeid spordilembelisi VäikeMaarja valla ettevõtete juhte. Tänu

Teile oleme jõudnud 8. Georgi rammumehe tiitli väljajagamiseni.
VIII GEORGI KANGE TOETAJAD:
Suurtoetaja – Väike-Maarja vallavalitsus
Väike-Maarja valla ettevõtted
–toetajad: Kalvi Mõis AS, Reinpaul
OÜ, Antaares AS, Falange OÜ, Väike-Maarja Apteek, Tm Paber AS,
Simuna Ivax OÜ, Väike-Maarja
Auto OÜ, Kaarma Kt AS, Hektali
OÜ, Triigi Farmer OÜ, Loomsete
Jäätmete Käitlemise AS, Müüriku
Farmer OÜ, Egesten OÜ, Diner OÜ,
Vao Agro OÜ, Palk Tarnex OÜ,
Pandivere Ehitus AS, Pandivere Puit
OÜ, Virumaa Veepumbakeskus OÜ,
Artiston AS, Georgi Söögituba/
Joosand OÜ, Väike-Maarja Tarbijate Ühistu, Plokk AS, Nelires OÜ,
Kaasiku Talu, Valter Pugonen Fie,
Karuvälja OÜ, Ea Äri OÜ, Vainu
Tare OÜ, Kalev Eesmäe Fie, Clean
Up OÜ, Õunapuu Lihapood, Kerro
Farmer OÜ, Ebavere Suurtalu UÜ,
Emekan OÜ, Pandivere Vesi OÜ,
Gardez OÜ, Pandivere Sf AS
Eraisikust toetajad: Pr. Sinijärv,
Jaan Mets, Allan Alt, Raul Oja
Võistluse korraldajate nimel
Aivar LIIVALAID
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EESTI IX
ESIVÕISTLUSED
NAISEKANDMISES

toimuvad
Väike-Maarjas
laupäeval,
3. juunil 2006. a
Ajakava
11.00 - 16.00 – XIX PANDIVERE PÄEVA PIDUSTUSED
16.00 - VÕISTKONDLIK NAISEKANDMINE
16.30 - ABIELUPAARIDE VÕISTLUS (klassikaline
kaksiratsa stiil)
- ESIVÕISTLUSED NAISEKANDMISES
(vabastiil)
17.15 - NAISEKANDMISE SPRINT
17.45 - RAHVALIK VÕISTLUS PUBLIKULE
18.00 - AUTASUSTAMINE
18.30 - ansambli Karavan kontsert
- DISKO
Päeva juhib Lauri Nebel.
• Eesti esivõistlused naisekandmises toimuvad VäikeMaarjas, rahvamaja taga platsil.
• Tänavusel võistlusel osaleb 3 paari Soomest.
• Vabastiili, abielupaaride ja võistkonnavõistluse võitjad
sõidavad juulikuu alguses Sonkajärvile naisekandmise
MMile.
Info ja registreerimine telefonidel 329 5750, 529 1149
ja Väike-Maarja valla koduleheküljel
http://www.v-maarja.ee
lege,

a osa
Tulge j vaid hetki ja
e põne
usi!
nautig mseid elam
e
ekstre

IV Laekvere - Simuna rahvajooks
11. juunil 2006 kell 12.00

Võistluste juhend
Võistlusel järgitakse alljärgnevaid nõudeid:
• võistlusrada on 253,5 meetrit
pikk ning koosneb muru, liiva ja
saepuruga kaetud osast;
• rajal on üks kuni 1 meetri sügavune veetakistus ja kaks 1
meetri kõrgust kuiva takistust;
• kantav võib olla nii oma abikaasa kui keegi teine, kes peab
olema vähemalt 17aastane ning
kaaluma vähemalt 49 kg, kergematele lisaraskus;
• ainukese abivahendina on lubatud rihm ümber kandja;
• võistlusrajal ei tohi kasutada
naelkingi;
• kantaval on peas kiiver;
• kantava iga mahapillamise
korral (ka veetakistusel, v. a sprindivõistlus) antav ajatrahv on 15
sekundit;
• võitjaks osutub see paar, kes
raja kõige kiiremini läbib;
• lähe antakse paarikaupa, nii
on iga start ka omaette võistlus;
• võistlejad peavad järgima korraldajate poolt antavaid instruktsioone;
• arusaamatused lahendab
võistluste peakohtunik;
• iga osavõtja vastutab ise oma
tervisliku seisundi eest;
• KÕIK OSAVÕTJAD TUNNEVAD VÕISTLUSEST RÕÕMU!
Eesti VIII esivõistlused naisekandmises peetakse neljas
osas:
• VÕISTKONDLIK VÕISTLUS
Võistkonnas on 4 liiget: 3 meest
- kandjat ja 1 naine - kantav, kellele kehtivad samad nõuded, mis
paaride võistluses ja keda meesvõistlejad kannavad kordamööda. Võistlusrada on jaotatud kolmeks osaks, millest iga kandja
läbib ühe. Oma etapi lõpetanud
võistleja paneb kantava maha
(selle eest ei lisandu trahvisekundeid) ja joob enne järgmise võistleja jätkamist ära pudeli mineraalvett (0,33 l). Joomise ajal seab
järgmine võistleja end võistlusvalmis. Võitjaks osutub võistlusraja
kõige kiiremini läbinud võistkond
(lõpuaeg fikseeritakse pärast viimase kandja veepudeli tühjaksjoomist).
• VÕISTLUS ABIELUPAARI-

DELE
Abielupaarid võistlevad klassikalises stiilis, kus oma naist kantakse kaksiratsa seljas. Abielu
tuleb tõendada abielutunnistuse
või ühise lapse sünnitunnistusega (eri perekonnanimega abikaasade puhul).
• ESIVÕISTLUSED NAISEKANDMISES
Võistlus toimub vabastiilis, lubatud on kõik erinevad kandmisviisid.
• NAISEKANDMISE SPRINT
Distantsi pikkus on 60 m, veetakistusel naise mahapillamise
eest trahvisekundeid ei anta,
edasi tuleb liikuda naine seljas või
süles (kandmisviis vabal valikul).
Osavõtutasu
• 200 krooni paar (osavõtutasu sisaldab jalgratturi kiivrit, kummalegi võistlejale naisekandmise
logoga saunalina 160x80 cm ja
lõunasööki).
• 400 krooni võistkond (osavõtutasu sisaldab jalgratturi kiivrit, igale võistlejale naisekandmise logoga saunalina 160x80 cm
ja lõunasööki).
• Sprindivõistlusel 75 krooni
paar (osavõtutasu sisaldab jalgratturi kiivrit. Kui tullakse võistlema oma kiivriga, siis osavõtutasu maksma ei pea.).
• Osavõtutasu kanda VäikeMaarja Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10502009482007 Eesti
Ühispangas. Ülekandele märkida kindlasti: naisekandmisvõistluse osavõtutasu. Maksmisvõimalus ka võistluspaigas registreerumisel.
• Võistlejad loetakse registreerunuks pärast osavõtutasu laekumist.
Registreerimine
Võistlustele saab registreerida
Väike-Maarja valla koduleheküljel Internetis aadressil www.vmaarja.ee või telefonidel 3295750
ja 529 1149.
Info
võistluste kohta Väike-Maarja
valla koduleheküljel http://www.vmaarja.ee ning telefonidel 329
5750 ja 529 1149.

9. juunil kell 10.00 algab Väike-Maarja keskväljakult
bussiekskursioon

“KULTUURILOOLINE
VÄIKE-MAARJA VALD”

Start Simuna koolimaja eest,
lõpp Laekvere kooli staadionil
Vanuseklassid:
poisid kuni 16,
mehed 17-30,
mehed 31-45,
mehed 46 ja vanemad,

17

tüdrukud kuni 18,
naised 19-34,
naised 35 ja vanemad.

Distants 10 km
osavõtutasu: lapsed 15.-, vanemad 30.www.laekvere.ee/sport
Vaimar Abel 511 3577

Alustame Väike-Maarja muuseumist, külastame Ebavere mäge, Vao tornlinnust, Kiltsi, Varangu , Pudivere,
Avanduse ja Muuga mõisa, käime Unikülas ja Avispeal.
Olete oodatud kaasa tulema ja oma kodukoha kultuurilooga tutvuma.
Väike-Maarja raamatukogu
Väike-Maarja muuseum
Väike-Maarja infopunkt
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Eesti Rahva Muuseumi abilised kirjasaatjad Väike-Maarja vallast
Eesti Rahva Muuseumiga
seoses meenuvad esmalt suured
esemekogud, küllap tulevad silme ette ka näitustel nähtud fotod, et aga muuseum teadmisi
kogub, võib olla nii mõnelegi
üllatus. Ühe teatmematerjali
kogu – korrespondentide vastuste arhiivi – talletajaks on olnud muuseumi kirjasaatjad. Tänavu tähistab Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide võrk
oma asutamise 75. aastapäeva ja
selle auväärse tähtpäeva valguses on sobilik heita pilk oma
abiliste tehtud töödele ja vaadata, mida nad on Väike-Maarja vallast muuseumisse kogunud.
Arhiivikülastaja peab selleks
esmalt tutvuma Väike-Maarja
kihelkonna kartoteegiga, kus
leidub enamus valla materjalidest, et aga vallapiir kihelkonnapiiriga ei kattu, tuleb vaadata ka Koeru ja Simuna kihelkonna kartoteeki.
Esimesed kaastööd saime siit
juba 5 aastat enne korrespondentide võrgu loomist, mil saatsime koolidesse küsimuskavu
sooviga saada andmeid ehitiste, põllumajanduse, majatalituse riistade, liikumise abinõude
ja muude esemete kohta. Vastamise ülesande võtsid sageli enda
peale koolijuhatajad, näiteks
Avispealt A. Lepik, Eiprist O.
Laasberg, Kiltsist Villem Alttoa
ja Voldemar Toom, Kurtnast Voldemar Kalmisto, Pudiverest M.
Jürgenthal, Varangust Johannes
Laasik, Väike-Maarjast Johannes Einblau, Äntust H. Möllberg
ja H. Selberg, veel saime andmeid Aburi, Koonu-Ärina ja
Raeküla algkoolist.
Saaduna innustust kooliõpetajate aktiivsest kaastööst, loodigi 1931. aastal muuseumi juurde abiliste võrgustik, mille tuumiku moodustasid kooliõpetajad, võrguga liitusid ärksad põllumehed, käsitöölised, õpilased. Väike-Maarja vallast asusid muuseumi juhtnööride järgi
teateid koguma õpetajad Johannes Einblau Väike-Maarjast,
Hilda Kalmisto-Murel Kurtnast,
põllumees Harry Reise-Randvee Mõisamaalt, käsitööline
Johannes Eever Metsakülast ja
õpilane Arnold Pihlaksaar
Ärinast.

Korrespondentide töö seisneb peamiselt küsimuslehtedele vastamises. Küsimuslehed on
koostatud muuseumitöötajate
poolt sooviga saada teateid
mõne üksikküsimuse või laiema teema kohta. Valdav osa küsimuskavadest on koostatud
lähtuvalt teaduri uurimisteemast. Korrespondent kui kohalik elanik saab hankida põhjalikke ja usaldusväärseid andmeid, vastates kas enda kogemustele tuginedes või küsitledes mõnd teadjamat inimest. Sel
viisil on muuseum kogunud
andmeid taluehitustest, põllundusest, kalastusest, mesindusest,
naiste ja meeste käsitööst, toidumajandusest, kommetest jm kokku ligi 250 küsimuskavale.
Viimased uurimisteemad on käsitlenud küüditamisi, nõukogude aega ja argielu. Teatmematerjali kogumise võistluste teel
oleme teemaderingi avardanud
kodu-uurimuslike ja kultuurilooliste materjalidega, samuti
oleme saanud kirjeldusi sellistel teemadel, mille kohta on
muuseumis andmeid napilt.
Väike-Maarja valla silmapaistvaimad kirjasaatjad on Eesti Rahva Muuseumi aukorrespondent Eduard Leppik ja teeneline korrespondent Asael
Truupõld.
Väike-Maarja keskkooli endine emakeeleõpetaja Eduard
Leppik on muuseumi kirjasaatja 1955. aastast, poole sajandi
vältel on muuseumi arhiivi
jõudnud enam kui 100 kaastööd – küsimuslehtede vastuseid ja mahukamaid uurimusi.
Etnograafilistele küsimuslehtedele vastates on ta andnud andmeid nii oma lapsepõlvekodust
Mõisakülast ja Saarde kihelkonnast, kui ka hilisematest elukohtadest Väike-Maarjast ja
Kadrinast. Väike-Maarjaga seotud võistlustöödest nimetagem
kahte seltsikäsitlust: „VäikeMaarja Muusikaselts” ja „Väike-Maarja Põllumeeste Selts”,
samuti on paigaga seotud mitmed argielu kirjeldused ja nõukogude aja meenutused.
Võnnusvere külast pärit Asael
Truupõld teeb muuseumiga
kaastööd 1967. aastast, temagi
sulest oleme saanud sadakond
tööd, näiteks XX sajandi alguse

Uniküla etnograagfilise kirjelduse, hobuste kasutamisest
Triigis aastail 1949-1983,
Avispea Elektriühistu tegevusest, Avispea ja Võnnusvere külast, Väike-Maarja Keskkooli
1941. a. lõpetajatest, õpetajatest
Endel Vaiksalust ja Voldemar
Raklesest, talutöödest lapsepõlvekodu näitel. Ka A. Truupõllu
kogutud teatmematerjal hõlmab
erinevaid elulooga seotud paiku, lisaks Väike-Maarjale Karja
kihelkond ning Narva ja Tartu
linn.
Väike-Maarja vallast oleme
saanud teisigi häid võistlustöid.
Nii on arhiiviriiulitel töid Uniküla-Avispealt küüditatud Ilmar
Kaevult meenutusi Siberist,
Felix Keberilt (Avispea küla
eluolust), Rauni Kentsilt (uusmaasaajate küüditamisest, koolielust, sõjajärgsest Kurtna külast, nõukogude ajast), Erich
Meerjalt (rehepeksust, kodust ja
perest, nõukogude ajast), Viktor
Paistilt (töökogemustest VäikeMaarja karjakontrollassistendina, piimast ja piimasaadustest,
taluteenijatest), Evi Prunesilt
(Avispea küla talude saamisloost ja elust), Marta Reiolt
(Avanduse külast pärit kangru
elust), Erna Truupõllult (argielust), Adele Väljanilt (tööst
loomakasvatuse alal ja TriigiUniküla kartjakontroll-ühingust) ja Kalvi Õisilt (Eipri küla
asustusest).

Tõhusalt on aidanud muuseumi teatmematerjali kogumisel
koolid. Küllap on lehelugejate
hulgas endisi Kiltsi, Simuna ja
Väike-Maarja kooli õpilasi, kes
on tollasele etnograafiamuuseumi ankeedivormis küsimuskavu
täitnud. Nende abil saime teavet koduse olme ja taluehituste
kohta.
Kõik korrespondentide kaastööd on hoiul Tartus Eesti Rahva Muuseumi arhiivis ning on
kõigile kohapeal kasutamiseks,
olgu tegemist teadustöö kirjutajaga, käsitöömeistriga või inimesega, keda huvitab kodukoha ajalugu ja eluolu.
Muuseum tänab kõiki kaastöölisi ja kutsub kirjasaatjate
võrguga liituma uusi abilisi,
sest ainult tänu kirjasaatjate toetusele suudab muuseum koguda erinevatest paikadest teatmematerjali endisest ja nüüdisaegsest eluolust. Esimeseks proovikiviks oleks tänavuse teatmematerjali kogumise võistluse
teemad „Kokkupuuted võimuesindajate ja ametiasutustega“
ning „Lemmikloom“, täpsemaid
juhiseid saab muuseumi koduleheküljelt http://www.erm.ee
või muuseumist posti teel (Eesti Rahva Muuseum, Veski 32,
51014 Tartu või tiina@erm.ee).
Tiina TAEL,
ERMi kirjasaatjate võrgu
juhendaja ja peaarhivaar

Õpioskuste olümpiaad
Rakveres
19. aprillil osalesid Hellana Läänemets, Karet Eesmäe,
Pille Poom, Marika Sesmin,
Taavi Orro ja juhendaja Karin Kiik Rakveres maakondlikul õpioskuste olümpiaadil
ja võitsid I koha 36 punktiga
37-st võimalikust.
Ülesandeid oli kokku viisteist ja kõik parajalt keerulised. Olime aga hästi õpetaja
juhendamisel ette valmistunud, teadsime, kust vastuseid
otsida. Me kõik jäime väga
rahule, sest koostöö oli tore
ja esimene koht suurepärane.

Koostööta poleks me sellist
edu saavutanud, kui keegi
jänni jäi, siis aitasime üksteist.
Üksi poleks keegi hakkama
saanud.
Suured tänusõnad Karin
Kiigele, kes koostas harjutamiseks küsimusi. Meile meeldis see päev väga ja jääb kindlasti kauaks meelde.
Võistlusel osalejate nimel
Karet EESMÄE,
Väike-Maarja
gümnaasiumi V klassi
õpilane
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Mälestusi Juhan Elkenist
Nagu juba ise märgata olete
jõudnud, jätkub juubeleid Väike -Maarjal tänavu kuhjaga.
Nüüd siis Juhan Elkeni 155.
selle kuu 13. päeval. Mida me
teame Elkenist?
Kooliõpetaja, tunnustatud
laulukoorijuht, õpikute autor,
maetud Väike- Maarja vanale
surnuaiale. On hea, et tema iseloomustamiseks saame kasutada ühe tema kaasaegse, Märt
Meose mälestusi:
“Nüüd lõpuks veel ühest üsna
eemal elutsevast Väike-Maarja
tegelasest, nimelt Assamalla
vallakooli õpetajast Juhan
Elkenist. Elades eemal ( 10 km)
ja tegutsedes seal väga mitmel
alal, võttis ta energiliselt osa ka
Väike-Maarja igasugustest üritustest kogu oma Assamallas
oleku ajal (1874-1913). Küll oli
ta siin ürituste algatajaks ja kaasalööjaks ning kaasatundjaks
igale ausale algatusele. Käis
Maarjas seltside asutamisel,

võttis osa igasugustest koosolekutest, kus esines ka kõnedega,
laulis koorides kaasa ja kui tarvis, siis juhatas ka koore. Ja kõike seda tehti ikka väsimatult,
innuga. Elken oli seltsimaja ehitamise üks tõsisemaist toetajaist
nii sõna kui teoga. Korraldas ta
ju oma külas ka peo, mille sissetuleku annetas Maarja seltsimaja ehitamiseks. Koolis tegi
tööd hoole ja armastusega. Kui
koolid läksid Vene haridusministeeriumi alla (1887), siis tegi
talle raskusi vene keel, mida ta
ei olnud õppinud. Õppis seda
siis ise ja oli teoreetiliselt küllalt tugev, et võis seda lastele
õpetada. Tema oma kõneoskus
oli siiski väheldane. Kord tuli
vene
keele
inspektor
Assamallast ja rääkis mulle: “Ei
tea, kes seal Assamalla koolis
küll vene keelt õpetab, sest lapsed räägivad õigesti, aga õpetaja kõneleb vigadega.” Rääkisin sellest Elkenile. Ta muigas

ja vastas: “See võib tõsi küll
olla, sest kui õpilane teeb vea,
siis parandan ma selle ja tema
harjub nii õigesti kõnelema.
Mina ise aga vähese praktikaga
ja veel ülemusega kõneldes võin
küll takerduda.”
Kui kihelkonnakool hakkas
1911. aastal vallakoolide lõpetajaid vastu võtma eksamiga,
siis näitasid Assamalla kooli
õpilased häid ja kindlaid teadmisi, kuna mitme teise kooli
õpilastel palju vajaka jäi ja mitmed neist kihelkonnakooli ei
pääsenud. Elken on avaldanud
ka kooli- ja vaimuliku sisuga
raamatuid. Väike-Maarja parnassi liikmeks parnassi rajaja
Jakob Liiv Elkenit siiski ei pea.
1913. aastal asus Elken Kaarmale oma väimehe Jakob
Blumfeldi (Imakaevu) juurde
elama ja hakkas pensioni saama. Siin võttis ta minult enese
peale segakoori juhatamise.
Meeskoor ja orkester jäid minu

hooleks.
Elken oli veel hoiu-ühisuses
kassapidajaks ja tegutses jõudsalt ühel kui teisel alal kuni oma
surmani 1931.”
Elken kirjutas ise ka muusikat Jakob Liivi loodud näidendeile. Helilooja Alo Põldmäe on
Juhan Elkeni tütretütre poeg.
Märt Meose mälestusi sirvis
Ene-Riina RUUBEL

Jumalateenistused
Väike-Maarja
kirikus

Simuna koguduses
P 04.06 kell 12.00 – 1. nelipüha jumalateenistus; leeriõnnistamine
kell 14.00 – jumalateenistus Rakke vanas vallamajas

Armulauaga jumalateenistused e missad
toimuvad VäikeMaarja kirikus igal
pühapäeval algusega kell 12.00.

09.06-11.06 Simuna kristlik lastelaager “Viis leiba ja kaks kala”
P 11.06 kell 12.00 – Kolmainupüha jumalateenistus
kell 14.00 – armulauaga palvus Veneveres
P 18.06 kell 12.00 – 2. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus

P. 04.juunil kell 12.00 I Nelipüha, leeripüha.
R. 30. juunil kell 20.00 Kirikukontsert,
Liina Saari - sopran, Mari-Liis Uibo viiul, Andres Uibo - Orel. Kavas:
Bach, Händel, Lüdig, Sink, jt.
Surmuaiapüha toimub pühapäeval, 16.
juulil algusega kell 12.00 kirikuaias.
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3, 46202 Väike-Maarja. Koguduse vaimulik on Ahto Mäe. Tel 5117552;
3261956, e-post: vaike-maarja@eelk.ee

R 23.06 kell 11.00 – surnuaiapüha jumalateenistus Simuna surnuaial
kell 12.30 – armulauateenistus Simuna kirikus
kell 13.00 – kontsert Simuna kirikus
L 24.06 kell 12.00 – Ristija Johannese sündimispüha e jaanipäeva
jumalateenistus
P 25.06 kell 12.00 – 3. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus
kell 14.00 – surnuaiapüha jumalateenistus Ao kalmistul
EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse aadress: Allika 3, 46401 Simuna, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa. Telefon: 323 7296. E-mail: simuna@eelk.ee
Koduleht: www.eelk.ee/simuna. Vaimulik diakon
Tauno Toompuu. Telefon 529 0651. E-mail:
tauno.toompuu@eelk.ee

Avispea kirikus

Igal pühapäeval
kell 10.30

Avispea kiriku
vaimulik on
Eerek Preisfreund,
telefon 323 5450.

Väike-Maarja valla Infoleht
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Arstide puhkused
2006. aastal

Kallis INGE LEHTLAAN!
Rõõmupäevi roosilisi,
õnnepäevi õielisi,
lustipäevi lillelisi…

Perearstid
Dr Mall Lepiksoo
Dr Tiina Vilimaa
19.06 – 30.06.2006
05.06 – 16.06. 2006
17.07 – 28.07.2006
03.07 – 14.07. 2006
14.08 – 25.08.2006
31.07 – 11.08. 2006
Dr Lepiksood asendab puhkuse ajal dr Vilimaa ja dr Vilimaad asendab dr Lepiksoo. Asendusarst aitab vaid erakorralise haigestumise puhul. Kroonilise haiguse puhul väljastab retsepti ainult oma perearst.
Dr Tiia Liivalaid
12.06 – 22.06. 2006
10.07 – 15.07. 2006
14.08 – 27.08. 2006

Soovime Sulle palju õnne juubeli puhul!
Lasteaiapere

Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga väikest ...
ELENOR KAELEP
KETLIN VEIA
ELINA PUUSTA

Asendavad pereõed.

Kasvage, olge rõõmsaf, terved ja tublid!

Naistearst dr Liivi Mitt
12.06 – 25.06. 2006
10.07 – 23.07. 2006
14.08 – 27.08. 2006
Hambaravi Riina Laanemägi OÜ
Dr Riina Laanemägi
17.07. – 13.08. 2006
Dr Külli Sepping
17.07. – 13.08. 2006

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

A & K Caritas
Dr Kersti Alt
03.07 – 14.07. 2006
Dr Krista Haugas
17.07 – 13. 08. 2006
Suuhügienist Merike Uuspõld 03.07 – 01.08. 2006

TEADE

Teade

Kui sul on vaja kaardile ilukirjas sisse kirjutada, siis helista telefonil 5615 2738 või tule
juuksur Urve juurde
(Georgi maja II korrus,
lillepoe kohal). Salmid
olemas!

Ehitajale pakkuda
soovitud mõõtmes ja
kvaliteedis
kuuse
SAEMATERJALI.
Kalju Esinurm,
tel 326 1325.

Tasa, tasa lööb aegade kell,
alles jääb mälestus, hea ja hell …
ANDRO TSVETKOV
HELMI POOM
ANTS RIISPERE
ARMIN NEEME

12.04.2006
28.04.2006
07.05.2006

03.10.2005
11.02.1922
06.04.1932
08.02.1919

-

29.04.2006
04.05.2006
05.05.2006
15.05.2006

Olgu teil rõõmu üle murede
ja tervist üle valude…
ENA-LISETTE LILLEVÄLI
OLGA RANNASSAAR
ELLE KALJULAID
HARALD VAHT
HILDEGARD SINISALU
ELSA DIEVES
ELSA AMBOS
HELENE PELLO
ELENA RÄSTAS
ILMAR SCHNELL
VAIKE MOROZOVA
LEHTE TIITSO
HELDOR AARLA
LEILI KIVVI
BRIGETTA FILIPPOVA
ELGI-LUDMILLA MOOR
VAMBOLA METSANURK
HELMI-HELENE ANGER
ERIKA PUU
HELGI-ELFRIEDE AUN

01.05
03.05
06.05
06.05
09.05
11.05
13.05
14.05
15.05
16.05
21.05
22.05
23.05
24.05
27.05
28.05
29.05
30.05
30.05
31.05

-

75
95
70
83
87
91
82
88
85
93
75
75
83
84
82
87
75
85
93
75

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

329 5759 Ilve TOBRELUTS
ilve@v-maarja.ee

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

Trükitud trükikojas AGUR. Tel 322 3999
Tiraazh 1200 eks.

